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Y.rande gällande förslag 5ll föreskri7er om förvaltning av stora rovdjur 

Svenska Fåravelsförbundet, nedan benämnt SF, är en intresse- och näringslivsorganisa<on för Sveriges 
fårföretagare. Föreningen har 24 länsföreningar och har idag drygt 2700 medlemmar. ED stort antal 
av landets får finns i företag som drivs av medlemmar i Svenska Fåravelsförbundet. 

Sv. Fåravelsförbundet har SF, har bereDs <llfälle aD yDra oss över förslag <ll föreskriFer om 
förvaltning stora rovdjur, och vi vill framföra följande 

SF synpunkter 
Inledningsvis vill SF påpeka rovdjurens stora inverka på tamdjurshållning och speciellt får, 
svensk lammprodukFon tappar volymer senaste strukturundersökningen av SJV -13 % vilket 
vi ser på med stor oror, det är en markant minskning i mellansvenska rovdjursförvaltningen 
där rovdjurstrycket är som störst. 

I förvaltningen måste de olika delarna i målet väga lika tungt, ska vi i näringen kunna leva 
med rovdjur samFdigt som vi driver företag med djurhållning måste det tas större hänsyn Fll 
de olika delarna i förvaltningen. 
Tamdjurshållning får inte försvåras i någon del av landet samt a( socioekonomisk hänsyn 
måste tas på e( större allvar! 

Bestämmelserna bör ändras så a( samverkansrådet ska föreslå miniminivåer för hela 
rovdjursförvalFngsområdet, för a( förhindra inlåsningseffekter. 
Inlåsningseffekter påverkar hela förvaltningen om föreskriPerna kvarstår. 

Särskilda synpunkter 

Skyddsjakt måste kunna beviljas mycket snabbare och ges möjlighet Fll e( snabbt avslut. 
SF anser a( beslut om skyddsjakt måste kunna ges snabbare och på e( enklare 
Fllvägagångssä(. Ex. När besiktningsman konstaterat angrepp och skyddsjakt bedöms som 
e( behov, ska beslut ske då. Proffsjägare utse( av länsstyrelsen med utbildad hund kan 
omgående gå ut på färska spår och fälla rä( djur. 
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Vid bedömningar av särskilt geneFskt vikFga vargar är Fllämpningen för hård och strikt, det 
måste finnas möjlighet Fll undantag Fll skyddsjakt och licensjakt om sådana behov föreligger. 
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