
  ROVDJURSINFORMATION 2021 

Stockholm Uppsala Fåravelsförenings (SUF) styrelse har samlat informa;on om vad du som 
fårägare kan göra för a? förebygga rovdjursa?acker samt vart du kan vända dig om det ändå 
sker. Vi har även tagit med informa;on om hur styrelsen inom SUF arbetar med 
rovdjursfrågan samt kontaktuppgiDer ;ll oss. 

Inledning 
I Svenska fåravelsförbundets (SF) programförklaring står det a? en av påverkanspunkterna är 
a? ”Driva fårnäringens intressen i rovdjursfrågor”.  
Rovdjur omfa?ar i de?a dokument framför allt lodjur och varg men även björn, järv och 
kungsörn ingår i begreppet. 
SUF fokus i rovdjursfrågan är: 

• A? våra medlemmar kan bedriva fårproduk;on under trygga förhållanden oavse? 
om det är på stall eller bete. 

• A? styrande myndigheter tar hänsyn ;ll fårnäringen och dess verksamhet inom 
rovdjursfrågor. 

• A? det ges skälig dvs full ersä?ning för förebyggande åtgärder som krävs för a? hålla 
rovdjur ifrån våra stall och beten. 

• A? det ges skälig dvs full ersä?ning för alla skador och övriga kostnader som 
uppkommer vid e? rovdjursangrepp.  

• A? vi kan lämna stöd ;ll våra medlemmar i frågor om förebyggande åtgärder för a? 
motverka rovdjursa?acker. 

• A? vi kan lämna stöd ;ll medlemmar som drabbats av rovdjursa?acker. 

Svenska Fåravelsförbundet har lämnat samråd ;ll riksdagsbeslutet 2013 avseende 
rovdjursförvaltning  där det bland annat står: 1

• a? (inom Sverige ) bibehålla gynnsam bevarandestatus enligt art- och 2

habitatdirek;vet, sam;digt som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och 
socioekonomisk hänsyn tas. 

• a? vargens förekomst i län med fäbodbruk, intensiv fårskötsel eller skärgårdar i 
huvudsak ska begränsas ;ll de områden där den gör minst skada. 

För SUF innebär det a? vi inte tar ställning för eller emot rovdjurens varande. Vi arbetar för 
a? vi ska kunna ha betande får och fårrelaterad verksamhet enligt de nu gällande 
regelverken ur e? djuromsorgs-, miljö-, ekonomiskt och socialt perspek;v. Vi arbetar även för 
a? sprida så korrekt och saklig informa;on som möjligt i frågan. 

 Riksdagen beslutade 2013 om en inriktning för rovdjurspoli;ken (prop. 2012/13:191, bet. 2013/14:MJU7, rskr. 1

2013/14:99).

 Tillagt av SUF2
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SUF rovdjursansvariga 
I SUF styrelse finns det två rovdjursansvariga styrelsemedlemmar. I deras uppgiDer ingår a?: 

• Vara kontaktpersoner för medlemmarna i SUF, SF styrelse och övriga distrikt, 
länsstyrelsen i Stockholms län resp. i Uppsala län i rovdjursfrågor. 

• Informera och stödja medlemmar som drabbats av rovdjursskador. 
• Delta i rovdjursrelaterade möten och ak;viteter med SF och länsstyrelsen i 

Stockholms län resp. i Uppsala län. 
• Samverka med andra organisa;oner, ;ll exempel LRF i rovdjursfrågor. 

Styrelsen inom SUF hanterar en stor del av informa;on inom rovdjursfrågan med sekretess 
och ur e? säkerhetsperspek;v. Vi får ibland uppgiDer som inte kan spridas vidare från 
drabbade fårägare, länsstyrelse eller andra.  

Förebyggande åtgärder 
Länsstyrelserna hänvisar ;ll Viltskadecenter för informa;on om förebyggande åtgärder. mot 
rovdjursa?acker.  
Viltskadecenters informa;on hi?ar du här. 

Rovdjursavvisande staket (RAS) är det bästa skydd som finns för närvarande för a? undvika 
rovdjursa?acker. Fårägare som äger sin egen mark eller har markägarens ;llstånd kan söka 
bidrag. Då det är länsstyrelsen som avgör om din ansökan är prioriterad dvs a? du får bidrag 
bör du all;d ta kontakt med dem först för a? beskriva din situa;on och varför du behöver 
sä?a upp RAS. De kan även ge e? skriDligt star\llstånd innan beslut om bidrag fa?ats i akuta 
situa;oner. 

Jordbruksverket ansvarar för investeringarna som RAS ingår i. På deras hemsidor hi?ar du all 
informa;on du behöver för a? kunna söka bidrag. Bidraget söks på blanke?er som finns på 
Viltskadecenters hemsida. Bidraget är e? åtagande om fem år med vissa villkor kopplade ;ll 
åtagandet. Det finns även möjlighet a? ansöka om bidrag för röjning under 
rovdjursavvisande stängsel. 
Jordbruksverkets informa;on hi?ar du här. 

Mer informa;on och kontaktuppgiDer för Stockholms län hi?ar du här. 
Mer informa;on och kontaktuppgiDer för Uppsala län hi?ar du här. 
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https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/viltskadecenter/forebyggande-atgarder/atgarder-mot-skador-pa-tamdjur/
https://jordbruksverket.se/stod/lantbruk-skogsbruk-och-tradgard/investeringar-inom-lantbruk-tradgard-rennaring-skogsbruk/stangsel-mot-rovdjur
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/djur/jakt-och-vilt.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/djur/jakt-och-vilt/stora-rovdjur.html
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Rapportering av rovdjur 
Genom a? lägga in observa;oner av rovdjur i Skandobs bidrar du ;ll a? sprida kännedom om 
rovdjursläget ;ll övriga fårägare. Det kan även ge länsstyrelserna en bild av det aktuella 
rovdjurstrycket på e? område så de kan fa?a erforderliga beslut. 
Skandobs hi?ar du här. 

Om du får e> rovdjursangrepp eller har rovdjur i din närhet 
Om du får e? rovdjursangrepp på dina får bör du anmäla det ;ll länsstyrelsen. Du kan även 
göra en orosanmälan ;ll länsstyrelsen om du ser e? rovdjur eller spår eDer rovdjur i din och 
fårens närhet.  

Stockholms län 
Länsstyrelsen har jour för a? kunna besik;ga misstänka rovdjursangrepp och nås dygnet runt 
på telefonnummer 010–223 15 37. Om du misstänker e? rovdjursangrepp, låt djuret/djuren 
ligga och ring länsstyrelsen.  

Om du har frågor kring rovdjur kontakta gärna Enheten för natur- och viltärenden som nås på 
mail: Natur- och viltärenden 

Inom tätbebyggt område är det polisen som ansvarar för säkerheten varför du då ringer dem 
först på 112 alt 114 14 beroende på situa;onen. Kontakta däreDer länsstyrelsens jour. 

Uppsala län 
Länsstyrelsen har jour för a? kunna besik;ga misstänka rovdjursangrepp och nås dygnet runt 
på telefonnummer 010–2233224. Om du misstänker e? rovdjursangrepp, låt djuret/djuren 
ligga och ring numret. 

Inom tätbebyggt område är det polisen som ansvarar för säkerheten varför du då ringer dem 
först på 112 alt 114 14 beroende på situa;onen. Kontakta däreDer länsstyrelsens jour. 

Du som tamdjursägare kan få sms med informa;on om angrepp orsakade av stora rovdjur 
genom a? anmäla dig ;ll tjänsten Rovdjursalert. Skicka e? mejl med kontaktuppgiDer och SE-
nummer ;ll rovdjur.uppsala@lansstyrelsen.se eller anmäl dig i formuläret på sidan Viltskador 
hos länsstyrelsen.  

Om du har frågor kring rovdjur kontakta gärna Sebas9an Olofsson, Vilthandläggare på mail  
Sebas;an Olofsson 
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https://www.skandobs.se/
tel:010-2233224
mailto:naturochviltarenden.stockholm@lansstyrelsen.se?body=Sidans%20URL:%20https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/djur/jakt-och-vilt/stora-rovdjur.html
tel:010-2233224
mailto:rovdjur.uppsala@lansstyrelsen.se
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/djur/jakt-och-vilt/viltskador.html
mailto:Sebastian%20Olofsson,%20Vilthandl%C3%A4ggare%20p%C3%A5%20mail%20%20Sebastian%20Olofsson
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JakLörordningen (1987:905) §28  
Du får skrämma bort rovdjur som angriper eller är på väg a? angripa tamdjur. Du får döda e? 
rovdjur endast om det inte går a? skrämma bort rovdjuret, eller på annat sä? avvärja 
angreppet enligt 28 § i Jakgörordningen. 
SUF vill vara väldigt tydliga med a?, om du vill kunna freda dina får enligt 28 §, ska du ta reda 
på vilka möjligheter och skyldigheter som finns innan du ;llämpar den. 

Om man har dödat rovdjur får man inte fly?a rovdjuret och man skall omedelbart ringa 
länsstyrelsen. 

Mediakontakt 

Om du blir kontaktad av media i rovdjur- och fårrelaterade frågor men inte vill svara själv går 
det bra a? hänvisa an;ngen ;ll SUF eller ;ll SF. Våra kontaktuppgiDer finns längre ner i 
dokumentet. 

Oönskade besök eller kontakter 
Om du får besök av någon som du upplever gör intrång hos dig eller blir kontaktad på annat 
sä? av person/personer som du upplever är besvärliga, påträngande, hogulla eller liknande 
ska du direkt ringa polisen på 112. 
Om det inte är direkt akut, ;ll exempel mail, så kan du ringa polisen på 114 14. 
Om du utsä?s för oönskade besök eller kontakter bör du även informera länsstyrelsen samt 
gärna din kommun.  

KontaktuppgiQer 
Stockholm Uppsala Fåravelsförening (SUF)  
Stockholms län Anna Mölgård  076-122 98 94 
Uppsala län  Carina Wenngren  070-523 61 92  
Ordförande  Anna Alm  070-207 29 15 
Svenska Fåravelsförbundet (SF) 
Ordförande  Gudrun Haglund-Eriksson 0768-48 64 65 

gudrun@faravelsforbundet.com 
Rovdjursansvarig Ulf Ekholm  076-844 49 92 

ekholmulf@hotmail.com 
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