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Inledning 

Svenska Fåravelsförbundet (SF) är en medlemsorganisation med strax över 
2 500 medlemmar, där problematiken med rovdjur har hög prioritet. Får-
näringen är den näring som är hårdast drabbad av rovdjuren, då ca 95 % av 
skadorna årligen drabbar fårnäringen. Möjligheterna att sätta upp rovdjurs-
avvisande stängsel är i många fall helt avgörande för våra medlemmar. 
Svenska Fåravelsförbundet vill därför ta tillfället i akt att svara på remissen 
gällande den del som rör rovdjursavvisande stängsel. 

Synpunkter på fördelningsnyckel Stängsel mot rovdjur 

SF konstaterar att frågan om hur fördelningsnyckeln ska se ut är både svår, 
komplex och oroande. Då nivån på den totala medeltilldelningen i nuläget 
är okänd så vill vi ta tillfället i akt att tydliggöra att en ökning av medel jäm-
fört med förra programperioden är absolut nödvändig för att samexistens 
mellan tamdjur och rovdjur ska kunna fungera. SF anser också liksom tidi-
gare att dessa medel inte ska tas ut landsbygdsprogrammet utan åtgärderna 
borde istället finansieras på annat sätt.  

SF anser övergripande att de parametrar som förslås ingå i fördelnings-
nyckeln är ett relevant urval. Det hade dock varit intressant att i remissen få 
ta del av bakgrunden till storleken på viktningskoefficienterna. Exempelvis 
ställer vi oss frågande till varför lodjursangreppen viktas lika högt som an-
greppen av varg, och relativt högt i jämförelse med övriga parametrar, ef-
tersom just lodjuren tillhör de svårare att stänga ute med rovdjursavvisande 
stängsel.  

SF tycker att det är i rätt riktning att man i fördelningsnyckeln tar hänsyn 
till rovdjursangreppen under en treårsperiod samt att man tar hänsyn både 
till revir och revirmarkerande par. Man kan dock konstatera att vargstam-
mens rörelsemönster har varierat mycket och varit helt oförutsägbart de 
senaste åren. Detta gör att det är mycket svårt att med hjälp av historiska 
data förutsäga vart kommande problemområden kommer att ligga geogra-
fiskt. Vi tolkar informationen i anslutning till remissen som att en viss om-
fördelning av medel planeras bli möjlig under perioden. Förutsatt att detta 
är korrekt tolkat instämmer vi och föreslår att man tittar närmare på vilka 
för- och nackdelar det skulle innebära att under kommande programperiod 
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göra en översyn av fördelningen av medel. Vi tror att en översyn med möj-
lighet till omfördelning, vid ett eller flera tillfällen, åtminstone delvis skulle 
avhjälpa att områden som historiskt inte haft problem saknar medel för hela 
kommande programperiod. Vi tror också att en lösning där en större reserv 
än i nuläget föreslaget ligger kvar hos Jordbruksverket, kan vara ett sätt att 
inte hamna i en situation där medlen inte går att omfördela. Omfördelning-
en blir extra viktig i en situation där den totala budgeten är för låg. För att 
omfördelning från en reserv ska fungera är det dock en helt avgörande för-
utsättning att medlen hos Jordbruksverket kan hanteras och fördelas med 
omedelbar verkan då behov uppstår. 

 
Med vänlig hälsning 
 
Svenska Fåravelsförbundet  
 
Bertil Gabrielsson, ordförande 
Gudrun Haglund-Eriksson, rovdjursansvarig i styrelsen 
 


