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Svenska Fåravelsförbundet, nedan benämnt SF, är en intresse- och näringslivsorganisa<on för Sveriges 
fårföretagare. Föreningen har 24 länsföreningar och har idag drygt 2600 medlemmar. ED stort antal 
av landets får finns i företag som drivs av medlemmar i Svenska Fåravelsförbundet. 

SF ser med stor oro a( vår näring som är väldigt utsa( för rovdjur och rovdjursförekomst inte 
är med i er sändlista och därför inte får remisser som skickas ut för y(rande. SF önskar a( ni 
lägger med oss i er sändlista och skickar alla ärenden Mll vår förbundssekreterares 
epostadress: sekreterare@faravelsforbundet.com  

Sammanfa#ning 

SF motsä(er sig a( VilQörvaltningen (VDF) fråntas möjligheten a( godkänna förslag om 
miniminivåer, det går emot vad som beslutats i RovdjurproposiMonen. Där framhåller man 
betydelsen av lokal och regional förankring för a( få en fungerande rovdjursförvaltning. Det 
är bara så man kan nå framgång och acceptans för en långsikMg rovdjursförvaltning. Inte med 
e( ord nämner ni psykosociala eller ekonomiska hänsyn, båda dessa hänsyn ska tas enligt 
beslutad Rovdjursförvaltning.  

LammprodukMonen i Sverige visar en brant kurva nedåt sedan 2015, i ”vargbältet” märktes 
minskningen ännu Mdigare. I dag producerar vi inte ens 30 % av de lamm som vi äter i 
Sverige. Vi kan producera lamm här i landet om vi får förutsä(ningar Mll det. En vikMg faktor 
är minskad förekomst av rovdjur och en rovdjursförvaltning som fungerar både på kort och 
lång sikt.  

Särskilda synpunkter 

Förfa(ningsändringar 
§4  
SF anser som vi Mdigare nämnt a( VDF ska ges större möjlighet a( besluta och pröva frågor 
om godkännande. VDF är väl avvägd med både parMer och näringar representerade. De som 
är underrepresenterade i VDF är näringar med betande djur. Ägande/brukande-mandatet 
representeras av fem stora intresseorganisaMoner trots a( näringar med betande djur är de 
som påverkas mest av rovdjur och rovdjursförekomst. 
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Ändringar i förordningen 

§3 Det är bra med samverkansråd i Rovdjursförvaltningsområdet, där bör även 
representanter från VDF vara med, även representant från näringen bör finnas 
representerad. 

§4  
SF ser gärna a( man presenterar vad det är för sorts rovdjur som finns i ute i bygderna, är 
det en kull valpar eller enstaka individer? SF kan inte se hur det skulle vara risk a( hamna 
under miniminivån med a( räkna individer i stället för föryngring. SF ser hellre a( man 
räknar föryngring än individ, det blir större tryck på bytesdjuren när det finns en valpkull.  

A( Naturvårdsverkets ska lämna förslag Mll miniminivåer ser SF som rent olämpligt, varje 
länsstyrelse har tagit fram förvaltningsplaner som NV godkänt. Förvaltningsplaner bör 
beslutas på lokal/regional nivå det vill säga länsstyrelsen Mllsammans med VDF.  

§5 
Miniminivåer bör fastställas inom rovdjursförvaltningsområden av samverkansrådet i 
samarbete med VDF. 

§7  
SF samtycker Mll a( förvaltningens mål ska anges i rovdjursförvaltningsplanen för förekomst 
av björn, lo, varg, järv och kungsörn.  

4 Skäl för NV hemställan 
4.1 Bra a( fastställa miniminivåer i rovdjursförvaltningsområde, inlåsningseffekterna blir 
mindre. 

4.2 SF hr Mdigare i de(a y(rande u(ryckt a( det bör vara VDF som godkänner 
miniminivåerna, det måste vara en regional och lokal förankring i besluten. SF motsä(er sig 
a( VDF bara ska y(ra sig i frågan. 
  
4.3 SF instämmer a( samverkansrådens sybe bör breddas och a( även representant för VDF 
bör ingå. 

4.4 SF anser a( för gynnsam bevaradestatus är det inte stor skillnad om det u(rycks i antal 
individer eller antal föryngringar av en populaMon. Men vi som lever nära rovdjuren vill veta 
om det är individer eller familjegrupp med valpar. Trycket på angrepp och Mllbud blir 
väsentligt högre om det är en familjegrupp med valpar eller antal individer i e( område. 

4.6 Förvaltningsmål är vikMga för a( bibehålla och ska vara långsikMga, det ska inte vara en 
fri( växande stammar. När miniminivåerna är beslutade bör det räcka med marginal strax 
över denna nivå. Ska även övriga beslutade mål tagna av regering och riksdag kunna  
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genomföras måste rovdjursstammarna regleras och inte få växa fri(, Livsmedelsstrategin, 
biologisk månglad och övriga miljömål är några exempel som det måste tas hänsyn Mll. 

4.9 Vi motsä(er oss a( tjänstemän på Naturvårdsverket får e( utökat bemyndigande! De 
demokraMskt tagna besluten måste ligga Mll grund för föreskriber och verkställigheten av 
förordningen. 
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