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Svenska Fåravelsförbundet, nedan benämnt SF, är en intresse- och näringslivsorganisation för 
Sveriges fårföretagare. Föreningen har 24 länsföreningar och har idag drygt 2600 
medlemmar. Ett stort antal av landets får finns i företag som drivs av medlemmar i Svenska 
Fåravelsförbundet. 
 
 
Inledning 
 
 
Svenska Fåravelsförbundet har beretts möjlighet att yttra sig på remissen för en samlad 
Nationell förvaltningsplan för björn, varg, järv och lodjur som avser förvaltningsperioden 
2022-2027, med Dnr NV-03553-18. SF tackar för möjligheten då rovdjursfrågorna är en av 
förbundets medlemmars viktigaste, avgörande och mest oroande frågorna. Detta då fåret är 
det i särklass mest drabbade djurslaget när det gäller rovdjursangrepp. 
 
SF är mycket oroad över det låga fokus som i förvaltningsplanen ägnar de socioekonomiska 
effekterna och konsekvenserna. De socioekonomiska effekterna nämns tydligt i inledningen 
av förvaltningsplanen och det står i inledningens andra stycke (sid 9) om att riksdagen har 
beslutat att myndigheterna ska utforma en förvaltning som tar socioekonomisk hänsyn. SF 
saknar dock både tydlighet och konkreta åtgärder för att värna om socioekonomisk hänsyn. 
Detta borde framgått i del 2; Praktisk förvaltning av de stora rovdjuren, i såväl målsättningar 
som fokusområden (sidorna 52-57). Vi saknar ett resonemang om påverkan på 
animalieproduktionen och vikten av att kunna driva verksamhet i områden med rovdjur.  

SF konstaterar också att två av tre delar som i remissens beskrivning anges saknas och är 
under framtagande, har just med ovan nämnda områden att göra. Förutom avsnittet om 
rovdjurens status 2022, så saknas bilagor om rovdjurens påverkan på mänskliga intressen och 
näringar, samt förvaltningens arbete för att hantera rovdjurens påverkan på människor. SF är 
starkt kritisk till denna avsaknad av underlag. 

Det finns fördelar med att ha en samlad förvaltningsplan för de fyra rovdjuren. SF är dock av 
uppfattningen att den samordning som är avgörande för att en förvaltningsplan ska fungera, 
är att hänsyn tas till det samlade rovdjurstrycket som påverkar samhället generellt och i 
synnerhet fårföretagare. SF tycker att detta borde framgå med större tydlighet i 
förvaltningsplanen. 
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SF ifrågasätter också valet av styrdokument, eftersom förvaltningsplanen inte har någon 
rättsverkan. Inget av det som står i planen styr förvaltningen i juridisk mening, samtidigt som 
vi vet att vissa myndigheter kommer att låta planen styra verksamheten i detalj. Detta 
resulterar i såväl ett tandlöst material som stort utrymme för variation i hur varje länsstyrelse 
väljer att använda planen i den praktiska förvaltningen, något SF bedömer som allvarligt och 
oroande i en konfliktfylld fråga som rovdjursförvaltning ofta utgör. 

Det finns ytterligare resonemang som är av vikt kring valet av styrdokument, och i detta fall 
hänvisar vi till de inspel som lämnats av Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). SF ställer sig bakom 
det som framförs i yttrandet från LRF. 

 
Särskilda synpunkter 
 
Sidan 11: Här finns en beskrivning av en behovsbaserad förvaltning och de fyra 
grundläggande behoven; säkerhet, självbestämmande, medbestämmande och delaktighet. 
SF anser att för samtliga grundläggande behov så brister förvaltningsplanen, de fyra 
grundläggande behoven uppfylls inte. Här anser SF att frågorna rent praktiskt måste hanteras 
på regional nivå så att företagare som påverkas verkligen kan ta del i dialogen. 

Förvaltningsplanen saknar tillräckligt fokus på vikten av företagande och påverkan i form av 
såväl direkta angrepp som indirekta effekter. Med indirekta effekter avses här tex upphörd, 
minskad eller stagnerad produktion och utebliven företagsutveckling. Vi ser redan en 
minskning i antalet får som kommer att leda till minskad produktion av såväl kött, som skinn, 
ull, mjölk och ost. Utöver minskningen av produkter från fåren, så kommer också 
landskapsvården att bli lidande där fåren är en viktig spelare för biologisk mångfald och 
miljönytta. 

Sidan 22: I beskrivningen av Sveriges åtaganden för att bevara den biologisk mångfalden 
(även beskrivningen av de globala målen sidan 10) saknar SF beskrivningen av tamdjurens 
och i synnerhet fårnäringens bidrag till ökad biologisk mångfald. Varför beskrivs endast 
rovdjurens positiva effekter på den biologiska mångfalden men inget om hur fårnäringen 
påverkar positivt genom ett öppet landskap med betande djur? Får är ett djurslag som 
dessutom är särskilt lämpligt för naturbetesmarker, ett område där vi behöver fler betande 
djur i nuläget för att inte tappa areal.  

Sidan 46: Politiska målsättningar i SE anges här. Vårt landsbygdspolitiska mål anger att: ”En 
livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd 
som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.” Denna del anser SF borde väga 
tyngre i förvaltningsplanen som helhet, liksom målen om livsmedelsstrategin, 
rovdjurspolitiska mål om tamdjur och socioekonomisk hänsyn.  

Sidan 52: Fokusområden 2022-2027. Två av fem effektmål syftar till att hantera de negativa 
effekterna för företagare och boende på landsbygden. Resultatmålen för båda dessa handlar 
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dock om att skapa acceptans genom ökad kunskap. Här saknar SF åtgärder i form av 
uppföljning för att se om förvaltningen bidrar till att de politiska målsättningar som anges på 
sidan 46 och framåt, har möjlighet att uppnås. Det gäller t. ex det landsbygdspolitiska målet, 
om livsmedelsstrategin uppfylls eller om det rovdjurspolitiska målet nås (tamdjurhållning ska 
inte påtagligt försvåras). Här borde en uppföljning inrymmas så att vi även kan utvärdera de 
socioekonomiska effekterna.  

Sidan 58: Framtida fördelning av rovdjur i landet. Nationella miniminivåer har tidigare varit 
länsvisa enligt förvaltningsplanen. Även om detta inte framgår i remissen så har SF 
konstaterat att regeringen nu tagit beslut (under remisstiden) om att antalsnivåer ska anges 
på förvaltningsområdesnivå vilket SF tycker är positivt. Dock har dessa beslut tagits endast 
för varg, och SF anser att alla rovdjuren borde hanterats på samma sätt. 

SF anser att det är avgörande att den totala vargstammen hålls på en så låg nivå som möjligt 
så att vi kan leva med den. Den regionala fördelningen är helt beroende av att vi kan följa 
2013 års beslut om antalet vargar. Gynnsam bevarandestatus anger minst 170-270 och det är 
avgörande att hålla nere antalet individer, antalet har stor påverkan på lantbruksdjur och 
företagande.  

Rovdjurspolitiken har havererat menar SF, och detta ger inte bra förutsättningar för att 
fortsätta arbetet genom att öka kunskap och acceptans såsom det föreslås i flera delar av 
målbeskrivningen för 2022-2027. Förtroendet är så lågt för hela rovdjurspolitiken, så att 
återskapa ett förtroende blir mycket svårt menar SF. Att reglera förekomsten av antalet 
vargar, krävs för att kunna uppnå flera av de effektmål som föreslås i förvaltningsplanen. 
Upprördheten hos fårföretagare består till stor del i att myndigheter och politiker inte i grund 
och botten förstår vilka oerhörda och fruktansvärda effekter som rovdjursangrepp resulterar 
i för en företagare. 

Länsstyrelserna har under ett antal år ökat sin kompetens i bemötande av djurägare vid 
skadetillfällen, vilket är bra och förtjänar att poängteras. SF menar att Naturvårdsverket sitter 
på lösningen för ett högre förtroende, misstänksamheten mot NV är dock oförändrat stor. 

 

Sammanfattning 

SF upplever inte att de tidigare förvaltningsplanerna har fungerat, och bedömningen av 
nuvarande remiss är att den föreslagna förvaltningsplanen sannolikt inte heller kommer att 
förbättra situationen för de människor och företag som ska leva och verka i samexistens med 
rovdjuren. Huvudanledningen är att förvaltningsplanen inte tar tillräcklig hänsyn till 
socioekonomiska effekter. Förvaltningsplanen är trots sin avsaknad av rättsverkan viktig för 
alla som ska bo och verka i samexistens med rovdjur. SF anser att en förvaltningsplan måste 
innehålla en omfattande och praktiskt genomförbar hänsyn till, och uppföljning av, hur 
människor och tamdjur påverkas. SF anser också att möjligheter för företagsutveckling och 
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livsmedelsproduktion i rovdjursområden måste få en tyngre roll i såväl åtgärdsförslag som 
uppföljning av effekterna av en förvaltningsplan. 

För de tidigare nämnda politiska målsättningarna som förvaltningsplanen anger, är svensk 
fårnäring ett mycket viktigt bidrag till att uppnå målen. Då måste förvaltningsplanen också 
innehålla en tydlig hänsyn och åtgärder som gynnar också fårföretagandet på ett rimligt sätt. 
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