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Yttrande gällande ärende NV-06012-18, förslag till föreskrifter om rovdjursförvaltning  
 
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. 
 

Sammanfattning 
SF har tagit del av NV-06012-18. 
Svenska Fåravelsförbundet (SF) konstaterar inledningsvis att Naturvårdsverkets (NV) förslag om att 
slå ihop föreskrifterna för alla de stora rovdjuren är välkommet. Olikheter i föreskrifter och regelverk 
mellan de fyra arterna ökar risken för att de missförstås och i förlängningen kan det leda till att 
jägare som agerar i god bryter mot bestämmelser och därmed riskerar att misstänkas för grovt 
jaktbrott. 

 
Särskilda synpunkter 
I Föreskrifterna bör även framgå att övriga mål ska tas i hänsyn, mål för rovdjursförvaltning ska inte 
bara anges med miniminivåer och gynnsambevarade status. Det ska även tydligt framgå att 
tamdjurshållning inte får försvåras i någon dela av landet. 
Föreskriften bör uttryckligen ta hänsyn till övriga mål som är beslutade. 
-Livsmedelsstrategin med målet att öka svensk livsmedelsproduktion och antalet betande djur. 
-Miljömålen där ”ett rikt och växt- och djurliv” ska gynnas är av största vikt, då landets 
naturbetesmarker hyser flest arter och är en naturtyp som oroväckand snabbt minskar i areal. 
-Politiska beslut/viljeinriktning som värnar om levande landsbygd. SF anser att det måste vara möjligt 
att driva lönsamma företag, med goda och realistiska villkor samt att verka i en trygg och säker 
boendemiljö. 
 
SF anser att det som positivt att föreskrifterna gäller i sex år. Långsiktig plan är bra. 
 
Om inte myndigheter kan följa upp en föreskrift anser SF att den är omotiverad. Det finns uppenbar 
risk för misstolkningar. Jägare riskerar att omedvetet bryta mot föreskrifter vilket kan försvåra såväl 
jakt som eventuell skyddsjakt. 
 
Samverkan inom Rovdjursområden är bra. SF ser stor risk för inlåsningseffekter, koncentration av 
populationer i begränsade områden är redan idag en realitet. 
Detta ser vi tydligt exempel på i förekomsten av framförallt arten varg i området Mellansverige.  
De ursprungliga besluten om 170-270 varg individer bör vara det som ska gälla, och då fördelat över 
hela landet. 
 
Svenska Fåravelsförbundet framför härmed även sitt stöd för LRFs remissyttrande, vilken bifogas. 
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