
 
 

             Bengtstorp 8/12 -2020 

Hej! 

Det har kommit Svenska Fåravelsförbundet till känna att Miljödepartementet gett i uppdrag åt 

Länsstyrelserna att utveckla vargförvaltningen. Detta genom att peka ut områden där utsättning av 

genetiskt viktiga vargar ska kunna ske.  

Svenska Fåravelsförbundet, (nedan kallat SF) anser det vara mycket anmärkningsvärt och upprörande 

att inte den av rovdjur mest utsatta och starkt påverkade näringen är med i den sändlista som finns i 

bifogat brev.  

Svensk lammnäring är väldigt utsatt och påverkad av den rovdjursförekomst som vi har i detta land, 

främst i det mellansvenska rovdjursområdet där rovdjurstrycket är och har varit väldigt högt under 

en lång tid.  Även i övriga landet är oron stor och i år har det varit väldigt många och stora angrepp i 

hela landet. SF ser att lammproduktionen under flera år har minska radikalt medan konsumtionen 

och efterfrågan av svenskt lammkött ökat markant. 

Örebro Länsstyrelse genomförde under åren 2010-2015 en stor undersökning vilken visade att 

lammproduktionen i Örebro län minskade med 11 % och i Värmland med 13 %. Rovdjuren påverkar 

djurägaren mycket mer än genom ett verkställt angrepp, även närvaro av rovdjuren påverkar våra får 

negativt – det finns forskningsresultat som påvisar detta. Det gör att investeringsvilja och framtidstro 

saknas, den ständiga oron är väldigt påfrestande över tid.  

I dagslägen har vi ett bra avräkningspris för våra produkter men vi ser ändå ingen ökning inom 

näringen. SF gjorde under våren en enkätundersökning ställd till våra medlemmar, där uppges att 

störst oror för framtiden är rovdjur och aktivister. I dagsläget producerar svenska fårföretagare 

mindre än 30 % av det lammkött vi konsumererar i Sverige. I senaste strukturundersökningen gjord i 

juni 2020 har produktinen minska med 31 000 lamm i Sverige, mera utförlig rapport släpps efter 

nyår. 

Det måste bli en samsyn kring beslutade mål, livsmedelsstrategin uttrycker klart att vi ska öka svensk 

livsmedelsproduktion. Vi kan producera lammkött, skinn och ull i våra betesmarker bara vi får 

förutsättningar till det. Mulen och klöven är väldigt värdefulla för den biologiska mångfaldens 

överlevnad. 

SF ser vikten av genetiskt viktiga vargar för att hålla antalet individer på en så låg nivå som möjligt, 

det är klart olämpligt och oansvarigt att flytta och placera ut nya vargar områden som inte är 

förberedda för detta. Den lilla acceptans som finns ute i bygderna raseras och det kommer att bli 

väldigt svår att bygga upp förtroendet till myndighetsbeslut än en gång.  
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