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Bilaga 1.

Sammanställning merkostnader förorsakade av rovdjur
Kostnaderna räknade på en 48 tackors avelsbesättning belägen i Värmland där rovdjurstrycket är
mycket högt. Tackorna får 2,04 lamm per tacka och det finns sju avelsbaggar på gården.
Innan vargen var etablerats i området fanns det ca 100 tackor på gården. Gården har varit drabbad av
angrepp. Naturbeten en bit från gården är tagna ur produktion och har skogsplanterats. Att det
fortfarande går att driva företaget utan förlust eller med en liten vinst beror på att det är en
avelsbesättning med stor andel livdjursförsäljning vilket ger högre intäkter än djur som leveraras som
slaktdjur.
Besättningen har valt att ta in djuren nattetid, boskapsvaktande hundar och rovdjursavvisande
stängsel finns för att känna sig någorlunda trygghet. Man lämnar inte gården utan att någon i
familjen, annan släkting eller granne finns kvar på gården.
Slaktlammen slutgöds på stall under cirka 75 dagar, livlammen går i rasthage med utfodring till de
säljs.
Besättningar runtomkring har valt andra metoder. Som exempel kan nämnas att man stör rovdjuren
nattetid i fyratimmarspass vakar över djuren genom att köra runt med 4-hjuling.
Arbetskostnader och röjning under rovdjuravvisande stängsel är inte medräknade.

Faktiska kostnader
Ensilage kg/ts 1,80kr, Kraftfoder Lamm 500 2,80kr/kg, Halm 250 kr/bal Hundarna 2 st. (finns enbart för
att skydda djuren, ingen vet. vård eller försäkring inräknad) Ett slaktlamm under höstmånaderna betalas ca
med 600-700 kr.
Betesperioden har räknats på 21,5 v varav 17,5 v med utfodring i stall
Halmkostnad 1 bal/v x 21veckor x 250 kr.

= 5250 kr

Ensilage 1 bal 300kg/ts. x 1,80 kr.

= 9528 kr

Kraftfoder till lammen, lamm 500 0,5 kg/lamm x 75 dagar x 2,80kr.

= 4725 kr

Kraftfoder till tackorna 122 dagar x 0,5kg/tacka för att hålla hull

= 8200 kr

Foderkostnad, hundarna 400kr/ månad x 12 mån

= 4800 kr
32 503 kr

Skötsel av djur intag och utsläpp, utfodring
1 tim/dag x 150 dagar x 325:-/tim

48 750 kr
Total summa kostnader

81 253 kr

