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Svenska Fåravelsförbundet, nedan benämnt SF, är en intresse- och näringslivsorganisation för Sveriges 
fårföretagare. Föreningar 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.

En mycket stor del av de skador som orsakas av de stora rovdjuren, och då främst varg, drabbar får. 
Rovdjursangrppens påverkar näringen när det gäller djurvälfärd, lönsamhet samt inte minst den 
psykosociala situationen för fårföretagarna. Det är inte ovanligt att drabbade fårföretagare slutar med 
sin produktion efter ett vargangrepp.

Svensk lammproduktion

Svensk lammproduktion har stora möjligheter att växa, då efterfrågan på lammkött ökar. Både 
konsumtionen av lammkött i allmänhet och efterfrågan på svenskt lammkött i synnerhet har ökat 
under flera år, men andelen svenskt lammkött av den totala lammköttskonsumtionen fortsätter att 
minska. Vi producerar nu endast 30 % av lammköttet vi äter. En färsk undersökning visar samtidigt att 
konsumenterna vill se det omvända förhållandet; 70 % svenskproducerade lamm. 

Producentpriserna på lammkött har stigit, men trots de positiva signalerna från marknaden syns 
ingen nämnvärd ökning av den svenska lammköttsproduktionen. Den höga djurvälfärden och 
bevarandet av den biologiska mångfalden är de starkaste argumenten för svenskt lammkött jämfört 
med importerat. För att klara våra höga krav på djurens välfärd och samtidigt kunna möta den ökade 
efterfrågan på svenskt lammkött krävs en långsiktig och varaktig politisk viljeriktning. Till denna 
långsiktighet hör en aktiv förvaltning av de stora rovdjuren och en långsiktighet i rovdjurspolitiken 
som inger förtroende. 

Hantering av frågor kring förvaltning och jakt av de stora rovdjuren har de senaste åren har präglats 
av ett fullständigt absurd situation med ändrade lagar, överklaganden och motstridiga beslut. 

En förvaltningsrät överprövar beslut om jakt efter de fem stora rovdjuren.

SF anser att det är av stor vikt att prövningen av skyddsjakt mot de stora rovdjuren varg, lo, järv, björn 
och kungsörn sker med tyngdpunkt på rättssäkerhet. SF vill att överprövningarna ska leda till en 



förutsägbar, stabil och korrekt praxis och ser inte att den ökar i nämnvärd omfattning genom att 
koncentrera prövningen till Förvaltningsrätten i Luleå. 

SF ser en stor fördel i att överklaganden av länsstyrelsen och Naturvårdsverkets beslut om jakt efter 
varg, björn, lo, järv och kungsörn ska tas upp av förvaltningsrätten i Luleå för hela landet. Det är därtill 
bra att skyndsamhetskrav vid skyddsjakt införs. 

SF föreslår att därför att beslut om skyddsjakt och licensjakt får överprövas endast i en instans, 
kammarrätten. Som första och enda instans.

SF befarar dock att skyddsjakten i praktiken inte kommer kunna genomföras skyndsamt på grund av 
ständiga överklaganden av jaktbeslut det leder till långbänk och en osäkerhet för landets fårägare 
därför SF önskar därför att skyddsjakten på varg särbehandlas.

SF ser det som absolut nödvändigt med en snabb och effektiv skyddsjakt i samband med angrepp på 
tamboskap. Med skyndsamt menar vi att beslut om skyddsjakt fattas samma dag eller nästkommande 
dag. 

Regeringen bör därför överväga avskaffande av möjlighet för inhibition när det gäller skyddsjakt. En 
god rättspraxis kan likväl utvecklas över tid. Vargstammen är så pass vital och över gynnsam 
bevarandestatus att även om enstaka vargar fälls under tid som fråga avgörs juridiskt så lider inte 
vargstammen skada. En effektiv skyddsjakt är en grundläggande förutsättning för att uppnå 
inriktningen i riksdagens beslutade rovdjurspolitik där man tydligt framhåller att ”tamdjurshållning 
inte får påtagligt försvåras och att socioekonomisk hänsyn skall tas”.

Det är avgörande för vår näring att skyddsjakt beslutas och kan genomföras skyndsamt inom något 
dygn från det att problem uppstår, varje timme och dag som fördröjer genomförande av skyddsjakt 
riskerar att drabba djur med onödigt lidande samt orsaka enskilda lantbruksföretagare stora 
kostnader för rivna djur och extra arbete att förebygga angrepp. Det är även en kostnad för samhället 
att ersätta fler rivna djur än nödvändigt. Art- och habitatdirektivet syftar till att säkerställa den 
biologiska mångfalden genom att bevara livsmiljöer, vilda djur och växter inom EU. Ett aktivt lantbruk 
är avgörande för att upprätthålla sådana livsmiljöer för flera arter och en nödvändighet för att nå flera 
av landets miljömål, särskilt det om ett rikt växt- och djurliv. 

Domstolsprövning av beslut om jakt efter andra djur än de fem stora rovdjuren

Varg är en av de arter som är strikt skyddad i art- och habitatdirektivet, men då man nu kan 
konstatera att arten har gynnsam bevarandestatus behöver den skyddsgraden ändras så att licensjakt 
och skyddsjakt blir tillåten, det skulle på sikt gynna både vargen och landsbygden. Lantbrukare 
behöver ha möjlighet att kunna påverka sin situation och tryggt bedriva sitt företagande och vargen 
behöver förvaltas selektivt så att den upprätthåller gynnsam bevarandestatus i samexistens med 
människor.

Tidpunkt för beslut om licensjakt efter varg.

Rovdjursförvaltning ska enligt SFs mening ske regionalt med lokal förankring och kännedom. 
Licensjakt som beslutas av Länsstyrelsen föregås av analys och beslut i viltörvaltningsdelegationen 
med bred förankring av olika intressen. Det är demokratiskt viktigt att dessa beslut respekteras och 
får företräde framför enskilda organisationers allmänna tyckande. Eventuella överprövningar får inte 
äventyra förutsättningarna för genomförandet i tid.
Eftersom inventeringsresultaten från den senaste inventeringen ligger till grund för kommande års 
beslut om licensjakt och sammanställs och är redovisade runt den 15 juni ser SF inget hinder att 



besluten tas senaste den 15 september som huvudregel. De år miniminivåerna fastställs instämmer 
SF att besluten fattas senast den 1 oktober.

Fleråriga beslut om licensjakt

SF anser att för att skapa en långsiktighet och trovärdighet av rovdjurspolitiken bör det möjliggöras att 
besluta om licensjakt över en längre period ex. tre år. Inventering sker löpande och förvaltningsplaner 
med mininivåer finns beslutad lokalt över landet. Visar inventeringen stora avvikelser mot den 
ursprungliga prognosen som besluten grundar sig på kan nya beslut fattas.
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