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Att rovdjur och framförallt varg är före-
mål för starka åsikter och heta dissku-
sioner råder inget tvivel om. Runt om 
i landet har vi lammproducenter och 
medlemmar som lever i rovdjurens när-
het.  En del har under en längre tid levt 
med denna problematik  och för andra 
är detta nya problem som ställer till oro 
och fruktan. Vi vet också att länsstyrel-
serna runt i landet agerar på olika sätt, 
vilket ibland skapar frustration.

Vad gör vi då i förbundet?  Jag, 
Lotta Wallberg och Mats 
Ängqvist är de som ansvarar 

för dessa frågor i förbundet. Mats har 
arbetat med rovdjursfrågorna under en 
längre tid och flera av er som har varit 
med som rovdjuransvariga i distriktför-
eningarna sedan tidigare har träffat Mats 
på Grimsö. Jag har inte lika lång erfaren-
het i denna fråga, har haft den som mitt 
ansvar i drygt ett år. Detta är en stor och 
svår fråga så jag har på bästa möjliga sätt 
försökt sätta mig in i den och skaffat mig 
kunskap i ämnet och om förbundets roll 
i denna historik. Nu vet jag att de finns 
de som tycker att det är en mycket enkel 
fråga, minska rovdjurstammarna punkt 
slut, men när man sätter sig in i det så är 
det inte riktigt fullt så enkelt. 

Jag har under denna tid fått en del 
kommentarer om vad som har gjorts 
eller snarare inte gjorts. Vi tar till oss 
denna kritik men hoppas att vi nu kan 
blicka framåt och arbeta tillsammans för 
bästa resultat.

Vad händer nu?
Förbundet har fått möjlighet att sitta 
med i  den nya rovdjursutredningen, där 
jag personligen sitter med som Fåravels-
förbundets representant . Jag var på det 
första mötet som ägde rum på regerings-
kansliet den 7 oktober.

Utredningen leds av Lars Erik Lilje-
lund som tidigare varit statsministerns 
sakkunnige i miljöfrågor och chef för 
Naturvårdsverket. Utredningen är 
beställd av regeringen och kommer att 
ligga till grund för den framtida rov-
djursförvaltningen - politiken. 

Utredaren ska bland annat:
• lämna förslag till målnivåer för 

björn, varg, järv och lodjur, dels 
med beaktande av att gynnsam 
bevarandestatus ska föreligga, dels 
med beaktande av de olika förutsätt-
ningarna i förvaltningsområdena, de 
socioekonomiska förutsättningarna 
samt rovdjurens funktion och ekolo-
giska roll i ett ekosystemperspektiv.

• analysera om det regionaliserade 
ansvaret för förvaltningen av rovdjuren 
och jakten lett till en ökad acceptans av 
rovdjur i människors närhet

• analysera de åtgärder som regeringen 
föreslagit i propositionen. En ny rov-
djursförvaltning (prop. 2008/09:210) 
för att minska graden av inavel och 
bedöma om de är tillräckliga.

• i övrigt ge förslag till förvaltnings-
åtgärder avseende rovdjuren som 
bidrar till en samexistens mellan 
människa och rovdjur.

Sammanfattning direkt hämtat ur di-
rektivet, hela direktivet för utredningen 
finner du här  http://www.riksdagen.se/
webbnav/index.aspx?nid=3260&dok_
id=DIR2010:65

Utredningen ska vara klar senast den 
1 juli 2012. Den kommer att bedrivas så 
öppet som möjligt och får snart en egen 
webbplats där allmänheten kan följa den.

Man kan tycka att detta är blaha och 
att det är helt värdelöst med utredningar 
men det är så vår regering och riksdag 

arbetar. För att våra politiker ska få 
tillräckligt med underlag för nya beslut 
så väljer man att tillsätta en utredning. I 
denna fråga och flera därtill.

 Detta är den tredje rovdjursutred-
ningen på tio år, men förbundet har 
aldrig tidigare blivit tillfrågade att sitta 
med i någon utredning. Detta ger oss 
möjligheter att påverka och ger oss full 
inblick som aldrig tidigare.
 Jag ser detta som ett stort framsteg. Det 
första mötet jag var på kändes bra och 
det finns stora möjligheter för att man 
faktiskt lyssnar på oss. Som ett exempel 
redogjorde L.E Liljelund för att man har 
för avsikt att resa runt i landet och be-
söka berörda i frågan allt i från myndig-
heter, samhällen och verksamheter. Man 
väljer att i denna utredning fokusera på 
vad som händer runt om i landet.

Här ska vi verkligen jobba för att vi får 
utredningen att besöka oss lammprodu-
center i vår verksamhet och direkt visa 
vad rovdjuren ställer till för problem för 
oss i vårt dagliga arbete.

Utredaren ska lämna ett delbetänkan-
de om bedömning av gynnsam bevaran-
destatus för gällande arter senast den 31 
mars 2011.

För att citera L.E Liljelund från mötet 
så sa han – ”efter detta så öppnar vi 
dammluckorna”. Det är då vi alla berörda 
har möjlighet att yttra oss. När vi väl får 
veta vad han har kommit fram till, det är 
då vi i förbundet vet vad vi ska fokusera 
på för bästa effekt. Vi ska tills dess bilda 
en arbetsgrupp där rovdjursansvariga 
i distrikten ingår. Jag är förbundets re-
presentant i utredningen men måste för 
bästa möjliga resultat, få hjälp av er alla 
berörda runt om i landet. 

Naturvårdsverket med ”Utredningen 
för att genetiskt förstärka vargstam-
men( utflyttning av vargar) i Sverige” 
redogjorde den 22 september för vad 
forskarna kommit fram till. Remis-
sen lämnades ut av Naturvårdsverket 
den 5 oktober till berörda parter med 
möjlighet att komma med ett 
remissyttrande.Remissen i sin 
helhet finner du här  http://www.

Hur agerar förbundet i rovdjursfrågan?

Lotta Wallberg är rovdjursansvarig i SF:s styrelse.



6

Förbundsnyheter

naturvardsverket.se/upload/30_global_
meny/02_aktuellt/Remisser/N_avd/N-
remiss-vargflytt-1005.pdf

Vi i förbundet har inte suttit med 
i denna utredning utan det har Börje 
Waldebring från LRF gjort. Först var 
tanken att vi skulle få möjlighet att ha 
synpunkter på LRF:s yttrande och på 
det sättet komma till tals, men vi har haft 
lite svårt att få kontakt med Börje på 
LRF av olika skäl. 

En mycket engagerad medlem Berit 
Wallin Håkansson, rovdjuransvarig i 
Västmanland, tog själv kontakt med Klas 
Allander på Naturvårdsverket, ansvarig 
för vargutflyttningsutredningen. Detta 
ledde till att förbundet nu fått möjlig-
het att lämna in ett eget remissyttrande. 

Dessutom vill Klas Allander med medar-
betare personligen träffa oss i förbundet 
där vi får möjlighet att klargöra hur rov-
djuren  påverkar det vardagliga arbetet 
för oss lammproducenter.

I skrivande stund har vi tagit kon-
takt med några av rovdjuransvariga i 
berörda distrikt för att få till en arbets-
grupp som jobbar fram ett remissytt-
rande. Det är kort remisstid, den ska 
vara besvarad i början av november.  
Samma grupp kommer förslagsvis 
också att jobba med förberedelserna för 
mötet med Naturvårdsverket. Är det nu 
så att någon känner sig förbigången och 
känner att här vill jag också sitta med, 
hör då av er till mig.

Jag ska löpande försöka informera er 

medlemmar om vad som händer och har 
ni frågor och åsikter hör av er. Jag kan 
inte lova ett svar på alla era frågor, men 
ska göra mitt bästa. Det är inte alltid 
jag har tid att ta telefon eller besvara ett 
mail direkt. Det beror inte på ovilja utan 
på att jag som er andra, har familj och 
gård med verksamhet som ibland måste 
gå före allt annat.

Lotta Wallberg, rovdjuransvarig i för-
bundsstyrelsen     

Rovdjursangreppen ökar och många fårägare blir drabbade. Vad gör Fåravelsförbundet, kan man undra. Här berättar vi hur vi jobbar. Foto: Lasse Larsson


