Siggeforareviret
Nora-Tärnsjö LRF-avdelning träffar LRF Mälardalen
- Uppdatering om reviret
- Vad LRF Mälardalen gjort och vilket stöd som erbjuds
- Era frågor och funderingar

Eleonore Marcusson, LRF Mälardalen
010-184 42 35 eller eleonore.marcusson@lrf.se
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Frågor från er inför mötet
• Aktuellt läge i reviret
• § 28
• Ersättning för arbete i samband med rovdjursangrepp
• Samverkan för att bli starkare, kunna påverka
• Vad kan en enskild person göra?
• Stöd från LRF?
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Tidslinje
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LRF Mälardalens arbete

Kontinuerlig
dialog med
LST

Kontakt med
enskilda
djurhållare,
förtroendevalda,
andra
organisationer

Uppdaterad info
till
förtroendevalda
Hemställan om
att LST på
eget initiativ tar
beslut om
skyddsjakt
Möte med
alla LST om
skyddsjakt
på stora
rovdjur
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Medlemsmöten
tillsammans med
lokalavdelningar &
kommungrupper
där LST medverkat

Stöd som LRF Mälardalen kan erbjuda
• Sakkunnig i frågor som rör
rovdjursförvaltning

• Förtydliga vad som gäller
• Berätta LRFs hållning & arbete i
rovdjursförvaltningen

• Stimulera/uppmuntra till
direktkontakt med LST
• Dialog och påverkan:

• LST
• Regionala politiker/riksdagsledamöter
• Nationell nivå: föra frågor/info till LRF
Riks för vidare behandling
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• Stöd till djurhållare som haft angrepp
• Stöd att formulera ersättningsanspråk
(omfattande angrepp)
• Lyssna och vägleda

• Stöd gällande djurrättare
• Upplysa/vägleda
• Förebyggande
• Vid intrång, trakasserier, hot mm

• Polisanmäl!
• LRF vill ha ärendenumret/K-numret

• Viktigt att våga prata om det man varit
med om
• Informera LST och kommunen
• Ingen lämnas utan stöd

Ersättning för arbete i samband med rovdjursangrepp
• Stöd för förebyggande åtgärder i
samband med rovdjursangrepp (13
§ 2 och 14 §)
• Bidrag till kostnader, inbegripet
arbetstid, lämnas med upp till 100
% av kostnaden för nedanstående
åtgärder, dock högst 14 dagar efter
dokumenterat angrepp.
• Arbete ersätts med 345 kr/timme
och transportkostnader ersätts med
18,50 kr/mil (skattefri bilersättning)
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a)

att flytta djur till mindre skadeutsatta beten, Inklusive
milersättning.

b)

att stalla in djur vid en tidigare tidpunkt än som planerats,
Gäller även nattintag.

c)

extrafoder med anledning av flytt av djur, Inklusive tidigare
installning.

d)

bevakning av djur Gäller även extra tillsyn.
•
•

e)

Bör även kunna ges för uppsättning och nedtagning av lapptyg
och/eller andra akuta åtgärder för att förebygga förnyade
angrepp.
Rekommenderad ersättning lämnas med 1 timme per 100 m
stängselträcka. Då ingår förberedelser, uppsättning, nedtagning
och eventuellt efterarbete.

uppsamling av kadaver och transport till destruktion samt
destruktionskostnader.
•
•

Genom att avlägsna de kadaver som finns på platsen efter
besiktningen förebygger man fler angrepp.
Det handlar inte om att leta efter skadade och döda djur vid
upptäckt av ett angrep

Jaktförordning (1987:905) 28 § – vad gäller
• Om något av rovdjuren björn, varg, järv eller lo angriper tamdjur eller om det finns skälig
anledning att befara ett sådant angrepp, får åtgärder vidtas för att skrämma bort rovdjuret.
• Rovdjur som avses i första stycket får dödas av ett tamdjurs ägare eller vårdare för att skydda
tamdjuret
1.
2.
3.

när rovdjuret angriper och skadar tamdjuret eller om det är uppenbart att ett sådant angrepp är
omedelbart förestående,
om det finns skälig anledning att befara ett angrepp på tamdjuret och dödandet sker i omedelbar
anslutning till att rovdjuret har angripit och skadat eller dödat tamdjur, eller
om rovdjuret befinner sig inom inhägnat område avsett för skötsel av tamdjuret och det finns skälig
anledning att befara ett angrepp där.

• Rovdjuret får bara dödas när det inte går att skrämma bort rovdjuret eller på något annat
lämpligt sätt avbryta eller avvärja angreppet.
• Åtgärder enligt andra stycket 3 får, när det gäller lo, vidtas även för att skydda vilt som hålls i
vilthägn eller liknande anläggning enligt 41 a §. Förordning (2009:310)
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§ 28 fortsättning
• 28 a § Åtgärder enligt 28 § andra–fjärde styckena får även vidtas av annan som handlar på uppdrag av
ägaren eller vårdaren för att skydda jakthund som används i jaktlag, tamdjur som befinner sig inom inhägnat
område avsett för skötsel av tamdjuret eller vilt som hålls i vilthägn eller liknande anläggning enligt 41 a §.
• Detsamma gäller när uppdrag saknas men den som vidtar åtgärden har skälig anledning att anta att ett
sådant skulle ha lämnats om det funnits möjlighet till det. Förordning (2009:310).
• 28 b § Åtgärder enligt 28 och 28 a §§ får vidtas på annans jaktområde och trots bestämmelserna i 9 §.
Sådan jakt är dock inte tillåten inom nationalparker. Förordning (2009:310).
• 28 c § Naturvårdsverket ska fortlöpande bedöma om möjligheten att döda rovdjur med stöd av 28 § andra–
fjärde styckena och 28 a § försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i
dess naturliga utbredningsområde eller annars används i stor omfattning. Om Naturvårdsverket bedömer att
så är fallet ska verket genast anmäla detta till regeringen. Förordning (2009:310).
• 28 d § Den som i fall som avses i 28–28 b §§ har dödat ett djur ska snarast möjligt anmäla händelsen till
länsstyrelsen. Djuret får inte flyttas utan medgivande från länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska anmäla
händelsen till Polismyndigheten, om det finns misstanke om brott. Förordning (2014:1232).
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28 § - tolkning av Anders Wetterin, LRF
• Du får skrämma bort rovdjur som angriper eller
är på väg att angripa tamdjur. Det får alla göra,
även de som inte har det minsta med djuren att
göra.
• Du får döda ett rovdjur BARA om det inte går att
skrämma bort rovdjuret, eller på annat sätt
avvärja angreppet.
• Tamdjurets ägare, vårdare eller annan som
handlar på uppdrag av ägare eller vårdare får
döda rovdjur när angrepp sker eller när det finns
anledning att tro att angrepp kommer att ske.
• Om rovdjuret befinner inom inhägnat område för
tamdjur räcker det med att det finns goda skäl för
att tro att angrepp kommer att ske, för att du skall
få döda rovdjuret. (Det måste alltså finnas
tamdjur inom hägnet, men de behöver inte vara
under angrepp just då.)
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• Om tamdjuret är inom hägn får till och med en
person som inte har uppdrag av ägare eller
vårdare döda rovdjuret, om han kan anta att han
skulle ha fått sådant uppdrag om
ägaren/vårdaren haft möjlighet att ge uppdrag.
• Det ovan beskrivna får ske även om man inte
har jakträtt där. Det innebär t ex att om man har
jordbruksarrende utan jakträtt, så får man ändå
skjuta. Likaså får grannen i vissa lägen skjuta (se
ovan) även om han skjuter på en mark där han
inte annars får jaga.
• Om man har dödat rovdjur får man inte flytta
rovdjuret och man skall omedelbart ringa
länsstyrelsen. Man skall som jag ser det även
ringa länsstyrelsen om man skjutit men inte
dödat, vare sig det är bom eller skadskjutning.
Det finns all anledning att reda ut vad som hänt,
och få hjälp med ev. eftersök

Vad kan enskild göra?
Samverka för bättre påverkan?
• Anmäl alla observationer,
spår, misstänkt angrepp osv
till länsstyrelsen
• Angrepp: 010-22 33 224 LSTs
journummer
• Observationer:
https://skandobs.se/

• Har du möjlighet, sök bidrag
för RAS
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• Anmäl dig till LSTs
rovdjursalert - för info om
angrepp
• Ta kontakt med LST för att få
information
• Prata med ”din” politiker om
de brister du ser.
• Be vederbörande föra vidare
inom partiet/uppåt till
riksdag/regering
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