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Vägledning vid rovdjursangrepp på tamdjur
Den här vägledningen ger information om vad du som tamdjurshållare bör tänka på och hur du
ska agera vid rovdjursangrepp. Vilket stöd och hjälp som erbjuds, i första hand från ansvarig
myndighet för rovdjursförvaltningen, d.v.s. länsstyrelsen men också vad LRF Mälardalen kan
erbjuda.

Vid angrepp, skrämda djur, närgångna rovdjur eller vid användning av § 28 kontakta
omgående din länsstyrelse på telefonnummer:
Länsstyrelsen i Uppsala: 010-223 32 24.
Länsstyrelsen i Stockholm: 010-223 15 37
Länsstyrelsen i Västmanland: 010-224 93 94

Angrepp
Det är viktigt att det angripna djuret och platsen för angreppet så snart som möjligt undersöks
av en besiktningsman från länsstyrelsen. Besiktning är en förutsättning för att kunna få
ersättning för skador orsakade av stora rovdjur.
För att undvika att eventuella spår förstörs innan besiktningspersonal är på plats bör du:
• Täcka över dödat djur med en presenning eller liknande för att hindra fåglar och andra
djur att äta av djuret.
• I övrigt lämna döda djur och dess omgivningar orörda.
• Skadade djur får givetvis tas om hand, ges veterinärvård eller avlivas innan
besiktningspersonal är på plats.
Akutåtgärder
Efter ett angrepp är risken för nya angrepp stor. Det är därför viktigt att sätta in särskilda
akutåtgärder för att minska risken för nya angrepp. Länsstyrelsens besiktningspersonal ska
vägleda dig och ge dig information så att kadaver kan lämnas till destruktion.
Akutåtgärder bör vidtas inom 12 timmar efter ett rovdjursangrepp, senast innan natten efter
ett angrepp. Exempel på åtgärder är kadaverhantering, extra tillsyn, nattintag, akutstängsel.
Läs mer: Akuta åtgärder | Externwebben (slu.se)

Observationer/spår/spillning av rovdjur
Rapporteras till www.skandobs.se. Du kan vara anonym, läs mer på hemsidan.

Rovdjursalert för tamdjurshållare (Endast Uppsala)
Du som tamdjurshållare i Uppsala län kan anmäla dig till länsstyrelsens SMS-tjänst om du vill få
reda på när det skett ett rovdjursangrepp i närområdet.
Läs mer via Viltskador | Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se)

Media
Media kan vara intresserade av att rapportera om rovdjursförekomst och angrepp av rovdjur.
Vill du inte bli kontaktad av media bör du tydliggöra det för länsstyrelsen i samband med
besiktningen efter ett angrepp . Rovdjur och särskilt varg väcker mycket känslor och
engagemang vilket kan leda till mycket debatt och oacceptabla kommentarer på nätet.
Ofredande, trakasserier och hot ska polisanmälas oavsett var det sker.

Kontaktuppgifter LRF Mälardalen
Eleonore Marcusson, ansvarig jakt & vilt, omsorgsgruppen
Per Pettersson, ordförande LRF Mälardalen

Telefon
010-184 42 35
073-929 26 46

E-post
eleonore.marcusson@lrf.se
per.pettersson@lrf.se

Förebyggande åtgärder & Ersättning för skador
Länsstyrelsen får ge bidrag för att förebygga skador som orsakas av stora rovdjur, till exempel
bidrag till rovdjursavvisande stängel. Bidrag söks via blanketten ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR
ATT FÖREBYGGA VILTSKADA (slu.se) och lämnas till din länsstyrelse.
Länsstyrelsen får ge ersättning om stora rovdjur skadat tamdjur eller hund. Skadan måste
besiktigas av länsstyrelsens besiktningspersonal. Ansökan för skada på tamdjur görs via
blanketten ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR VILTSKADA (slu.se). Ansökan måste lämnas till
länsstyrelsen senast tre månader efter att skadan upptäcks.
Vem som kan få bidrag och ersättning och i vilken omfattning regleras i Naturvårdsverkets
föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador, NFS 2018:5 Utifrån dessa föreskrifter har
Viltskadecenter tagit fram rekommendationer (ersättningsbelopp m.m.) Viltskadecenters
rekommendationer för bidrag och ersättning i samband med rovdjursskador på tamdjur och
hundar 2022 (slu.se).

Skyddsjakt på enskilds initiativ för att skydda tamdjur mot rovdjur; § 28
Enligt Jaktförordning (1987:905) Svensk författningssamling 1987:1987:905 t.o.m. SFS
2021:807 - Riksdagen har du laglig möjlighet att under vissa förutsättningar skydda dina djur
mot angrepp.
Du måste först försöka skrämma bort rovdjuret. Det får alla göra oavsett om du är
ägare/vårdare till tamdjuren eller inte.
Du får bara döda ett rovdjur om det inte går att skrämma bort det, eller på annat sätt avvärja
angreppet. Tamdjurets ägare, vårdare eller person som handlar på uppdrag av ägare/vårdare
får döda rovdjur när angrepp sker eller när det finns anledning att tro att angrepp kommer att
ske.
Om rovdjuret befinner sig inom inhägnat område för tamdjur räcker det med att det finns
goda skäl att tro att angrepp kommer ske. Det måste finnas tamdjur inom hägnet, men de
behöver inte vara under angrepp just då. Då får även person som inte har uppdraget av
ägare/vårdare döda rovdjuret om det kan antas att personen skulle haft uppdraget om
ägare/vårdare kunnat ge detta.
Dödande av rovdjur inom hägn med tamdjur får också ske om man inte har jakträtt där, t ex
vid jordbruksarrende utan jakträtt får man ändå döda rovdjuret. Likaså får grannen om denne
kan antas ha uppdraget i vissa lägen skjuta även om skjuter på en mark där hen annars inte får
jaga.
När ett rovdjur dödats får man inte flytta rovdjuret. Du ska omedelbart ringa länsstyrelsen,
oavsett om du dödat rovdjuret eller inte efter påskjutning. Det finns all anledning att reda ut
vad som hänt, och få hjälp med ev. eftersök

LRF om rovdjursförvaltningen
I LRFs rovdjurspolicy, 2013 fastslås bland annat att rovdjursförekomst inte får försvåra eller
omöjliggöra tamdjurshållning. Förvaltningen måste vara långsiktig, rimlig och förutsägbar för
dem som berörs. Alla kostnader som kan härledas till förekomst och skador av rovdjur ska
bekostas av staten.

LRF Mälardalens erbjudande till medlemmar
•
•
•
•
•
•

Stöd och vägledning vid rovdjursförekomst och rovdjursangrepp
Stöd via omsorgsgruppen till lantbrukaren
Kontakt med länsstyrelsen och uppföljning av rovdjursförekomst, angrepp och beslut
Medverkar på möten initierade av LRFs lokalavdelning/kommungrupp, annan
organisation eller länsstyrelsen.
Vid behov hemställan om att länsstyrelsen på eget initiativ tar beslut om skyddsjakt.
Påverkansarbete för en rovdjursförvaltning i linje med LRFs hållning (ovan).

