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Läs mer!  
Scanna QR-koden för att komma direkt till 

sidan om stängsel:  
www.lansstyrelsen.se/skane  

www.lansstyrelsen.se/skane/stangsel 

Kontaktuppgifter:

• Daniel Vitestam, handläggare stöd till rovdjursavvisande 
stängsel, 010 – 224 17 02

• Eva Johansson, handläggare bidrag och ersättningar ur 
viltskadeanslaget, 010 – 224 14 06 

• David Börjesson, viltvårdshandläggare   
010 – 224 13 73

• Tom Espgård, viltvårdshandläggare   
010 – 224 13 14

• Nils Carlsson, viltvårdshandläggare   
010 – 224 12 71

• Cajsa Söder, viltvårdshandläggare   
010 – 224 16 19

• Emelie Nilsson, viltvårdshandläggare   
010 – 224 13 20

• Vid befarat angrepp ring (öppen dygnet runt)  
010 – 224 17 00



VARG I SKÅNE OCH HUR DU KAN SKYDDA TAMBOSKAPEN

Detta hjälper väl inte, vargarna hoppar ju bara över?
En varg kan hoppa över ett stängsel, men besiktningar och spårningar 
visar dock att det är ytterst ovanlig att de gör detta. I Skåne har vi inte haft 
något angrepp bakom ett vanligt 90 cm fårnät utan el om detta har varit 
väl spänt och slutit tätt mot marken. Vargen brukar klämma sig under/
igenom stängsel, inte hoppa över. Stängsling hjälper!

Varför ska vi göra allt detta merjobb bara för att ni vill ha 
varg?
Sveriges riksdag har beslutat att vi ska en livskraftig population av varg i 
Sverige och Skåne är inte undantaget*. Det är en hel del arbete att sätta 
upp ett rovdjursavvisande stängsel och det ger merarbete med röjning. 
Det positiva är att man får ett stängsel som håller i 25 – 30 år och som 
dessutom hjälper mot vildsvin, lösspringande hundar och i viss mån räv.

Skadan är redan skedd. Vad ska jag göra?
När vilt orsakar skador på tamdjur är grundprincipen att du själv ska fö-
rebygga skadorna genom till exempel stängsling eller jakt men ibland är 
detta inte möjligt. Misstänker du att skadan orsakats av fredat vilt  är det 
viktigt att du anmäler skadan till Länsstyrelsen så snart du upptäcker den. 
Länsstyrelsen skickar därefter ut en besiktningsman som besiktigar ska-
dan och konstaterar vilken art det är som orsakat skadan. Om skadan or-
sakats av fredat vilt, exempelvis varg eller lodjur, får du ersättning i mån 
av medel enligt en rekommendation som tagits fram av Viltskadecenter.

* Riksdagsbeslutet: En hållbar rovdjurspolitik, prop. 2012/13:191, 2013/14:MJU7
Illustrationer: Viltskadecenter, Sveriges Lantbruksuniversitet, www.viltskadecenter.se

SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR

• En variant består av 5 eltrådar och ska sitta på 30, 50, 70, 
90 och 110 cm. Den lägsta tråden ska sitta max 30 cm från 
marken.

• Den andra varianten består av ett vanligt 90 cm fårnät med 
en kompletterande eltråd 15-20 cm ovanför nätet och en tråd 
innanför eller utanför nätet ca 20-30 cm från marken. Erhål-
ler man stöd för sitt rovdjursavvisande stängsel är det krav på 
att ha en övre eltråd, medan eltråd nära marken är frivillig. 

• Spänningen på eltrådarna ska vara på minst 4500 V. Jordning-
en är väldigt viktigt att det är gjort på rätt sätt och är tillräck-
lig. En tumregel är 1 meter jordspett per joule vad aggrega-
tet ger. Tex ett aggregat på 5,4 joule ska ha minst 5,4 meter 
jordspätt. 

• Det är viktigt att man underhåller sitt stängsel.  
Erhåller man stöd för sitt rovdjursavvisande stängsel förbin-
der man sig att sköta det i fem år.
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LÄNSSTYRELSENS UPPDRAG - 
STORA ROVDJUR

• Inventera förekomsten av stora rovdjur i länet.
• Informera om stora rovdjur.
• Besiktiga skador på tamdjur och hundar vid misstänkt rovdjurs- 

angrepp.
• Hjälpa drabbade tamdjursägare med akutåtgärder och att söka  

ersättning för dödade djur och ge bidrag till förebyggande åtgärder.
• Besluta om skyddsjakt, och efter delegering av Naturvårdsverket 

även besluta om licensjakt. Även skyddsjakt kräver delegering från 
Naturvårdsverket.

• Handlägger ansökningar om stöd till rovdjursavvisande stängsel 
samt ersättning för skador orsakade av de stora rovdjuren.

Bidrag till stängsel på betesmark i  
SAM-ansökan
Bidrag till merkostnaden för uppsättning av stängsel mot rovdjur 
på betesmark som ingår i SAM-ansökan kan sökas via landsbygds-
programmet. Ansökan görs via Mina sidor på Jordbruksverkets 
webbplats. Ta kontakt med vår handläggare innan du söker. Ansök-
ningar prioriteras så att främst får- get- och alpackabesättningar 
kan få ersättning för stängsel på permanenta betesmarker, och där 
rovdjursangrepp kan befaras. 

Bidrag till stängsel på betesmark  
utanför SAM-ansökan  
Om du har mark som inte ingår i SAM-ansökan (inte är block-
lagd) och vill uppföra rovdjurs- avvisande stängsel kan du söka bi-
drag ur viltskadeanslaget. Ansökan görs på blankett ”Ansökan om 
bidrag för förebyggande av viltskada” som finns på vår webbplats. 
För att få bidrag till merkostnaden för stängsel mot rovdjur krävs 
att du bedriver näringsverksamhet med tamdjur och möjlighet att 
använda den stängslade marken och underhåller stängslen i minst 
5 år. Länsstyrelsen beviljar i första hand ansökningar från skade-
drabbade besättningar och fårbesättningar inom vargrevir. 

Bidrag till röjning under rovdjursavvisande stängsel
Du kan söka ersättning för röjning vid ett befintligt stängsel en 
gång per år med 5 kr per meter. 
Du kan även söka bidrag för röjning under rovdjursavvisande 
stängsel äldre än 5 år. 

Läs mer om stöden samt villkoren på:  
www.lansstyrelsen.se/skane/stängsel

TRE OLIKA BIDRAG ATT SÖKA 
FRÅN  LÄNSSTYRELSEN 

ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA SKADOR 
FRÅN ROVDJUR 


