
        

  Information vid rovdjursangrepp på tamdjur   
  
     

Vid rovdjursangrepp på tamdjur 
eller § 28 anmälningar  

  

Ring Länsstyrelsens jour-telefon:  

  

    010-223 41 80  

  
VAD SKA JAG GÖRA OM JAG HITTAR DÖDA OCH SKADADE TAMDJUR I HAGEN?  
  

1. Ring länsstyrelsen på 010-223 41 80. Vi skickar ut en besiktningsman som gör en bedömning om ett 
stort rovdjur har orsakat skadan.  
  

2. Ta hand om skadade djur, vid behov ring veterinär.  
  

3. Alla döda tamdjur ska lämnas orörda och övertäckta. Flyttas de döda tamdjuren eller fåglar och andra 
djur äter av dem, kan det bli svårare att bedöma vilket rovdjur som kan ha dödat tamdjuren.  

  

4. Besiktningsmannen kan i vissa fall hjälpa till med enklare akutåtgärder som minskar risken för nya 
angrepp på tamdjuren.   

  

5. Besiktningsmannen har med sig ett besiktningsprotokoll och en blankett för ansökan om ersättning 
för uppkommen skada på tamdjur. Om du vill ha ersättning måste du fylla i ansökan och skicka den 
till Länsstyrelsen. Besiktningsmannen skickar in besiktningsprotokollet.   

  

Eventuella kostnader för veterinär, destruktion av djurkroppar samt ersättning för merarbete i samband med   

rovdjursangrepp för att flytta, leta upp bortsprugna djur kan också tas upp i ansökan om ersättning. Bifoga 

då kvitton eller kopior av dessa.  

  

VAD SKALL JAG TÄNKA PÅ NÄR DET AKUTA ÄR AVKLARAT?  
  

• Fundera också på om du vill bli kontaktad av media. Många upplever detta som jobbigt. Vill ni inte bli 

kontaktade av media så lämnar länsstyrelsen inte ut era kontaktuppgifter. Vi kan då förklara att 

djurägaren vill vara i fred och, och att vi sköter kontakten med media.   
  

• LRF kan erbjuda samtalsstöd genom sin omsorgsgrupp, Bondekompis.   

 
         

  

    
  

  
    



  Information vid rovdjursangrepp på tamdjur   
  

ATT TÄNKA PÅ VID ETT PÅGÅENDE ANGREPP?   
    

 Om du ser ett rovdjur inne i hagen som är på väg att angripa, eller har angripit, 

dina tamdjur så skall du försöka att skrämma bort rovdjuret. Fortsätter angreppet 

trots detta, har du rätt enligt paragraf 28 i jaktförordningen att döda rovdjuret. 

Har du avlivat något av de fredade, stora rovdjuren, varg, lo eller kungsörn så får 

du inte lov att flytta djuret.  
    

Ring länsstyrelsen på 010-223 41 80 så kommer en tjänsteman från länsstyrelsen ut.   
   

Rovdjursalert  
Vill du veta om det skett ett rovdjursangrepp i närområdet? Rovdjursalert är ett sms-utskick från 
länsstyrelsen som riktar sig till personer med djurbesättningar i Södermanlands län.  

Anmäl dig här till sms-tjänsten på länsstyrelsens hemsida   
 

KONTAKTUPPGIFTER   

Länsstyrelsens jour-telefon  

010 – 223 41 80   

 
Viltskadecenter 
www.slu.se/viltskadecenter  
  

Diskriktsveterinärer (vård eller avlivning av skadade djur)  

Nyköping 010-122 89 40  

Eskilstuna 010-122 89 00  

 Flen  010-122 89 20  
  

LRF bondekompisar i Södermanland (samtalsstöd)  

Stig Eriksson, Stigtomta, 0155-730 22 eller 070-797 25 25 Karin 
Andersson, Vrena, 0155-911 06 eller 070-235 61 86 Stefan 
Wistrand, Eskilstuna, 070-369 40 98  
  

Maskinringen Sörmland (stängsling) Peter 

Jonsson, 0155-21 25 51  
  

Svensk lantbrukstjänst AB www.svensklantbrukstjanst.se (destruering av döda djur) SG 

Nödslakt, 010-490 99 00   
  

Södermanlands läns Fåravelsförening (förmedla hjälp i det akuta skedet)  

  

Eva Henriksson,  070 - 396 66   12   

Karin Ericson,  070 - 660 87   81        
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