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Sammanfattning 

I denna rapport redovisas resultatet från en enkätundersökning riktad till 
tamdjursägare inom vargreviret Långbogen i Östergötland. Syftet med 
undersökningen är att få en ökad inblick i om och hur hållandet av tamdjur 
förändrats, vilka åtgärder som eventuellt vidtas för att skydda sina djur mot 
rovdjursangrepp, hur oroliga tamdjursägare är för rovdjursangrepp samt hur 
förtroendet för Länsstyrelsens arbete med rovdjursförvaltningen ser ut.  
 
Enkäten visade kortfattat: 
 

• Deltagarna i undersökningen har djur av arterna får, get, nötkreatur och häst.  
• Majoriteten av deltagarna i undersökningen har små besättningar på upp till 

15 djur. De större besättningarna består framför allt av nötkreatur. Några av 
deltagarna i undersökningen har stora besättningar med får.  

• En tredjedel uppger att deras djurhållning har minskat den senaste 
femårsperioden och den största orsaken till det är förekomsten av rovdjur.  

• Den vanligaste betestypen är betesmark med allmänna värden. En fjärdedel 
uppger att nyttjandet av betesmark med särskilda värden har minskat de 
senaste fem åren och den största orsaken är förekomst av rovdjur.  

• En liten andel av deltagarna bedömer risken för angrepp på deras tamdjur 
orsakat av rovdjur som låg, majoriteten bedömer att risken är hög. 

• Över 90 procent av deltagarna uppger att de är oroliga över att deras djur ska 
angripas av rovdjur.  

• Knappt en femtedel anger att de har haft angrepp av fredat rovdjur på sina 
tamdjur där lodjur och varg har stått för de flesta av angreppen. Endast 40 
procent av angreppen uppges har besiktigats av Länsstyrelsens 
besiktningspersonal.  

• Den största orsaken till att angreppen inte har besiktigats av 
besiktningspersonal samt att man inte sökt om ersättning för de angripna 
djuren är att man inte visste att angreppet skulle/kunde rapporteras. 

• Få deltagare i undersökningen har rovdjursavvisande stängsel som godkänts 
av Länsstyrelsen och 41 procent har inte vidtagit förebyggande åtgärder. 

• De förebyggande åtgärderna skiljer sig mycket åt och majoriteten anger att 
det kräver en ökad arbetsinsats för att bedriva/genomföra dessa.  

• De flesta som tidigare varit i kontakt med Länsstyrelsen gällande rovdjur har 
upplevt kontakten som bra. Men många uppger att de inte har förtroende för 
myndighetens arbete med förvaltningen av stora rovdjur.  

• Den övervägande delen av de som svarat tycker att rovdjur bör förvaltas 
genom en kombination av skydds- och licensjakt.  

• Möjligheten att få delge sin syn på stora rovdjur och dess förvaltning genom 
denna undersökning var uppskattad.  
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Inledning 

Som en del av Länsstyrelsens arbete med att främja länets utveckling och följa 
tillståndet i länet har Länsstyrelsen Östergötland under vintern 2022 genomfört olika 
enkätundersökningar som handlar om rovdjur och Länsstyrelsens arbete med 
rovdjursförvaltning. 
 
Sedan vintern 2017/2018 har ett vargpar för första gången i modern tid etablerat sig i 
Östergötland. Reviret ligger mellan Borensberg och Finspång och har fått namnet 
Långbogen efter en sjö i området. Under 2019 kunde Länsstyrelsen konstatera att 
vargparet i Långbogenreviret hade fått minst sju valpar. Under 2020 konstaterades 
den andra föryngringen då minst fem valpar föddes, varav en hittades död som liten 
valp. Sommaren 2020 inträffade flertalet angrepp av varg på tamdjur inom reviret 
och Länsstyrelsen beslutade om skyddsjakt på en varg. Skyddsjakten resulterade i att 
vargtiken i reviret fälldes. Under 2021 konstaterades att ytterligare en föryngring 
skett i reviret där minst fem valpar fötts.  
 
Innehållet i denna rapport redovisar resultatet från en enkät riktad till tamdjursägare 
av får, get, och nötkreatur inom Långbogenreviret. Syftet med undersökningen är att 
få ökad inblick i hur djurhållningen har förändrats den senaste femårsperioden då 
etablering av varg har skett. Frågorna berör djurägarnas utveckling av djurhållningen, 
nyttjande av betesmarker, oro för rovdjursangrepp, vilka förebyggande åtgärder som 
vidtas och i vilken utsträckning samt hur djurägare ser på Länsstyrelsens arbete med 
rovdjursförvaltningen.  
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Metod 

 
Under januari 2022 skickades en enkät ut till 192 tamdjursägare inom 
Långbogenreviret i Östergötlands län. Utskicket gjordes genom brev med hjälp av en 
adresslista tillhandahållen av Jordbruksverket. Adresslistan var över registrerade 
tamdjursägare av får, get och nötkreatur på postnummer belägna inom reviret. 
Utskicket innehöll en länk samt QR-kod till en nätbaserad undersökning via 
enkätverktyget Webropol.   
 
Undersökningen bygger på svar från 90 deltagare, vilket innebär en svarsfrekvens på 
47 procent. Enkäten bestod av 27 olika frågor varav de flesta var flervalsfrågor. 
Svarssiffrorna har i denna rapport avrundats till hela procent.   

Figur  1, Karta över området 
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Resultat 

Nedan följer en redovisning av resultaten från den genomförda enkäten. I texten 
redovisas svaren i procentandelar eller antal svar. I figurerna redovisas antal svar. 
 

Bakgrundsinformation 
Deltagarna i undersökningen var ägare av får, getter, nötkreatur och hästar. 
Fördelningen av djuren var 30 procent får, 11 procent get, 36 procent nötkreatur och 
23 procent häst. 
 
Majoriteten av djurägarna hade små besättningar. Den vanligaste storleken på 
besättning var mellan noll och 15 djur för samtliga djurslag förutom nötkreatur där 
den vanligaste besättningsstorleken var mellan 15 och 40 djur.   
 
En mindre andel får- och nötkreatursägare, 4 respektive 13 procent uppgav att de 
hade stora besättningar med över 150 djur. 
 

Förändring i djurhållningen 
Djurhållning nu jämfört med för fem år sedan 
Vi frågade hur deltagarnas djurhållning ser ut nu jämfört med för fem år sedan där 
svarsalternativen var ”ökad”, ”oförändrad” eller ”minskad”. Svarsprocenten var 
relativt jämnt fördelade där 30 procent angav att de ökat sin djurhållning, 34 procent 
angav oförändrad och 36 procent angav att djurhållningen minskat.  
 
Som en följdfråga fick deltagarna som svarat att deras djurhållning minskat ange vad 
orsaken/orsakerna var till den förändringen. Den vanligaste orsaken var förekomsten 
av rovdjur som 74 procent av deltagarna angav som en orsak. Andra orsaker var 
omständliga regler och höga krav på djurhållning, åldersskäl/generationsskifte, brist 
på betesmark, ekonomiska orsaker, tidsbrist, ålder på djuren, samt begränsande 
regler för bidrag till rovdjursstängsling.  
 

Utveckling den kommande femårsperioden 
Deltagarna fick uppge hur de ser på sin djurhållning den kommande femårsperioden, 
om de har för avsikt att öka, minska eller om den anses vara oförändrad.  
Majoriteten angav att de ser sin djurhållning oförändrad eller minskad, 42 procent 
respektive 39 procent. En mindre andel angav att de ska öka sin djurhållning, 19 
procent. 
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I en följdfråga för de som angett att de avser att minska sin djurhållning fick 
deltagarna ange orsaken till förändringen. Där uppgav 75 procent av deltagarna att 
orsaken till framtida minskning av djurhållningen är förekomsten av rovdjur. Andra 
orsaker var åldersskäl/generationsskifte, ekonomiska orsaker och omständliga regler 
och höga krav på djurhållningen.  
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Nyttjande av betesmark 
Nyttjande i dagsläget 
I undersökningen ingick några frågor om hur nyttjandet av betesmark ser ut och hur 
det har förändrats den senaste femårsperioden. Den vanligaste betesmarken som idag 
nyttjas av deltagarnas betesdjur är betesmark med allmänna värden, 52 procent. 
Nyttjande av betesmarker med särskilda värden angavs av 39 procent.  Andra typer av 
betesmark som angavs var vall och åkermark, inhägnad på tomt, samt skogsbeten.  

Förändring den senaste femårsperioden 
En frågeställning var hur deltagarnas nyttjande av betesmark med särskilda värden 
har förändrats under den senaste femårsperioden. Där fick de ange om nyttjandet 
ökat, minskat eller om det har varit oförändrat. 65 procent angav att nyttjandet varit 
oförändrat, 30 procent att nyttjandet minskat och 5 procent att nyttjandet av 
betesmark med särskilda värden ökat.  
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En följdfråga om vad orsaken till att nyttjanden av betesmark med särskilda värden 
minskat ställdes. Majoriteten uppgav att det var på grund av förekomsten av rovdjur 
(85 procent). Andra orsaker till minskningen var ekonomi och omständliga regler och 
höga krav.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedömd risk och oro för rovdjursangrepp 
Bedömd risk för angrepp 
Deltagarna fick ange hur stor risk de bedömer att deras djur blir angripna av rovdjur. 
Svarsalternativen var ”liten risk”, ”medelstor risk” respektive ”hög risk”.  
Hälften av deltagarna angav att de bedömde risken som hög, 41 procent angav att de 
bedömde risken som medelstor och 9 procent angav att de bedömde risken som låg.  

Oro för angrepp 
På frågan om man är orolig för att sina djur ska angripas av rovdjur svarade 
majoriteten (91 procent) att de var oroliga, resterande svarade nej. 
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Erfarenhet från tidigare angrepp 
22 procent av deltagarna uppgav att de har haft angrepp av fredat rovdjur på sina 
tamdjur. Angreppen uppgavs vara orsakade av 54 procent varg, 27 procent lodjur, 8 
procent kungsörn samt 11 procent okänt fredat rovdjur.  

Besiktning vid angrepp 
Alla angrepp besiktigades inte av Länsstyrelsens besiktningspersonal, endast 40 
procent av de angivna angreppen besiktigades. För att ta reda på orsaken till att alla 
angreppen inte besiktigades följde en fråga om vad orsaken var.  
 
Den vanligaste orsaken angavs vara att man inte visste om att angrepp skulle 
rapporteras till Länsstyrelsen. Andra uppkomna orsaker var att man inte kände något 
behov att kontakta länsstyrelsen och att det funnit en ovilja av länsstyrelsen att 
komma ut och besiktiga.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9

91

0 20 40 60 80 100

Nej

Ja

Är du orolig för att dina djur ska angripas av rovdjur?

40

0

20

0

40

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Annan orsak

Jag ville inte få angreppet dokumenterat

Jag kände inget behov att kontakta
Länsstyrelsen

Tidsbrist, för krångligt & tidskrävande

Jag visst inte att angrepp skulle rapporteras till
Länsstyrelsen

Om du svarat "nej" på frågan om de angripna djuren 
besiktigades av Länsstyrelsens besiktningspersonal, vad var 

orsaken?



  
 

11  |  Tamdjursägares syn på rovdjur inom Långbogenreviret 

 

Ersättning efter angrepp 
I fråga om den drabbade djurägaren ansökte om ersättning hos Länsstyrelsen för de 
besiktigade angripna djuren uppgav 26 procent att de ansökt om ersättning, 
resterande gjorde inte det. Den vanligaste orsaken till att ersättning inte söktes var att 
man inte visste om att det fanns möjlighet att söka ersättning för djuren. Den andra 
uppkomna orsaken var att man ansåg att skadan inte gick att ersätta med pengar.  
 
 

Förebyggande åtgärder 
Rovdjursavvisande stängsel (RAS) 
6 procent av deltagarna uppgav att de hade rovdjursavvisande stängsel som godkänts 
av Länsstyrelsen.  

Ansedd effekt 
Frågor ställdes om hur deltagarna ansåg att rovdjursavvisande stängsel skyddade mot 
varg respektive lodjur.  
 
När det gäller varg svarade 51 procent att de inte anser att RAS skyddar sina djur 
från angrepp. 31 procent angav att de anser att det skyddar till viss del och 6 procent 
att det skyddar djuren till fullo. Resterande 12 procent svarade vet ej på frågan.  
 
För lodjur var svarsfrekvensen något annorlunda, 31 procent svarade vet ej på 
frågan. 52 procent anser att RAS inte skyddade djuren från lodjur alls, 16 procent 
anser att det skyddar till viss del och 1 procent att det skyddar djuren till fullo. 
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Andra förebyggande åtgärder 
En fråga ställdes om deltagarna har vidtagit några andra förebyggande åtgärder än 
rovdjursavvisande stängsel. 41 procent uppgav att de inte vidtagit några förebyggande 
åtgärder alls.  
 
De vanligaste åtgärderna för att förebygga angrepp var att man flyttar djuren till en 
fålla som ligger närmre gården (28 procent) och nattintag (24 procent). Det fanns 
även möjlighet till fritext där många olika förebyggande åtgärder nämndes. Åtgärder 
som angavs i fritextrutan var nattfålla, omfördelning av djur, ökad tillsyn, extra 
röjning under elstängsel, ljudanordningar, viltkamera, inga djur betandes på 
riskfyllda beten, minskat antal djur, anpassad betesdrift samt tät kontakt med 
grannar och jägare. 

Ökad arbetsinsats 
I en följdfråga till de som angett att de vidtagit någon/några förebyggande åtgärder 
framgick det att 69 procent hade en ökad arbetsinsats genom åtgärderna. 22 procent 
angav att de inte hade någon ökad arbetsinsats och resterande hade ingen uppfattning 
av arbetsinsatsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deltagarna som uppgav att de haft ökad arbetsinsats fick även uppskatta hur många 
timmar per vecka de förebyggande åtgärderna innebär i extra arbete. Där framgick att 
majoriteten (77 procent) la ner mellan 0–10 timmar i extra arbete, 14 procent 
uppskattade tiden till 11–20 timmar och 9 procent uppskattade tiden till över 20 
timmars extra arbete per vecka.  
 

Förtroende för och erfarenheter från kontakt 
med Länsstyrelsen 
Upplevd kontakt med Länsstyrelsen 
På en fråga om hur man upplevt kontakten med Länsstyrelsen angående rovdjur 
angav 62 procent att det inte var aktuellt, vilket kan tolkas som att man inte haft 
någon kontakt med Länsstyrelsen angående rovdjur. 19 procent svarade att de 
upplevt kontakten som bra, 16 procent angav varken bra eller dåligt och 3 procent 
angav att kontakten upplevts som dålig.  
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Förtroende för Länsstyrelsens arbete 
En fråga handlade om hur förtroendet var för Länsstyrelsens arbete med förvaltning 
av stora rovdjur. Svarsalternativen var ”Ja”, ”Nej” och ”Vet ej”. 66 procent svarade 
”Nej” – att de inte har förtroende för Länsstyrelsens arbete, 11 procent svarade ”Ja” 
och 23 procent svarade ”Vet ej”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orsaker till inget förtroende 
Därefter följde en följdfråga för de som svarat ”Nej” på tidigare fråga gällande 
förtroende. Svarsalternativen var olika orsaker till att man inte har förtroende för 
Länsstyrelsens arbete med rovdjur. Det gick att välja flera orsaker, samt möjlighet till 
fritextruta.  
 
Drygt hälften angav att de anser att Länsstyrelsen har för dålig förståelse för 
situationen och knappt hälften att man anser att Länsstyrelsen har för liten möjlighet 
till påverkan. Andra orsaker som angavs var att man tycker att Länsstyrelsen har för 
dålig kompetens, att man blivit dåligt bemött och att man anser att man inte får 
någon hjälp från Länsstyrelsen. 
 
Det fanns också en fritextruta för att ange annan orsak där 10 procent uppgav andra 
orsaker än de som angivits ovan. Här uppgavs det bland annat att man tycker att 
regelverket för skyddsjakt behöver förändras och utnyttjandet av 28§ 
jaktförordningen behöver bli mer tillåtande, att viss avskjutning av varg är nödvändig 
för att skapa någon acceptans för varg i området, att det finns enskilda 
tjänstepersoner på Länsstyrelsen som inte har en neutral inställning till rovdjur, att 
man inte har något förtroende för Länsstyrelsen då de inte tillåter någon jakt i reviret, 
att Länsstyrelsen bör verka för en utrotning av stora rovdjur i boskapshållande bygd 
och att man upplever att Länsstyrelsen inte alltid vill uppge hela sanningen vilket 
skapar en misstro. 
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De framgick också tydligt hur rovdjursförekomst berör och påverkar människor 
känslomässigt, då många i fritextrutan utryckte sina åsikter utförligt.  
 
 

Typ av förvaltning av stora rovdjur 
En fråga ställdes om man anser att rovdjur bör förvaltas med hjälp av skyddsjakt eller 
licensjakt. Svarsalternativen var ”Ja, endast licensjakt”, ”Ja endast skyddsjakt”, ”Ja, 
en kombination av skydds- och licensjakt”, ”Nej, ingen jakt alls” samt ”Vet ej”.  
 
Majoriteten angav att de anser att rovdjur bör förvaltas med hjälp av en kombination 
av skydds- och licensjakt (90 procent).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppskattning att få delge sin syn på stora 
rovdjur och rovdjursförvaltning 
86 procent angav att de uppskattade att få delge sin syn på stora rovdjur och 
rovdjursförvaltning i form av denna enkätundersökning. Resterande 14 procent 
svarade att de inte uppskattade möjligheten.   
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Bilaga 1 

 
 

Enkätfrågor 
 
  
1. Vilket/vilka djurslag har du? Ange ca antal under den senaste 
betessäsongen 
 0–15 / 15–40 / 40–100 / 100–150 / 150–200 / >200 
Får:  
Get:  
Nöt:  
Häst:  
Annat: 
 
2. Hur ser din djurhållning ut nu jämfört med för 5 år sedan? 
Ökad 
Oförändrad 
Minskad 
 
3. Om du svarat ”minskad” på föregående fråga, vad är den troligaste 
orsaken? 
Omständliga regler och höga krav på djurhållning 
Förekomst av rovdjur 
Åldersskäl/generationsskifte 
Brist på lämpliga byggnader 
Brist på betesmark 
Ekonomi 
Tidsbrist 
Annan orsak  
 
4. Vilken utveckling ser du för din djurhållning den kommande 5-
årsperioden? 
Ökad 
Bibehållen 
Minskad 
 
5. Om du svarat ”minskad” på föregående fråga, vad är orsaken?  
Inte aktuellt 
Omständliga regler och höga krav på djurhållning 
Förekomst av rovdjur  
Åldersskäl/generationsskifte  
Brist på lämpliga byggnader  
Brist på betesmark 
Ekonomi 
Annat  
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6. Vilken typ av bete nyttjas för dina djur?  
(möjligt att välja flera) 
Betesmark med allmänna värden 
Betesmark med särskilda värden 
Annat 
 
7. Hur har ditt nyttjande av betesmark med särskilda värden förändrats 
under de senaste 5 åren? 
Ökat  
Oförändrat  
Minskat  
 
8. Om du svarat minskat på föregående fråga, vad är orsaken?  
Inte aktuellt 
Omständliga regler och höga krav  
Förekomst av rovdjur  
Ekonomi 
Annat 
 
9. Hur stor bedömer du att risken är för angrepp av rovdjur på dina 
tamdjur? 
Liten risk 
Medelstor risk 
Hög risk 
 
10. Är du orolig för att dina djur ska angripas av rovdjur  
Ja  
Nej 
 
11. Har du haft angrepp av stora rovdjur på dina tamdjur?  
Ja 
Nej 
 
12. Om du svarat ja på föregående fråga, vilket rovdjur orsakade 
angreppet?  
Inte aktuellt 
Varg 
Lodjur 
Kungsörn 
Okänt fredat lodjur 
 
13. Besiktades det angripna djuret/djuren av Länsstyrelsens 
besiktningsman? 
Inte aktuellt 
Ja 
Nej 
Vet ej 
 
14. Om du svarat nej på föregående fråga, ange orsak (flervalsfråga) 
Inte aktuellt 
Jag visste inte att angreppet skulle rapporteras till Länsstyrelsen 
Tidsbrist, för krångligt och tidskrävande att kontakta Länsstyrelsen 
Kände inget behov av att kontakta Länsstyrelsen  
Jag ville inte få angreppet dokumenterat av Länsstyrelsen 
Annan orsak 
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15. Ansökte du om ersättning för det besiktigade angreppet hos 
Länsstyrelsen?  
Inte aktuellt 
Ja 
Nej 
 
16. Om nej på föregående fråga, ange orsak 
Inte aktuellt 
Jag visste inte att det fanns möjlighet att söka ersättning 
Tidsbrist, för krångligt och tidskrävande att söka ersättning 
Jag kände inget behov av att söka ersättning 
Jag ansåg att skadan inte går att ersättas med pengar 
Annan orsak 
 
17. Har du rovdjursavvisande stängsel som har godkänts av 
Länsstyrelsen?  
Ja 
Nej 
 
18. Anser du att ett godkänt rovdjursavvisande stängsel skyddar mot 
varg? 
Ja, till fullo 
Ja, till viss del 
Nej 
Vet ej 
 
19. Anser du att ett godkänt rovdjursavvisande stängsel skyddar mot 
lodjur? 
Ja, till fullo 
Ja, till viss del 
Nej 
Vet ej 
 
20. Har du vidtagit några andra förebyggande åtgärder än 
rovdjursavvisande stängsel, om ja vilka åtgärder? (möjligt att välja flera) 
Har inte vidtagit några förebyggande åtgärder 
Nattintag 
Nattfålla 
Flytt till fålla närmare gården 
Boskapsvaktande hund 
Sambete med andra djurslag 
Annat (ange vad)  
 
21. Om du har vidtagit andra åtgärder, kräver dessa ökad arbetsinsats av 
dig?  
Inte aktuellt 
Ja 
Nej 
Vet ej 
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22. Om ja på föregående fråga, hur många timmar per vecka uppskattar 
du att de extra åtgärderna innebär i arbete? 
Inte aktuellt 
0-10 timmar 
11-20 timmar 
>20 timmar 
 
23. Om du har varit i kontakt med Länsstyrelsen angående rovdjur, hur 
har du upplevt kontakten?  
Inte aktuellt 
Bra 
Varken bra eller dålig 
Dålig 
 
24. Har du förtroende för Länsstyrelsens arbete med förvaltning av 
rovdjur? 
Ja  
Nej 
Vet ej 
 
25. Om du svarat nej på föregående fråga, vilken/vilka orsaker beror det 
på? 
Inte aktuellt 
Länsstyrelsen har för dålig förståelse av situationen  
Jag får ingen hjälp av Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen har för dålig kompetens 
Jag anser att Länsstyrelsen har för liten möjlighet till påverkan av förändring 
Jag har blivit dåligt bemött av Länsstyrelsen 
Annat (ange vad) 
 
26. Anser du att rovdjur bör förvaltas med hjälp av skyddsjakt eller 
licensjakt? 
Ja, endast licensjakt 
Ja, endast skyddsjakt 
Ja, en kombination av skydds- och licensjakt 
Nej, ingen jakt alls 
Vet ej 
 
27. Uppskattar du möjligheten att få delge din syn på stora rovdjur och 
rovdjursförvaltning? 
Ja 
Nej 



  
 

 

 

 

Länsstyrelsen skapar samhällsnytta genom rådgivning, samordning, tillstånd, tillsyn, prövning, 
stöd och bidrag. Vi skyddar miljön, ser till att viktiga natur- och kulturvärden bevaras och skapar 
förutsättningar för att utveckla landsbygden och näringslivet i länet. Vi har även samhällsviktiga 
uppdrag inom bland annat krisberedskap, sociala frågor, djurskydd och samhällsplanering.  
På så sätt bidrar vi till Länsstyrelsens vision om ett livskraftigt Östergötland 
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