Ring vid rovdjursangrepp:

010-224 86 40
Rapportera rovdjursangrepp
Information till dig som misstänker att rovdjur gett sig på dina
tamdjur. Här beskrivs steg-för-steg hur du ska gå tillväga och
vem du ska kontakta. Till våra stora svenska rovdjur räknas
varg, lodjur, björn, järv och kungsörn.

Misstänkt rovdjursangrepp på tamdjur
1. Om du misstänker rovdjursangrepp – ring Länsstyrelsens jourtelefon 010-224 86 40.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Du blir därefter kontaktad av en besiktningsman som besiktar de angripna djuren för
att bedöma om angreppet orsakats av ett stort rovdjur. Tillkalla veterinär om det
behövs.
Ta hand om skadade djur och lämna döda tamdjur orörda. Med undantag för om du
och besiktningsmannen kommit överens om något annat (fråga gärna på telefon).
Täck över döda djur på platsen i väntan på besiktningsmannen. Om man flyttar döda
djur, eller om fåglar och andra djur har ätit av dem, kan det bli svårare att avgöra om
det är ett rovdjur som dödat tamdjuret.
Vid besiktningen flås tamdjuret för att kunna se eventuella blödningar och bitmärken.
Det görs för att dokumentera och bedöma angreppet.
Efter besiktningen kan besiktningsmannen hjälpa till med råd och material för att
minska risken för fler angrepp. Risken är som störst veckan efter angreppet och
minskar sedan allt eftersom. Efter ett angrepp är det väldigt viktigt att direkt vidta
skadeförebyggande åtgärder för att minska ytterligare angrepp redan nästa natt. Efter
cirka en månad anses risken vara densamma som före angreppet.
Besiktningsmannen har med sig information och en blankett för ansökan om
ersättning. Passa på att ställa frågor och ta upp de funderingar du har. Om frågor
dyker upp i efterhand, tveka då inte att ringa Länsstyrelsens handläggare.
Dödade djur ska direkt efter besiktningen tas bort från hagen.
Beställ hämtning av döda djur från Svensk lantbrukstjäns t. Öronmärkning på döda
djur och ett produktionsplatsnummer på gården underlättar vid anmälan om hämtning
av djuren. Enligt gällande föreskrifter är det inte möjligt att ersätta djurägaren för
kostnader av kadaverdestruktion från Viltskademedlen. Arbete pågår för att
undersöka möjligheter för eventuella andra ersättningar i framtiden.

Ersättning
Du kan söka ersättning hos Länsstyrelsen för tamdjur som dödats av varg, lodjur,
kungsörn, björn och järv. Eventuella veterinärkostnader kan i vissa fall ersättas helt
eller delvis. Spara kvitton och utlägg. Destruktion av djurkroppar kan däremot inte
ersättas i nuläget. Vid större angrepp (eller vid särskilda omständigheter även vid
mindre angrepp), kan även visst merarbete ersättas för exempelvis stödutfodring,
sökande efter djur, eller flytt av djur. Ersättning lämnas enligt Viltskadecenters
rekommendationer. Viltskadecenter kan även hjälpa till vid värderingar av särskilt
värdefulla djur (till exempel avelsbaggar) eller andra djur än får.

Pågående rovdjursangrepp på tamdjur
Om du ser ett rovdjur inne i hagen som är på väg att angripa,
eller har angripit dina tamdjur, ska du försöka skrämma bort
rovdjuret. Fortsätter angreppet trots skrämselförsök har du, eller
en person du bett om hjälp, rätt att döda rovdjuret, enligt
paragraf 28 i jaktförordningen. Om något av de fredade djuren
varg, lodjur, kungsörn, björn eller järv avlivats får du inte flytta
djuret.
Ring Länsstyrelsens jourtelefon så kommer en besiktningsman
snarast ut till platsen. Det är ett journummer som går att ringa
alla tider på dygnet.

Kontaktuppgifter
Länsstyrelsens jourtelefon
Telefon: 010-224 86 40

Lantbrukarnas riksförbund

Rådgivning, stöd och ibland direkta
arbetsinsatser

Länsstyrelsens handläggare

Maria Mehlqvist: 019-601 90 52

Information, stöd och hjälp

Gudrun Haglund-Eriksson: 076-848 64 65

Caroline Lundmark: 010-224 86 34
Emma Kvastegård: 010-224 86 35

Viltskadecenter

Svensk lantbrukstjänst AB

Information

Hämtning/destruering av döda djur

Telefon: 0581-920 70

Anmälan: 010-490 99 00

www.viltskadecenter.se

www.svensklantbrukstjanst.se

Länsstyrelsen i Örebro län
Telefon 010-224 80 00
www.lansstyrelsen.se/orebro
orebro@lansstyrelsen.se

