Information vid rovdjursangrepp på tamdjur
Om du misstänker att rovdjur gett sig på dina tamdjur
Ring Länsstyrelsens jourtelefon 010-223 55 45

VAD SKA JAG GÖRA OM JAG HITTAR DÖDA OCH SKADADE TAMDJUR I HAGEN?
1. Du blir kontaktad av en besiktningsman som kommer ut och gör en bedömning om ett stort
rovdjur har orsakat skadan. Tillkalla veterinär om det behövs.
2. 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).
3. 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.
4. Vid besiktningen flås tamdjuret för att kunna se eventuella blödningar och bitmärken. Det görs
för att dokumentera och bedöma angreppet.
5. 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.
6. Besiktningsmannen har med sig ett besiktningsprotokoll och en blankett för ansökan om
ersättning. Passa på att ställa frågor och ta upp de funderingar du har. Om du vill ha ersättning
måste du fylla i ansökan och skicka den till Länsstyrelsen. Besiktningsmannen skickar in
besiktningsprotokollet. Om frågor dyker upp i efterhand, tveka då inte att ringa Länsstyrelsens
handläggare.
Eventuella kostnader för veterinär samt ersättning för eftersök av skadade och dödade 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 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 stöd genom sin omsorgsgrupp.

