
SÅ HÄR HANTERAR DU  
ROVDJURSANGREPP PÅ TAMDJUR

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND
 DALARNAS FÄBODBRUKARFÖRENING

 LÄNSSTYRELSEN DALARNA



Kontaktinformation
Ellinor Theorin, 010-225 04 67 

Rovdjursfrågor

Beredskapstelefon rovdjur,  
010-225 05 00 

Vid akuta rovdjursärenden

Lina Leksell, 010-225 02 62 
Ersättning, bidrag och förebyggande av viltskada 

Ersättning för rovdjurs-avvisande stängsel

Sarah Lagerberg, 010-225 02 42  
Fäbodbetesersättning

Jordbrukarstöd, 0771-67 00 00 
Telefonslinga öppen mellan 9–12 och 13–15

Joakim Önnemar, 010-225 04 21 
Livsmedelshantering och djurskydd

Djurskydd, 010-225 05 01 
Telefonslinga öppen vardagar mellan 10–12



Vid angrepp – ring 010-225 05 00
Vid rovdjursangrepp eller störning – ring vår beredskapstelefon. Besiktning görs sna-

rast och inom högst 24 timmar. Under perioden 1 juni till 30 september har Länsstyrel-
sen beredskap kvällar och helger. Det finns alltid någon besiktningsman att nå mellan 
07:00–20:00 varje dag under den perioden. Utöver angiven tid kan meddelande lämnas 
på telefonsvarare. På vardagar under ordinarie arbetstid går det oftast att nå områdes-

ansvarig besiktningsman direkt.

Område Naturbevakare

Norr Peter Wallin, 010-225 04 68

Mitt Hans-Olov Hansson, 010-225 03 37  
(t.om. 30 september)

Mitt Mats Abrahamsson, 010-225 00 00 
(LST växeln) (f.om. 1 november)

Väst Erik Gunnarsson, 010-225 05 16

Öst Jan Tisak, 010-225 03 60

Syd Fredrik Perols, 010-225 03 40

Sydöst Frida Hellsing, 010-225 03 11

Hela länet Arne Söderberg, 010-225 03 79



Besiktning efter rovdjursangrepp

Alla skador på tamdjur som misstänks vara orsakade av varg, björn, lodjur, kungsörn 
och järv ska anmälas till och besiktigas av Länsstyrelsens besiktningsmän. Besikt-

ningen som är kostnadsfri ska göras snarast och inom 24 timmar efter angreppet för 
att ersättning ska utgå.

Efter ett konstaterat angrepp kan Läns-styrelsen hjälpa till med att söka efter sakna-
de djur och sköta kontakter med lantbrukstjänst, om brukaren så vill. Blanketten om 
ansökan om ersättning finns hos Länsstyrelsen och hos besiktningsmännen och den 

ska vara Länsstyrelsen tillhanda inom tre månader.

Kontakta alltid Länsstyrelsens besiktningsman vid skador som misstänkts vara orsa-
kade av rovdjur.

Flytta inte djurkroppar från fyndplatsen innan besiktning ägt rum och försök att låta 
omgivningen vara orörd. Täck gärna över djuret.

Efter besiktningen är det viktigt att döda djur forslas bort så fort som möjligt så att 
fler rovdjur inte lockas till platsen. Samråd med Länsstyrelsen om hjälp och ersätt-

ning för att flytta döda tamdjur fram till väg. 

BJÖRNEKIPAGE
I LÄNET FINNS UTBILDADE BJÖRNEKIPAGE. EFTER BESLUT AV POLISMYNDIGHETEN KAN 

DE STÖTA BORT ELLER AVLIVA VILT OM DET KAN ANTAS VARA FARLIGT FÖR MÄNNISKORS 
SÄKERHET OCH DET INTE FINNS NÅGON ANNAN TILLFREDSTÄLLANDE LÖSNING (§ 9 JAKT-

LAGEN SFS 1987:259). 

VID AKUTA SITUATIONER RING 112, ANNARS NÅS POLISEN PÅ 114 14.



Förebyggande åtgärder
 

Rovdjur är till sin natur skygga och undvi ker i de flesta fall människor. Om det finns 
mat eller slaktavfall lättåtkomligt kan rov djur lockas även till bebodda platser. Tänk på 
att alltid paketera sopor väl, även då de läggs i en soptunna och ”utfodra” inte vilda djur 

via komposten. Hantering av slaktavfall ska följa Jordbruksverkets föreskrifter. 

Rovdjursangrepp på tamboskap sker oftast i gryning eller i skymning. Minska risken för 
angrepp genom att ta in fritt betande tam djur under natten, eller förflytta dem till en 

natthage med rovdjursavvisande elstängsel. 
Enligt djurskyddslagstiftningen ska tam djur ha daglig tillsyn. Vid tätare tillsyn av dju-
ren upptäcks saknade djur eller rovdjurs närvaro i ett tidigare stadium och åtgärder kan 
snabbare sättas in. För att underlätta tillsynen på fäbodvallen kan pejl eller vakt hundar 

användas. 

För att förebygga angrepp kan man ha radion påslagen, hänga ut klädesplagg eller 
hänga ut snitslar. Rådgör med länsstyrel sens besiktningspersonal om fler tips och råd 

om förebyggande åtgärder. Länsstyrel sen har möjlighet att ge bidrag för åtgärder.

Enligt djurskyddslagstiftningen ska tamdjur ha daglig tillsyn. 

Ökad mänsklig närvaro minskar risken för angrepp. 

Rådgör med länsstyrelsens besiktningsperson om lämpliga förebyggande åtgärder. Läns-
styrelsen har möjlighet att ge bidrag för åtgärder.



Akuta åtgärder
 

Ibland kan det behövas extra åtgärder efter ett angrepp för att minimera risken för 
uppre pat angrepp. Åtgärder kan vara uppsättning av lapptyg eller akutstängsel. Om 

djuren finns på en fäbod så kan djuren flyttas från fäboden i en till två veckor, eller tas 
hem från fäboden. Merkostnader kan ersättas med viltskademedel under förutsättning 

att det förankras hos Länsstyrelsen i förväg. Ta kontakt med Läns styrelsen för att få råd 
och hjälp med åtgärder för att förhindra ytterligare skada.    För den brukare som har 

miljöersättning är det viktigt att uppfylla åtagandet med minst två månaders bete under 
betessäsongen. Det kan innebära att de hemflyttade djuren behö ver föras tillbaka till 

fäboden igen. Kontakta Länsstyrelsen om fäbodsåtagandet istället bryts. Funktionen för 
jordbrukarstöd prövar undan tag från skötselvillkoren i varje enskilt fall.

Kontakta alltid Länsstyrelsen om fäbodbetesåtagandet avbryts. Funktionen för 
jordbrukar stöd prövar undantag från skötselvillkoren i varje enskilt ärende. 

 
SKYDDSJAKT

LÄNSSTYRELSEN HAR MÖJLIGHET ATT TA BESLUT OM SKYDDSJAKT PÅ LODJUR, BJÖRN, 
VARG OCH JÄRV OM DET INTE FINNS NÅGON ANNAN LÄMPLIG LÖSNING. 

 
SOM DJURÄGARE HAR DU RÄTT ATT FREDA DINA TAMDJUR MED STÖD AV § 28 I JAKTFÖR-
ORDNINGEN (SFS 1987:905). DEN SOM AVLIVAR ETT ROVDJUR MED STÖD AV § 28 SKA 
ANMÄLA DETTA UTAN DRÖJSMÅL DIREKT TILL LÄNSSTYRELSEN. MER INFORMATION OM 

DETTA FINNS PÅ LÄNSSTYRELSENS HEMSIDA, WWW.LANSSTYRELSEN.SE/DALARNA.


