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Inledning 
• Det är oftast den ekonomiska bördan som man talar om 

och inte om hur tamboskap påverkas av förekomsten av 
rovdjur.  

• Även om ekonomisk ersättning finns för de dödade 
djuren kan de som överleva också påverkas 

• Samma gäller för bonden 
• Konflikt mellan rovdjur och lantbruk/djurvälfärd 
• Om bonden slutar med betesdjur har vi även en konflikt 

inom naturvård efter vi vill ha stor biologisk mångfald, 
dvs både rovdjur och naturbetesmarker 



Förra på möte på Järvsö 
Fårbönderna berättade följande: 
• Fåren ändrar beteende (rastlösa, stressade, svåra att hantera) 
• Ekonomiska  förluster (minskat tillväxt, abort, sen dräktighet) 
• Bonden själv kan må dåligt (rädsla för upprepning)  

 

Traumatiserade får och bönder??? 



Syfte och frågeställningar 
• Syftet med arbete var att kartlägga direkta och 

indirekta effekter av rovdjursangrepp i Sverige. 
    
   Frågeställningar: 
• Hur vanligt är det med rovdjursangrepp på 

tamboskap i Sverige? 
• Hur påverkas tamboskap av rovdjurs närvaro? 
• Vilka åtgärder kan vidtas för att förhindra att 

rovdjursangrepp sker? 



Familjegrupper av varg med föryngring 

Familjegrupper av varg utan föryngring 

Revirmarkerande vargpar 

Övriga stationära vargar 

Källa: Viltskadecenter 



Trend i svenska vargstammen 1998-2012. 
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Antal rovdjursangrepp 2012 
• Totalt 128 angrepp mot tamboskap i Sverige. 

 
• Varg: 51 angrepp, 421 angripna djur. 

 
• Lodjur: 75 angrepp, 155 angripna djur. 

 
• Björn: 14 angrepp. 
• Kungsörn: 7 angrepp. 
• Järv: 1 angrepp.  

 
• Hund okänt med stor mörkertal, antagligen flera hundra angrepp 

Källa: Viltskadecenter 



Skador 

- Svårt för 
besiktningsmannen 
- Hög dödlighet 
- Väldigt lite forskning 
är gjord på området 
- Blödningar och 
krosskador 
- Posttraumatic stress 
disorder 



Stress och dess påverkan 
• Akut och kroniskt stress påverkar olika 
• Kronisk stress kan yttra sig genom 

• Beteendeförändringar 
• Produktionsnedsättningar 
• Nedsatt immunförsvar 
• Ökat sjukdomsfrekvens och dödlighet 



Rovdjurs påverkan på bytesdjur 
• Bytesdjur ändrar sitt beteendemönster i närheten av 

predatorer (Creel et al., 2005).  

 
• Födosöksbeteendet påverkas i högst utsträckning (Preisser 

et al., 2005). 

 
• Födosöksbeteendet påverkas främst på tre sätt (Kluever et 

al., 2009). 
 

• I Yellowstone nationalpark har Creel et al. (2005) visat att 
älgar rör sig från näringsrika gräsängar in till 
näringsfattiga skogsområden när vargar befinner sig i 
närheten. 
 

 



Rovdjurs påverkan på bytesdjur 
 
• De indirekta effekterna kan påverka en population och  

dess individer lika mycket som det direkta dödandet  
(Preisser et al., 2005).  
 
 

 

Foto: Sofia Andersson 



Rovdjurs påverkan på tamboskap 
• Tamboskap kan reagera på predatorstimuli (Kluever et al., 

2009; Boissy et al., 2005). 
 

• Rädsla hos tamboskap kan ge sig uttryck på flera olika 
sätt (Boissy et al., 2005). 

 
• Försvarstaktiker kan vara tecken på att de känner rädsla 

(Boissy et al., 2005). Aktivt undvikande och passivt 
undvikande är några exempel (Boissy et al., 2005).  

 
• Hur rädda tamboskapen blir beror mycket på tidigare 

erfarenheter (Boissy et al., 2005). 
 



Stress 
 
• Tamboskap kan bli stressade av rovdjursnärvaro (Boissy et 

al., 2005) 
 
• Stressade djur riskerar att drabbas av stressrelaterade 

sjukdomar (Jensen, 1996).  
 

• Får kan bli utmattade, drabbas av näringsbrist och 
minska i vikt (Howery & DeLiberto, 2004) 

   
• Reducerad reproduktionsförmåga bland tackor och 

baggar (Howery & DeLiberto, 2004) och försämrat 
modersbeteende (Boissy et al., 2005). 
 

• Färre lammande tackor, färre tvillingfödslar, minskad 
mjölkavkastning och lägre näringsinnehåll i mjölken 
(Dwyer & Bornett, 2004).  
 
 



Förebyggande åtgärder mot rovdjursangrepp 
 
- Kan minska rovdjursangrepp 
- Kan lugna djuren  
- Kan lugna bonden 

www.windancefarms.com 



Tamboskapsvaktande hundar 
• Reducerar antalet rovdjursrivna boskap betydligt (Marker 

et al., 2005; Ostavel et al., 2009). 

 
• Kontrollerad uppfostran är viktigt (Hansen et al., 2002). 

  

• Vakthundarna är stora och har ett hotfullt skall (Hansen et 
al., 2002) och genom att ställa sig mellan boskapen och 
rovdjuren kan de motverka angrepp (Marker et al., 2005). 
 

• Ett problem är lekbeteenden som går överstyr (Marker et 
al., 2005). 

 
• Fördelaktigt att hålla fler än en hund (Otstavel et al., 2009) 

 

 
 
 
 



Pyreneer som vaktar får på bete 

www.wikipedia.org 



Rovdjursavvisande stängsel 
• Den effektivaste skyddsåtgärden (Shivik, 2004).  

 

• Djurägare kan söka bidrag för uppförande av 
rovdjursavvisande stängsel (N. Wahlström, Länsstyrelsen 
Värmland, personligt meddelande, 16 april 2013)  
 

• Skyddar bra mot angrepp från varg (Karlsson & Sjöström, 
2011).  
 

• Fem eltrådar ger det bästa skyddet (Viltskadecenter, 2009).  
 

• Vanliga fårnät kan också användas om de kompletteras 
med två eltrådar (Viltskadecenter, 2009). 

 
• Underhåll är mycket viktigt (Nass & Theade, 1988).  

 



Elchockshalsband 
• Ny metod som bland annat Andelt et al. (1999) och 

Schultz et al. (2005) har testat och som innebär att 
elchockshalsband fästs på rovdjurens halsar.  
 

• Avbryter angreppsförsök från rovdjur (Andelt et al., 1999).  
 

• Har  testats på prärievargar och vargar (Andelt et al., 1999; 
Schultz et al., 2005). 
 

• Positivt eftersom ett problembeteende kan stoppas och 
skyddsjakt blir överflödigt. 
 

• Hur påverkas rovdjuren? 



Sambete får och nötkreatur 
• Ytterligare ett sätt att minska risken för att får blir rivna 

av rovdjur (Hulet et al., 1987).  
 

• Kor med kalvar uppvisar ett mycket beskyddande 
beteende när rovdjur är närvarande (Hulet et al., 1987).  

 
• Bäst skydd uppnås om fåren i tidig ålder får möjlighet att 

socialisera sig med nötkreaturen (Hulet et al., 1987).  
 

• Effektiviserat utnyttjande av betet (Shivik, 2004).  
 

• Negativt eftersom producenten inte kan specialisera sig 
på ett djurslag. 
 
 



Förflyttning och skyddsjakt 
• Individer som upprepat tar tamdjur bör tas bort genom 

jakt eller förflyttning 
• Största problemet är att rovdjuren ofta vandrar hem till 

utgångspositionen igen (Linnell et al., 1997) 

• Jakt är enklare och billigare men kan drabba genetiskt 
värdefulla individer  

 

www.svt.se 



Bör vi vara rädda för vargen 
eller hellre för… 

 





Bör vi vara rädda för vargen 
eller hellre för… 

• Tamhundar 
• Knott, mygg, parasiter, griftväxter, andra sjukdomar 
• Minskade intäkter 
• Minskade  bidrag/miljöersättning 
• EU- och djurskydds-kontrollant 
• Sin egen och sin partners hälsa och arbetsförmåga 
• Skilsmässa 
 

Om vargen är ett problem så är den det 
trots allt bara som en av många 

 



Framtida studier 
• Tidigare forskning på sekundära skador är 

obefintlig 
• Vi vet att stress år dålig men det är svårt att 

bedöma om vargangrepp på sikt stressar djuren 
• Därför behövs det forskning som dokumentärer 

beteendeförändring och produktionspåverkan  
hos får 

• Bondens subjektiva upplevelse och 
stresspåverkan är en viktig del av studien  
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