
Ordet är fritt 

Text: Tobias Albinsson, Ny rovdjurspolitik riks 

”Jag har rejält tröttnat på allt fokus som läggs på de faktiska angreppen och de direkt dödade 

tamdjuren. Varför glöms allt runt omkring av - alltid ?!  

Ibland, eller t.o.m ofta kan de direkt dödade djuren vid angrepp av rovdjur vara bara en bråkdel av de 

problem och konsekvenser rovdjurens närvaro kan orsaka.  

I Sverige tvingas man vare sig man vill eller inte leva med rovdjur. I detta inlägg pratar jag om främst 

varg, björn, järv och lo.  

Att hundar angrips, skadas och dödas av främst varg - det vet vi. 

Att får, getter, renar, nötkreatur, hästar mm mm angrips och dödas av samtliga fyra ovannämnda 

rovdjur - det vet vi också. Men det många inte vet, eller i alla fall inte pratar om är alla de skador 

rovdjuren orsakar som nödvändigtvis inte är ytligt skadade eller döda tamdjur.  

För att försöka förklara vad jag svamlar om.. en gård med 100 betäckta tackor och 150 lamm angrips 

av varg under flera tillfällen en längre period. Totalt dödas 20 får. Djuren blir stressade. De rör sig 

mer. Hälften av tackorna kastar sina foster, kropparna säger ifrån - de orkar inte med. De minskar 

också i vikt - de 150 lammen tappar var och en några kilo vardera eftersom de inte betar som de bör. 

Alla tackor går inte i brunst - och året därpå blir det utebliven betäckning igen.  

 

Läs mer här>> 

Behöver jag fortsätta ? Utan att ens börja räkna förstår man vart den största förlusten sitter. Räkna 

värdet i alla foster som kastas, och nästkommande säsongs foster.. räkna också alla kilon som 

förloras inför slakten. Det blir några kopiösa mängder.  

Samma gäller för samerna och deras renar. Rovdjur i deras flockar skapar en flock som vandrar, flyr - 

istället för att lugnt beta som de behöver. De minskar många kilo och hundratals tusen kronor 

förloras. Samma där med foster, brunst och betäckningar.  

Kor och hästar mfl agerar lika..  

.. för att inte tala om allt arbete extra som krävs. En stressad grupp nötkreatur är inte "bara". De 

djuren kan bli farliga och omöjliga att hantera i hagar och ladugård. Om de ö.h.t stannar i hagen... 

inte ovanligt att de spränger hagar och flyr. Vi pratar fortfarande "BARA" om rovdjurens närvaro.  

En renhjord kräver inte en man, utan kanske 5-10 eller fler (beroende på antal djur förstås!) för att 

hålla ihop och få dit man vill. Å då pratar vi inte en eftermiddags arbete utan kanske många veckor..  

Hästar. Många hästägare verkar leva i en fantasivärld att hästar på något sätt vore immuna mot 

rovdjur (?). Jag känner flera som fått både skadade och i enstaka fall dödade hästar och ponnys av 

rovdjur. Men framförallt är hästar (som är allmänt känt) också känsliga för stress och flyr lätt. De 

spränger hagar. Får problem att betäckas och faktiskt händer det att de skadar sig själv och varandra 

i hagarna när rovdjur är i och runt hagarna.  

För att sammanfatta..  

Vad kan hända med de djur som inte dödas vid angrepp? 



Eller de djur som lever med rovdjur runt sig?  

De..  

-stressas  

-rör sig onormalt mycket 

-betar, äter mindre  

-kastar foster 

-låter sig inte betäckas 

-minskar i vikt 

-ändrar beteende  

-låter sig inte hanteras, ens av människor 

-flyr, spränger hagar 

listan kan göras lång..  

Allt ovan leder till ett enormt extraarbete, förlorade inkomster, extrautgifter, och sjuka djur 

(immunförsvaret blir kass p.g.a stressen) mm mm mm.  

Jag tycker inte vi ska ha det såhär.  

Det fungerar inte att ha dem runt våra tamdjur, alls.  

Min önskan är också att alla (!) inkl. media osv. uppmärksammar allt runt omkring angreppen och 

rovdjurens närvaro mer för det är minst lika illa om inte värre än de direkt dödade tamdjuren som 

varje vecka mer eller mindre tas ifrån oss p.g.a rovdjuren.  

ock självklart behöver vissa tamdjur inte ö.h.t påverkas eller låta sig stressas - men det är inte 

ovanligt.  

Bilden är från en gård där nötkreatur dödades vid flera tillfällen av varg. Djuren sprängde hagar 

många gånger och flydde ibland långa sträckor hemifrån - djuren blev också svårhanterliga och farliga 

att hantera eller vistas bland. Hela storyn finns att läsa i boken "Att drabbas av varg" som jag skrev 

för några år sedan.  

När jag skrev boken hade jag kontakt med över 100 personer som drabbats av vargen, före och efter 

har jag nog pratat med lika många till. Man har hört mycket tragiska berättelser om hur rovdjur 

förstör både tamdjurens och människornas vardag och liv.  

 


