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Kontakter

Spårare och besiktningmän
Bengtsfors
Strömstad

Åmål

Dals-Ed

Tanum

Gullspång
Mariestad
Töreboda
Karlsborg

Färgelanda
Mellerud

Munkedal
Sotenäs Lysekil

Götene

Vänersborg
Uddevalla

Lidköping
Skara

Grästorp

Skövde

Tibro

Trollhättan
Vara
Essunga
Lilla
Falköping Tidaholm
Edet
StenungTjörn
Herrljunga
sund
Vårgårda
Ale
Alingsås
Kungälv
Lerum
Göteborg
Ulricehamn
Öckerö
Partille Bollebygd
Härryda
Borås
Mölndal
Orust

Tranemo

Mark

Hjo

Fältpersonal
Kent-Åke Gustavsson 0706-27 30 27 S
Mikael Hellner 0738-42 95 43 S
Jimmy Carlsson 0705-13 57 46 S, B, R
Mia Bisther 0730-36 04 92 S
Ulf Jonasson 0702-68 15 00 S
Annica Larsson 0768-42 62 28 S
Bertil Andersson 0704-32 04 23 S, B, R
Linnea Kjellberg 0737-51 22 07 S
Martin Rydberg 0704-85 81 50 S
Lisette Fritzon 0739-33 07 84 S, B, R
Alfred Akersten 0709-10 06 29 S, B, R
Gillis Persson 0733-78 99 18 S, B, R
Göte Johansson 0702-32 24 02 B, R

S = Rovdjursspårare i kommun med motsvarande färg
B = Besiktning av rovdjursskadade djur
R = Rådgivare vid uppsättning av rovdjursavvisande stängsel

Svenljunga

Vem ska jag kontakta?
Nelly Grönberg: 010-22 45 471 (rovdjursobservationer och
inventering)
Lena Sunnanquist: 010-22 45 340 (bidrag till stängsel på
blocklagd mark inom Landsbygdsprogrammet)
Lisbeth Johansson: 010- 22 45 467 (ersättningar för rivna
tamdjur och bidrag till stängsel)
Anita Bergstedt: 010- 22 45 460 (rovdjursansvarig och
skyddsjakt)

Har du fått dina tamdjur angripna av rovdjur?
Du kan ringa direkt till en besiktningsman eller 070-60
45 721 och tala in ett meddelande. Då ringer Länsstyrelsen
upp och hjälper dig till kontakt med en besiktningsman.

Du kan lägga in dina egna rovdjursobservationer
i databasen www.skandobs.se.
Redaktion
Nelly Grönberg
Naturvårdsenheten
010-224 54 71
Lisbeth Johansson
Naturvårdsenheten
010-224 54 67
Anita Bergstedt
Naturvårdsenheten
010-224 54 60
Om du vill maila till någon i redaktionen tillämpas
principen: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se
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Röjning under
rovdjursavvisande stängsel
Många har i sommar anmält intresse för att få hjälp med gräs- och slyröjning vid rovdjursavvisande
stängsel.
Skogsstyrelsens arbetslag i Bäckefors
kommer att ha fullt upp under årets betessäsong. Det är många som tar chansen och nappar på erbjudandet om att
få hjälp med röjning av gräs och sly under sina rovdjursavvisande stängsel. Detta har efterfrågats under många år, eftersom det krävs återkommande insatser för att strömmen inte ska försvinna
när vegetationen växer upp i den lägsta
strömtråden, som inte får sitta lägre än 30
cm ovanför marken på något ställe. Sitter
tråden högre, kan rovdjuret ta sig under
och komma in till betesdjuren.
Om du vill ha hjälp med röjning under
ditt rovdjursavvisande stängsel i nordvästra delen av länet, främst i Dalsland,
så kontakta Anita Bergstedt på telefon
010 22 45 460 eller anita.bergstedt@lansstyrelsen.se
Du får betala 250 kr per dag som arbetet pågår.
De som har får eller getter i Tivedens
vargrevir, har under juli och augusti kunnat få rådgivning om rovdjursavvisande
stängsel samt röjning av gräs och sly genom Länsstyrelsen i Örebro län och
Skogsstyrelsen i Örebro.

Tivedenvalparna
Tre av de genetiskt mycket värdefulla valparna som föddes i Tiveden förra våren har skjutits.
I förra numret av Rovdjursnytt rapporterade vi att en
av förra årets Tivedenvalpar skjutits i kalvningsland
för renskötseln. Sedan dess har ytterligare
två av fjolårsvalparna avlivats i Norge.
Förra sommaren observerades fem
valpar. Fyra valpar har spårats under
vintern. Vi får hoppas att det är bättre
överlevnad på årets kull, så att vi får in
de nya generna i vargstammen.
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Förvaltningsplan
för rovdjur

Hund angrep älgkalv
Den 3 juli undersökte Länsstyrelsens besiktningsman en
älgkalv som avlivats på grund av sina skador i Askim söder
om Göteborg.
Det visade sig att älgkalven tre till fyra dagar tidigare angripits
av hund som bitit den upprepade gånger på stora delar av kroppen. Det är viktigt att hundägare följer lagen om tillsyn över
hundar och katter. Där står det att under tiden den 1 mars-20
augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras
från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året ska hundar hållas under sådan tillsyn att de
hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid
jakt. Älgkalven i Askim hade utsatts för stort lidande under
de dagar som gick från att den blev angripen av hund tills den
avlivades.

Förvaltningsplan för varg, lodjur och kungsörn
i Västra Götalands län 2014-2018 har varit på
remiss från mitten av juni till början av augusti
till berörda organisationer i länet.
Remissvaren tas nu omhand och kommer att påverka den slutliga utformningen av planen. Planen
ska vara ett levande dokument och kompletteras
med ny kunskap även under de närmast kommande åren.
Remissen finns att läsa på webben.

Vargangrepp på får under sommaren
Förekomst av varg inom ett område innebär förändringar i en fårägares vardag. Ansvaret för tillsyn av djurens hälsa, flytt till bättre bete och koll
av stängsel vidgas till att omfatta oro
och extra arbete och kostnader för att
skydda sina får från angrepp. De flesta
får och deras ägare behöver lyckligtvis
aldrig möta en varg eller ett lodjur som
har det beteendet att de angriper tamdjur. Tyvärr sker det dock angrepp varje betessäsong och tabellerna nedan visar årets statistik fram till detta nummers utgivningsdag

Foto: Måns Langhjelm
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Vargangrepp
Kommun

Antal angrepp Antal djur

Djurslag

Färgelanda

1

1 Får

Mellerud

1

1 Får

Dals-Ed

1

1 Skadad hund

Tanum

2

16 Får

Munkedal

1

38 Får

Lilla-Edet

1

12 Får

Summa

7

69

Lodjursangrepp
Kommun

Antal angrepp Antal djur

Djurslag

Tanum

1

2 Får

Uddevalla

3

15 Får

Lilla Edet

1

1 Får

Härryda

1

1 Får

Svenljunga

8

13 Får

Mark

2

8 Får

Borås

1

2 Får

Skövde

1

Summa

18

1 Får
43

Värt att notera extra är det mycket stora angrepp
som skedde i trakten kring Hedekas den 16/7. 38 får
dödades vid ett och samma vargangrepp. Länsstyrelsen har efter det tagit emot skrivelser och ansökningar om skyddsjakt. Den grundläggande frågan vid
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hantering av en ansökan om skyddsjakt
är – vilket eller vilka djur ska skjutas
så att problemet vi har löses? Skyddsjakt innebär ju just jakt på ett eller flera
problemindivider och är inte vidgat till
att omfatta alla vargar inom Munkedals kommun.
Länsstyrelsens hantering av skyddsjaktsärenden regleras i Jaktförordningen (1987:905). Länsstyrelsen måste
säkerställa att två omständigheter är
uppfyllda innan vi kan gå vidare till att
bedöma skälen för skyddsjakten.
1. Finns det någon annan lämplig lösning
än skyddsjakt? Kan andra förebyggande
åtgärder än skyddsjakt tas till för att förhindra allvarlig skada?
2. Jakten får inte försvåra upprätthållandet
av artens gynnsamma bevarandestatus.
Skyddsjakt får beviljas innan gynnsam
bevarandestatus har uppnåtts så länge
skyddsjakten inte försvårar artens möjlighet att på längre sikt uppnå gynnsam
bevarandestatus.
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Lagtexten som styr är
(Jaktförordningen 1987:905)
23 a § Om det inte finns någon annan lämplig lösning, och om det inte
försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde, får beslut om jakt som avses i 23
b, 24, 25 och 29 §§ meddelas:
1. av hänsyn till allmän hälsa och
säkerhet eller av andra tvingande
skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet
orsaker av social eller ekonomisk
karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön,

4. för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter.
Vi som arbetar med frågor kring
rovdjur konstaterar ständigt – den vardagliga kontakten med tamdjursägare,
allmänhet och jägare behövs för att vi
ska kunna göra ett bra arbete. Ju mer
vi vet om rovdjuren i länet, desto mer
stöd kan ni få från oss både praktiskt
och genom vår kontakt med andra styrande myndigheter. Tipsa oss, ring oss,
maila oss och be om att träffa oss –
hur ni når oss ser ni på Länsstyrelsens
webbplats och i detta nyhetsbrev.

2. av hänsyn till flygsäkerheten,
3. för att förhindra allvarlig skada,
särskilt på gröda, boskap, skog,
fiske, vatten eller annan egendom,
eller
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