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Projektfakta
Projekttid:
2005-04-01 - 2005-12-31
Projektägare:
Ovanåkers kommun
Finansiering.
Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt 120 000 kr ( 50% av totalbudgeten )
Gävleborgs fäbodförening, Ideellt arbete 200kr/h 50 000 kr ( 21% av totalbudgeten )
Viltskadeanslaget 70 000 kr ( 29% av totalbudgeten )
Projektledare:
Joni Lidberg är projektanställd av Ovanåkers kommun som projektledare under
projekttiden.
Samarbete:
Gävleborgs fäbodförening och djurhållarna har ett stort samarbete med Ovanåkers
kommun i genomförandet av projektet genom ideellt arbete och som kunskapskällor.
Samarbete ska också ske mellan projektet och Länsstyrelsen samt med experter på
djurhälsa, etologi, rovdjursskador och teknik för att avvärja störningar och skador av
rovdjur.

Sammanfattning:
Sommaren 2005 finns i Gävleborgs län minst 73 fäbodar med betesdjur, dessa
fäbodar ligger på 50 olika fäbodvallar/fäbodställen. Kommunvis är fördelningen:
Ljusdal 15 fäbodar/12 fäbodvallar, Nordanstig 1/1, Hudiksvall 8/8, Ovanåker 32/16,
Bollnäs 4/4, Söderhamn 1/1, Ockelbo 2/2, Gävle 3/3, Sandviken 7/7.
Gävleborgs län har också fast förekomst av de fyra stora rovdjuren: björn, varg, lo
och järv.
Fäbodarna i länet har en stor variation av olika driftsformer och på tretton av
fäbodarna går djuren på fritt skogsbete.
Djur på fäbodar med fritt skogsbete kan lätt störas av och löper en relativt hög risk
att angripas av rovdjur och även djurskötsel inom hägn på fäbodar kan vara utsatt.
På de flesta av länets fäbodar med betesdjur har förslag lagts på olika förebyggande
åtgärder som skulle kunna minska risken för rovdjursskador på tamdjursskötseln.
Åtgärderna i förslagen kan dock ha oönskade bieffekter som gör dem svåra att
genomföra. De åtgärder som framförallt diskuterats på länets fäbodar är:
Vallvaktare, Boskapsvaktande hundar, Pejlutrustning, Byggnader, olika typer av
Rovdjursstängsel o.s.v. På flera fäbodar används också nu (betessäsongen 2005)
olika skadeförebyggande åtgärder. Kostnaderna för de föreslagna åtgärderna
kommer att variera i förhållande till vilka förvaltningsmetoder som används för de
stora rovdjuren.
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Inledning
Bakgrund
Ovanåkers kommun satsar på sina kulturmiljöer och driver flera projekt för en öppen
och levande landsbygd. Genom projektet ”Rovdjursskador och förvaltning av
fäbodmiljöer” hoppas man på en fortsatt och ökad djurhållning på kommunens och
länets fäbodar där ej rovdjurförekomsten orsakar problem.
Gävleborgs fäbodförening står för en stor del av projektets genomförande genom
ideellt arbete.
Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd för hantering av viltskadeanslaget bör
länsstyrelsen i samråd med berörda organisationer upprätta en handlingsplan som
anger mål för viltskadeanslagets användning (allmänna råd till 3 §
viltskadeförordningen 2001:724).
Denna rapport från projektet ”Rovdjursskador och förvaltning av fäbodmiljöer” kan
användas som underlag till en handlingsplan.
”Viltskadestatistiken visar att risken för angrepp på tamdjur är många gånger
högre för tamdjursbesättningar inom fäbodbruket än för hägnade besättningar.”
(Viltskadecenter, Rapport 3:2003).
Fäboddriftens bevarande ingår i de nationella och regionala miljömålen samtidigt
som bevarandet av rovdjuren också gör det. ”Att bevara levande fäbodmiljöer och
återuppta brukandet av fäbodar ingår som en viktig del i de regionala miljömålen
för länet.” (SOU 2003:116).
I rovdjurspropositionen om en sammanhållen rovdjurspolitik går att läsa:
”Det övergripande målet för en sammanhållen rovdjurspolitik är att svenska staten
skall ta ansvar för att arterna björn, järv, lo, varg och kungsörn skall finnas i så
stora antal att de långsiktigt finns kvar i den svenska faunan och även kan sprida sig
till sina naturliga utbredningsområden.” ( Riksdagsbeslut 2001, prop. 2000/01:57).
Även flera tamdjur är utrotningshotade och inom fäbodbruket finns många av dessa
husdjursarter bevarade i sin ursprungliga miljö. I de nationella miljömålen anges:
”Det specifika målet är att uppnå tillräckligt stort antal vuxna renrasiga djur av alla
utrotningshotade husdjursraser för att säkra rasernas långsiktiga överlevnad och
bevara dess genetiska variation.” ( SOU 2003:105 )
Enligt konventionen om biologisk mångfald (Rio –92) ska Sverige arbeta för att
bevara den biologiska mångfalden. Konventionen erkänner människan som
ekologisk faktor och de tama djur och växter som formats av dessa är en del av den
biologiska mångfalden. Konventionen binder nationen till att skydda och genomföra
åtgärder för att gynna lokala befolkningars seder och traditioner vid bruk av
biologiska resurser.
För att undvika en målkonflikt mellan bevarandeintressena krävs det stora insatser,
mycket arbete och mycket kunskap om både tamdjur och rovdjur.
En del av arbetet består av att försöka förebygga skador och störningar av rovdjur på
tamdjuren genom förebyggande åtgärder. Detta arbete är inte lätt och särskilt på
fäbodar finns en mycket stor variation av olika driftsformer, där det också krävs en
stor variation av skadeförebyggande åtgärder.
Många tamdjursägare och fäbodbrukare har i dag stora kunskaper om vilken
påverkan rovdjuren kan ha på fäboddriften, det finns också många nya och nygamla
idéer om hur man kan förebygga rovdjursstörningar.
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Genom att sprida information och kartlägga behovet av olika skadeförebyggande
åtgärder kommer projektet ”Rovdjursskador och förvaltning av fäbodmiljöer”
förhoppningsvis att stärka fäbodkulturen genom att underlätta arbetet med bevarande
och hävd av fäbodar i Gävleborgs län.
Projektets syfte och mål
Det grundläggande syftet med projektet är att från de olika fäbodarnas särskilda
förutsättningar underlätta arbetet med förebyggande åtgärder mot rovdjursskador.
Detta genom att sprida information och att genom diskussioner komma fram till
olika åtgärdsförslag som såväl djurhållare, markägare, ideella föreningar och
myndigheter kan använda som underlag i sitt arbete. Spridandet av information och
upprättandet av åtgärdsförslag är mål för projektet, som i projektets slutskede ska
anses vara uppnådda. Ett mer långsiktigt mål med projektet är att
bidrags/ersättningssystemet ska vara så effektivt så att djurhållare med fäboddrift får
full ersättning och hjälp från Länsstyrelsen vid problem orsakade av rovdjur.
Projektet ska enligt förordningen 2003:598 om statligt bidrag till lokala
naturvårdsprojekt också bidra till att uppfylla de av riksdagen fastställda miljömålen.
Genom att öka förutsättningarna för rovdjur och tamdjur att finnas samtidigt kan den
biologiska mångfalden i skogslandskapet höjas, vilket bidrar till uppfyllandet av det
nationella miljömålet Levande skogar.
Skogsbetesekosystemen hör till de mest hotade. Undviks konflikten mellan
bevarandet av dessa och rovdjuren berikas odlingslandskapet och miljömålet Ett rikt
odlingslandskap blir lättare att uppfylla.
Även miljömålet om en God bebyggd miljö får en positiv påverkan av projektet då
fäbodkulturens viktiga bebyggelse kan bevaras genom ett levande fäbodbruk.
Arbetssätt
Projektet inleddes med en undersökning om vilka fäbodar som det sommaren 2005
gick betesdjur på. Undersökningen grundades på en inventering av länets fäbodar
med betesdjur från 1999, samt länsstyrelsens lista över miljöstöds/ersättningstagare.
Därefter har de djurhålare som ville delta i projektet besökts vid fäboden. Vid
besöken har det undersökts och diskuterats om vilka skadeförebyggande åtgärder
mot rovdjursskador som det skulle kunna finnas möjligheter att genomföra vid just
denna fäbod. Vid något fall har endast telefonintervju skett. Fäboden och dess
närområde inventerades och ett eventuellt åtgärdsförslag togs fram. Besöks och
telefonintervjuer har skett med ett 70 tal djurhållare i länet. Det är dock möjligt att
någon fäbod med djur ej kontaktats då de ej funnits med i någon tidigare inventering
eller miljöersättningssystem.
Denna rapport är en färskvara och bör fortlöpande uppdateras då såväl tamdjurs som
rovdjurssituationen ständigt ändras.

5

Fäbodar med djur i Gävleborgs län år 2005
Mål
Det finns såväl internationella som nationella och regionala mål som behandlar
fäboddriftens bevarande och utvecklande. Bland annat så ingår bevarandet av levande
fäbodmiljöer och återupptagande av fäbodbruk som en viktig del i de regionala
miljömålen för länet.
Definitionen: Fäbod
År 1999 gjordes en inventering över fäbodar med djur i Gävleborgs län där resultatet var
ca 59 fäbodar med djur. Projektet ”Rovdjursskador och förvaltning av fäbodmiljöer”
baseras på denna inventering från 1999 men har även utökats. Vid projektets
inventeringsperiods slut finns år 2005 minst 73 fäbodar med djur. Dessa finns på 50
fäbodvallar/fäbodställen och vid fäbodarna betar ca 1200 djur. På tretton av fäbodarna
går djuren på fritt skogsbete och de flesta av dessa ligger i Ljusdals kommun. Det är
dock troligt att ytterligare några fäbodar betas som ej kommit detta projekt till
kännedom. Definitionen fäbod är något komplicerad och inte helt otvetydig.
Ursprungligen har man på de flesta ställen i Gävleborgs län kallat en samling fäbodar
för en fäbodvall. En fäbod hörde ofta till en gård och fäbodvallen hade därför flera ägare
från en eller flera byar. I Ovanåkers kommun benämns ofta en fäbodvall som ett
fäbodställe. Många gamla fäbodvallar/fäbodställen har det senaste århundradet
inneslutits i byar. Det kan av denna anledning vara svårt att dra en tydlig gräns av vad
som är en fäbod. Driftsformen på fäbodar har också under alla tider anpassats efter
djurhållningens behov och därför finns en stor variation av fäbodar som använts på olika
sätt. Denna variation återfinns också nu år 2005. De fäbodar som ingår i projektet har en
gemensam historia som fäbodar men med olika sorters djurhållning, bebyggelse och
geografiskt läge. I projektet finns även två fäbodar/gårdar där djurhållningen sker med
fritt skogsbete fastän djuren och djurhållarna bor på stället året runt.
Utrotningshotade lantraser bevarade i sin ursprungliga miljö
Betet på fäbodar och i skogsmarken runt dessa har stor betydelse för den biologiska
mångfalden. Det finns uppgifter som redovisar att åtminstone 50 växtarter är intimt
bundna till beteshävdad skog. Flera sällsynta och direkt utrotningshotade insekter är
beroende av det fria fäbodbetet. Många gamla husdjursraser bär på unika anlag som
anpassats till miljön på fäbodbete. Dessa anlag är beroende av att bevaras i sin
ursprungliga miljö och kan i framtiden visa sig vara värdefullare än de hos moderna
raser av tamdjur. De i dag utrotningshotade gamla lantraserna fjällko och rödkulla finns
på tolv av länets fäbodar och ska enligt de nationella miljömålen säkras en långsiktig
överlevnad. Av dessa tolv besättningar går djuren på fritt bete på sju fäbodar som ligger
i norra och östra Hälsingland.
Fäbodbetet är inte ”bara något gammalt att bevara”, det kan också vara en nödvändighet för ett
hållbart samhälle i framtiden. Fäbodbruket är nämligen unikt i dagens svenska jordbruk genom
att energibalansen är positiv. Det vill säga energiinsatsen är lägre än uttaget (rapport nr 87, SLU
2000).

Djurhållning på många olika sätt
Variationer i driften på länets fäbodar är och har som sagt alltid varit stor. Djurslagen
och djurhållningen kan dock generellt delas in efter hur driften har varit de senaste
hundra åren. En sådan indelning är aldrig tillförlitlig men kan ge en inblick i
djurhållningen.
Mjölkdjur (kor och getter) på fäbod har inte helt oväntat den egenskapen att de måste
mjölkas morgon och kväll. De flesta fäbodars historia bygger på just mjölkdjur och
mjölkhantering. Denna djurhållning har också bevarats och detta framförallt på de
fäbodar i länet med fritt skogsbete. Hanteringen av djuren och mjölken leder till en
arbetskrävande driftsform. Vid fritt skogsbete innebär detta att djuren går ut på skogen
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mellan mjölkningarna och ofta även på nätterna. Känsligheten för störningar av rovdjur
är stor på dessa djur då stress och rädsla fort kan avspegla sig i mjölkkvaliteten, djurens
beteende, m.m. Stress och rädsla kan också visa sig tydligt på övriga djur på fäbodbete
(rapport 2004:15, Lst Gävleborg). Förutom mjölkdjur går även ungdjur, sinkor, dikor
med kalv, på fäbodbete sommaren 2005. Dessa nötdjur är vanligast förekommande på
fäbodarna i länet i dag och finns på 42 av dessa där de flesta ligger i Ovanåkers
kommun. I andra delar av Hälsingland går dessa djur också på fritt skogsbete. Även
hästar har genom långa tider betat fäbodskogarna, dessa har ofta gått i stora flockar på
fritt bete i skogen. År 2005 betas i länet åtta fäbodar av hästar varav en nordsvensk häst
går på fritt skogsbete. Fårskötseln på fäbodar har ofta bedrivits mer extensivt än
skötseln av mjölkdjur då fåren ej har haft någon särskild anledning att regelbundet hålla
sig till fäboden. De har dock ofta präglats till fäboden och vallats när behov funnits. Får
har på flera fäbodar i länet gått på fritt skogsbete ända in på 1980-talet men en ökad
rovdjursförekomst de senaste 20 åren kan vara en orsak till en minskning av detta bete.
Får är känsliga för rovdjursstörningar och är de tamdjur som oftast skadas och dödas av
rovdjur. Fritt skogsbete med får bedrivs år 2005 endast vid Norrfäboden på gränsen till
Dalarna vid Sandvikens kommun. Fårskötsel finns också på 28 hägnade fäbodar spridda
över länet.
Fäbodarna indelade i dess huvudsakliga driftsform
Generella indelningar är som sagt ej fullt tillförlitliga men ger ändå en inblick i länets
fäbodars driftsformer år 2005. Driftsformerna kombineras också ofta med varandra samt
ändras från år till år.
Fritt skogsbete med intensiv skötsel:
En intensiv skötsel av djur på fritt skogsbete bedrivs på tio av tretton fäbodar år 2005.
Med intensiv skötsel menas här att djurhållaren mestadels bor på fäboden där djuren
oftast är inne på fäbodvallen några gånger per dygn. På vissa fäbodar har man möjlighet
att ta in djuren i hägn eller byggnader nattetid medan detta ej är möjligt på andra
fäbodar. Djuren vallas ibland ut till vissa betesområden men det är också vanligt att de
har sådana betesvanor att detta ej krävs. En fäbod har också ofta flera olika djurslag som
sköts på olika sätt.
Fritt skogsbete med extensiv skötsel:
Med extensiv skötsel menas här en djurhållning med fritt skogsbete där tillsynen av
djuren är mer begränsad än vid fäbodar med intensiv skötsel. Denna driftsform bedrivs
år 2005 vid tre fäbodar i länet men ingår även som en kombination vid fäbodar med
intensiv skötsel. Kännetecknande för denna driftsform är att besättningen består av djur
som ej behöver mjölkas. Djurhållarna bor heller inte själva på fäboden. Vad som också
är gemensamt för dessa tre fäbodar är att djuren går på en tillvänjningsperiod innanför
hägn. Under de en till två veckorna som detta sker ska djuren hinna präglas på fäboden
för att ej gå för långt bort när de börjar att beta fritt på skogen.
Stora hägn < 200 ha:
På en fäbodvall i Ljusdals kommun går sommaren 2005 två nötbesättningar på två
skilda hägn med närmare 100 ha betesmark vardera. Djuren sköts extensivt och betets
effekter liknar det vid fritt skogsbete då markerna är så stora. I hägnen går dikor med
kalv samt ungdjur och sinkor.
Mindre hägn/fastbandshagar, o.s.v:
De flesta av länets fäbodar betas av djur innanför någon form av hägn, nämligen 61 st.
Även kombination av hägnade och frigående besättningar finns.
Hägnens storlek varierar mellan 0,3 och 30 ha och består av fastbandshagar, eltråd,
taggtråd och fårstängsel.Vid dessa fäbodar finns många olika besättningar med olika
driftsformer. Vanligast är att de gamla inägorna hägnats in för att nu betas. Detta är i de
flesta fall ett omvänt förhållande då inägorna i historisk tid för det mesta använts som
slåtter och åkermark. Inte sällan omfattar dock dagens hägn också skogspartier runt
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fäbodarna. Vid Skalens fäbod i Ovanåkers kommun sker också kombination av lieslåtter
och bete på olika delar av inägorna. Vid två fäbodar, en i Ockelbo och en i Sandvikens
kommun finns mjölkdjur (kor och getter) och mjölkproduktion innanför hägn. På många
fäbodar går hemgårdens ungdjur och betar utmarkernas inägor. Får och hästar är även de
välrepresenterade innanför hägnen på fäbodarna. Fäbodbetet har ofta en viktig roll i
gårdens jordbruk.
De besättningar som finns på länets fäbodar är mycket viktiga för att kunna hålla
värdefulla kulturmiljöer hävdade. Många av fäbodarna är också av riksintresse för
kulturmiljövården.
Fäbodar med betesdjur i Gävleborgs län 2005, hänvisning till karta 1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ljusdals kommun
Gådavallen
Degerkölsvalen
Agvall
Näsvall, Anders-Ors
, Fallingens
, Ångmans/Backgårds
Venåsvall
Turåsen/Kajvall

9. Gillermyran
10. Torkelsbovallen
11. Svedbovallen
12. Harsens fäbodar
13. Prästvallen, Kristoffers
14.
, Aspa/Tönners
15. Nyvallen

Nordanstigs Kommun
16. Västansjövallen
Hudiksvalls kommun
17. Dyrvallen
18. Björsbovallen
19. Tannavallen
20. Hjortstavallen

21. Vallavallen
22. Ofärne fäbodar
23. Trogstavallen
24. Utnäsbodarna

Ovanåkers Kommun
25. Nybo
26. Våsbo, Lassas
27.
, Skomakra
28.
, Haga
29.
, Ol-Ols
30. Ryggesbo, Stockavallen
31.
, Tennfuga
32. Loftsbo, Backa
33. Andtjärnabo, Olars
34.
,Smens
35. Norsbo, Mittjasvallen
36. Morabo, Nilspers
37.
, Jonpers
38.
,Klo
39. Torpet, Olpas/Mångs
40.
, Bergs/Skommars

41. Gräsbo, Uddas
42.
, Danes
43.
, Edlings
44.
, Lillhöjens
45.
, Ståhls
46. Hillströms (Doma)
47. Homnabo, Nygårds
48.
, Joners
49.
, Färnsmyr
50.
,Mattespellas
51.
,Bergspellas
52. Torrbergsbo, Mattesvallen
53. Bergsbo, Jöns
54. Skalen
55. Gammel-Edsbo
56. Östeboene

Bollnäs Kommun
57. Lars-Svens
58. Bojäntans fäbod

59. Knupbodarna
60. Örbodarna

Söderhamns Kommun
61. Näsfäbodarna, Schönnings
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62. Kuxbo, Karl-Eriks

Ockelbo Kommun

63. Gåsbäckens fäbod

Sandvikens Kommun
64. Finnäs fäbodar, Skräddarns
65. Digeräng
66. Lumshedens fäbodar, Norrfäbon
67. Styggrönningen

68. Broby fäbodar
69. S Lars Ollas
70. Sömskars fäbod

Gävle Kommun
71. Nyvallen
72. Skvaterbäcken

73. Häckelsängs fäbodar

Uddas i Gräsbo, Ovanåkers kommun
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Fäbodar med betesdjur i Gävleborgs län 2005 (Karta 1)
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Rovdjur i Gävleborgs län år 2005
Regionala mål
Länsstyrelsen Gävleborg har arbetat fram en regional förvaltningsplan för rovdjur i
Gävleborgs län. I denna förvaltningsplan redovisas inriktningen för den regionala
förvaltningen av stora rovdjur samt regionala delmål för arternas antal och utbredning.
Där belyses också ekologiska förutsättningar för rovdjuren samt de skador och problem
de kan orsaka. Den regionala förvaltningsplanen ska harmoniera med de nationella
målen.
Björnens utbredning och kärnområde
Björnens utbredningsområde täcker hela Gävleborgs län. D.v.s. björnar kan påträffas vid
samtliga av länets fäbodar. Björnen brukar också beskrivas med dess kärnområde för
reproduktion. I Sverige finns fyra sådana områden där Gävleborgs län berörs av det
södra. Inom dessa områden finns de flesta av björnstammens reproducerande honor och
här är också björntätheten betydligt högre än utanför kärnområdet.
I Gävleborgs län ökar detta kärnområde i storlek och år 2005 berör det främst den västra
delen av länet men utvidgas även österut (se karta). Det regionala målet för
björnstammens utbredning i länet är att den skall utvidgas men också att det skall bli en
jämnare fördelning. Tätheten av björn inom kärnområdet kan därför komma att minska
genom jakt medan tätheten utanför ökar.
Vargens utbredning och revirområden
I Gävleborgs län kan enstaka individer av varg påträffas över hela länet. Då vargen i
huvudsak är ett flocklevande djur med revir är det framförallt inom reviren som de flesta
vargar finns. Gävleborgs län berörs år 2005 av tre vargrevir med föryngringar och
ytterligare två där ingen föryngring konstaterats, alla dessa ligger nära eller över
länsgränsen, två mot Dalagränsen och ett mot Västernorrland samt två revir helt inom
länet men utan föryngring. Ett vargrevir har ett huvudsakligt område där vargflocken för
det mesta befinner sig, men djur från en flock kan även påträffas utanför detta område.
Vargen skiljer sig från övriga stora rovdjur i länet genom att både unghanar och ungtikar
kan utvandra långt från hemreviret för att sedan bilda ett nytt revir. Vargrevirens
etablering är därför svår att förutsäga och hänsyn till detta bör tas vid planering av
skadeförebyggande åtgärder. I ett revir där det finns en hane och en tik kan en föryngring
ske. I de regionala målen anges att det finns förutsättningar för minst två årliga
föryngringar i länet.
Lons utbredning
Lon har spritt sig från norr till söder över länet där det under 1980-talet fanns en
jämförelsevis tät lostam i de nordöstra delarna. År 2005 finns den högsta tätheten av lo i
länets södra del medan övriga länet har en tämligen jämn utbredning. Lons utveckling är
beroende av rådjurens. Inventering vintern 2005 visade efter utvärdering att det fanns
minst 22 familjegrupper (hona med ungar) av lo i länet vilket motsvarar ca 110 djur. De
regionala målen anger 15 årliga föryngringar (familjegrupper) som miniminivå i länet.
Järvens utbredning och kärnområde
I norra hälsingland finns en liten grupp av skogslevande järvar. Dessa observerades först
1993 och har sedan dess föryngrat sig tre gånger. Järvarna beräknades 2004 till att vara ca
10 st. Tre föryngringar har skett i Ljusdals kommun men järv har även observerats i andra
delar av Hälsingland.
Dessa järvar har ännu inte visat något intresse för tamdjur.
De regionala målen anger att en ökning och utbredning av järv i länet ska tillåtas.
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Karta som ungefärligt visar rovdjurens huvudsakliga kärnområden
samt fäbodar med betesdjur.
Rovdjurens utbredning är betydligt större än dess kärnområden.
(Karta2)

•

•

•

•

Björnen är den art med det tydligaste kärnområdet som består av den del av
länet där de flesta reproducerande honorna finns. Det är detta kärnområde
som redovisas på kartan ovan.
Vargen har revir som varierar i utbredning och antal från år till år. Sommaren
2005 finns dock reviren inom delar av länet som kan sägas bilda två
kärnområden.
Lon har år 2005 ett jämnt utbredningsområde utan kärnområde men med en
sydlig koncentration.
Järven består av en grupp järvar med ett litet nordligt kärnområde
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Rovdjursskador inom fäbodmiljöer
Risken för rovdjursangrepp på tamdjursbesättningar som går på fritt skogsbete
är många gånger högre än risken för angrepp på hägnade besättningar
(Viltskadecenter, Rapport 3:2003).
De flesta fäbodar i Gävleborgs län som är hägnade löper även de en stor risk för
rovdjursangrepp då de ofta ligger i områden med höga rovdjurstätheter, i
områden med stor sannolikhet för kommande rovdjursetableringar och där
mänsklig närvaro ofta är begränsad.
Att vissa fäbodar drabbas av rovdjursangrepp och störningar medan andra inte
gör det kan bero på många olika faktorer som t ex rovdjurstäthet, naturlig
bytestillgång för rovdjuren, vilka individer av rovdjur som finns runt fäboden
eller till och med slumpen.

Illustration: Nils Forshed
Rovdjursskador vid fäbodar i Gävleborgs län
Det nuvarande systemet med ersättningar till djurhållare som fått djur skadade eller
dödade av fredade rovdjur har utvecklats mer och mer i länet. Rutinerna 2005 är att
ersättningar betalas ut för dödade eller skadade djur efter att en av länsstyrelsens
besiktningsmän kunnat konstatera att det sannolikt är ett av de fredade rovdjuren
som orsakat skadan. Dessa rutiner har ej varit allmänt kända i länet och därför finns
det brister i den statistik över rovdjursskador som förts under tidigare år. När det
gäller skador på djurhållningen i form av störningar och indirekta skador av rovdjur
har det ej heller funnits några rutiner för ersättning. De rovdjursskador som kommit
till projektets kännedom består till en del av besiktade rovdjursskador men också av
skador som ej besiktats av länsstyrelsens personal. Dessa skador är beskrivna enligt
djurhållarnas utsago.
Om man generaliserar de rovdjursproblem som uppstått på länets fäbodar de senaste
tio åren kan följande sägas (utan att det är statistiskt belagt):
De misstänkta björnskador som skett på nöt har i de flesta fall varit sekundära.
I samband med björnobservationer och/eller björnspår har djuren råkat i panik och
rymt ut ur hagen och/eller bort från betesområdet. Dessa störningar har ofta orsakat
mycket merarbete för djurhållarna. Även några direkta fysiska skador på nöt
misstänks vara orsakade av björn.
De skador på får som björnen troligen orsakat består i de flesta fall av dödade djur
där ett fåtal djur dödats vid varje enskilt angrepp. Även på får och getter finns
exempel på sekundära skador i form av bl.a. stress och splittringar av flocken.
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Lodjursangrepp med döda får har troligen förekommit vid fyra fäbodar de senaste
sex åren. Vid två av fäbodarna har detta skett vid flera återkommande tillfällen och
under flera år (besiktade skador).
Sommaren 2005 har fyra får dödats av varg hos de två djurhållare som har sina
fäbodar i vargens ”kärnområde”. Vid det ena tillfället skedde angreppet på
hemgården sex km från fäboden där också nitton av grannens får blev dödade av
varg (samtliga av dessa vargskador är besiktigade).
På sex av de tretton fäbodarna med fritt skogsbete har troliga rovdjursskador i
form av störningar och direkta skador inträffat sedan slutet av 1990-talet. Vid
en del av dessa fäbodar har skadorna varit återkommande under flera år.
Rovdjur och då framförallt björn kan även skada foderproduktionen på fäbodar.
Ett exempel på detta finns från Ovanåkers kommun där björn orsakat stora
skador på ensilagebalar. Orsaken till detta tros vara att björnar dras till de syror
som finns i ensilaget.
För närmare granskning av besiktade viltskador hänvisas till Länsstyrelsens
viltskadearkiv.

Rovdjursincidenter 2005
Under projekttiden/ betessäsongen 2005 har skador och störningar orsakade av
rovdjur inträffat på minst tre av länets fäbodar. Vid en fäbod har också ett misstänkt
hundangrepp skett.
På Skalens fäbod har tre får blivit dödade av varg,
dessa skador är besiktade av Länsstyrelsens besiktningsman och en utförligare
beskrivning finns i Bilaga 1.
Vid Norrfäbon (Norra Lumshedens fäbodar) har björnnärvaro orsakat splittring av
fårflocken med ett stort sökarbete som resultat, detta beskrivs närmare i Bilaga 2.
Björnnärvaro har också orsakat störningar på getbesättningen på Bojäntans fäbod,
Bollnäs kommun, mer om detta finns i fäbodens beskrivning.
Vid Gillermyrans fäbod har får blivit angripna av ”rovdjur” som troligen varit
hundar, skadorna har ej besiktats av Länsstyrelsens besiktningsmän och denna
händelse beskrivs i Bilaga 3.
Denna rapports syfte är att underlätta fortsatt förebyggande arbete mot
rovdjursskador. Då Länsstyrelserna i grannlänen samarbetar i rovdjursförvaltningen
finns även två beskrivningar på rovdjursskador från fäbodar vars djurhållare är fast
boende i Gävleborgs län men där djuren hålls på fäbod i Jämtlands och Dalarnas län.
Björnangrepp finns beskrivet från Stor-Tävremsvallen, Härjedalens kommun, Bilaga
4 och björnskador finns även beskrivna från Prästbodarna, Rättviks kommun,
Bilaga 5.
Förhoppningsvis kan samlade erfarenheter även från andra län bidra till en minskad
risk för rovdjursskador i Gävleborgs län.

Förebyggande åtgärder mot rovdjursskador
Rovdjursskador kan förebyggas både genom jakt på rovdjuren och även genom
andra skadeförebyggande åtgärder. De fyra stora fyrfota rovdjuren (och
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Kungsörnen) är fridlysta i Sverige och därför tillåts jakt endast i begränsad
omfattning. Dagens lagstiftning är så att de skadeförebyggande åtgärder som ej
innebär jakt ska utföras i första hand och därefter kan i vissa fall jakt tillåtas. På
Björn (och ibland Lo) bedrivs dock en beståndsreglerande jakt för att minska
skador och konflikter.
När skadeförebyggande åtgärder nämns i denna rapport menas de åtgärder som
kan genomföras förutom jakt.
Länsstyrelsen betalar ut bidrag till skadeförebyggande åtgärder från det s.k.
viltskadeanslaget, härifrån ges också ersättningar för redan uppkomna skador.
Medlen betalas ut till åtgärder som antas ha en skadeförebyggande effekt och
som ersättning för skador som är bevisat härledda till rovdjur. Ett av projektets
mål är att dessa bidrag och ersättningar ska täcka alla fäbodbrukets
merkostnader som orsakas av rovdjursförekomsten.
Åtgärdsförslagen för länets fäbodar måste ses som hypotetiska. Många olika orsaker
kan medföra att dessa förslag ej går att genomföra vilket det måste tas hänsyn till vid
förvaltningen av de stora rovdjuren.
De åtgärdsförslag som anges för respektive fäbod kan visa sig vara olämpliga då en
till synes effektiv åtgärd kan ha många oönskade bieffekter.
Förslagen på rovdjursstängsel är främst grundade på terrängens och de befintliga
stängslens utformning. Huruvida uppsättning av rovdjursstängsel enligt förslagen är
möjlig är upp till djurhållaren att undersöka.
Vid besök och fältinventeringar i projektet har följande skadeförebyggande
åtgärder mot rovdjursskador diskuterats:
Vallvaktare
De flesta djurhållarna på länets fäbodar har visat stort intresse för hjälp med
ökad bevakning mot rovdjur. Denna bevakning kan ske på flera olika sätt.
Variationen på länets fäbodar är som sagt stor och på flera fäbodar kan den
enda effektiva metoden att minska risken för rovdjursproblem vara ökad
närvaro av människor. Detta gäller framförallt fäbodar med fritt skogsbete men
också på fäbodar med hägn där uppsättning av rovdjursstängsel ej är möjlig.
Beroende på djurhållningens driftsmetod och rovdjurssituationen i området
finns också olika behov av arbetsinsatser.
Inom samlingsnamnet Vallvaktare ryms en stor bredd av arbetskraft med olika
kompetenser och arbetsansvar.
Ett arbete som vallvaktare kan innefatta människor som bor på en fäbod under
betessäsongen och där har dagliga arbetsuppgifter. Dessa uppgifter kan t.ex.
bestå av att ta dagliga patrullerigs-turer runt betesmarkerna, valla djuren o.s.v.
Ett av de vanligaste rovdjursproblemen på fäbodar med djur på fritt skogsbete
är att djuren blir störda och skrämda av rovdjur. Detta kan leda till stora
problem då djuren ej vågar söka sin föda där de ska. Djuren kan då vara i behov
av en vallare som medför ökad trygghet i skogen och som kan valla dem till
sina betesplatser.
I Norge har försök på får gjorts med en kombination av bevakning (jätning) och
boskapsvaktande hundar. Denna metod visade sig där vara ett mycket effektivt
skydd. (P.A. Nilsen, I. Hansen og F. Christiansen / Grönn kunnskap 7(6) ).
Vallvaktare kan också vara de akutgrupper som nu arbetar med bl.a. avlivning
av s.k. problembjörnar. Bredden av olika kompetenser är således stor och
nödvändig.
Vid rovdjursstörningar kan även djurhållaren själv ibland vara den som är bäst
lämpad att ta hand om och bevaka (valla/jäta) djuren. I sådana fall kan det
behövas arbetskraft som hjälper till att göra de arbeten inne på fäboden som
djurhålaren annars skulle ha gjort själv.
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Vallvaktare är något som nyttjas i andra länder och som tidigare har nyttjats
också i Sverige. Ett exempel på detta finns från Ovanåkers kommun: Vid tidigt
1800-tal byggdes mitt emellan Torpets och Homnabos fäbodskogar en
vallvaktarstuga där en vallvaktare anställdes av bönderna. Denne soldatson,
Erik Mattsson Sund hade som arbete att hålla efter björnarna där dessa vållade
problem.
Vallvaktare är en skadeförebyggande åtgärd som bör ersättas med medel från
Länsstyrelsen och viltskadeanslaget. I dagsläget finns också intresse från ideella
organisationer att delta med hjälp som vallvaktare.
Anställd personal bör ändå vara utgångspunkt för beräkningar av kostnader för
vallvaktare.
Gävleborgs fäbodförening avser att under vintern 2005/06 undersöka
möjligheten att inleda ett projekt med syfte att ta fram information om hur
vallvaktning i modern form skulle kunna utföras och organiseras på fäbodar
med betesdjur.
Fördelar & Nackdelar med åtgärden:
Åtgärden kan vara mycket effektiv men är också dyr. Den kan också stöta på
problem i arbetsmiljölagstiftningen då vallvaktning kan medföra höga risker för
vallvaktaren vid rovdjurskonfrontationer.
Boskapsvaktande hundar
Boskapsvaktande hundar är en beprövad metod för att skydda tamdjur från
rovdjur som används i flera delar av världen. Metoden är på många ställen en
traditionell metod som kan ha använts i flera tusen år.
Även i Sverige har hundar används som skydd mot rovdjur även om metoder
och hundraser skiljt sig från det som nu betraktas som boskapsvaktande hundar.
I Norge har försök på boskapsvaktande hundar skett mellan 2000 och 2002
(P.A. Nilsen, I. Hansen og F. Christiansen / Grönn kunnskap 7(6) ). Även i
Sverige bedrivs nu boskapsvaktning med dessa hundraser som avlats fram i just
detta syfte. Hundarna bör helst vara fler än en för att kunna vara ett effektivt
skydd och kan också arbeta med vallvaktare.
I Gävleborgs län har två djurhållare med djur på fäbod också boskapsvaktande
hundar.
En av hundarna (Maremmano Ambruzzese) hålls på hemgården där den vaktar
mjölkgetter innanför hägn.
Den andra hunden (Anatolisk herdehund: Kangal)som finns på Lumshedens
Norra fäbod är unik i Sverige genom att den vaktar tamdjur på fritt skogsbete.
Då boskapsvaktande hundar används i svenska förhållanden med allemansrätt
och strikt hundägaransvar krävs troligen en något annorlunda fostran av
hundarna än vad som sker i många andra länder. Hundarna kan behöva präglas
mer på mänsklig kontakt, detta särskilt om hunden går fritt utan hägn. I Norge
fick tre av de 25 hundar som användes i verksamheten avlivas för att de visade
aggressivitet mot människor. Boskapsvaktande hundar är ändå en
skadeförebyggande åtgärd med stor utvecklingspotential.
För att denna metod ska fungera krävs stort engagemang och stor hundvana
vilket gör att det i dagsläget endast är ett fåtal djurhållare på länets fäbodar som
visat något större intresse för metoden.
Fördelar & Nackdelar med åtgärden:
Åtgärden anses kunna vara effektiv och är ett alternativ som kan visa sig
fungera bra vid fäbodar med fritt bete. Att införskaffa och uppfostra
boskapsvaktande hundar är dock en uppgift som kräver stora kunskaper. Om
dessa vakthundar ej fostras på rätt sätt kan de vara en fara även för människor
vilket kan ställa till stora problem, detta särskilt vid fritt bete.
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Maremmano Ambruzzese i Älvkarlhed, Ovanåkers kommun
Pejlutrustning
Radiosändare på betesdjur är en förhållandevis ny metod som kan minska
risken för rovdjursproblem vid fritt skogsbete samt underlätta arbetet om
problemen redan har uppstått. En pejlutrustning består av en mottagare och ett
eller flera sändarhalsband. Den kan också vara av GPS typ men denna
utrustning är dock dyrare och har ofta begränsad funktion då den bl.a. använder
sig av GSM nätet.
Utrustningen kan förebygga rovdjursproblem genom att djurhållaren får ökade
möjligheter att finna djuren om de ej kommer hem till kvällen eller om det finns
oro för rovdjursstörningar, den kan troligen också minska förluster vid
störningar och angrepp.
Länsstyrelsen Gävleborg har under våren 2005 införskaffat tre pejlutrustningar
som kan lånas ut till djurhållare
med betesdjur på fritt skogsbete.
En djurhållare har också nyttjat
denna möjlighet efter att det varit
störningar av björn på
fäboddriften.
Ytterligare en djurhållare med djur
på fritt skogsbete använder
pejlutrustning som han lånar av en
bekant. Denna utrustning har
använts sedan 2003.
Intresse för pejlutrustning finns
också bland de flesta övriga
djurhållarna med djur på fritt skogsbete.
Pejlhalsband
(Viltskadecenter –2005)
Fördelar & Nackdelar med åtgärden:
Åtgärdens effektivitet mot direkta skador är begränsad men kan vara ett bra
komplement som tillsammans med andra åtgärder leder till hög effektivitet.
Utrustningen kräver vana för att resultaten ej ska bli missvisande.

Byggnader
Installning av djuren nattetid är en skadeförebyggande åtgärd som kan nyttjas
på en del fäbodar. Detta är en mycket effektiv åtgärd men den har dock också
nackdelar. Åtgärden kräver byggnader som är lämpade för ändamålet.
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Uppsättning av ”nattbyggnader” kan vara en åtgärd som bekostas från
Länsstyrelsen och viltskadeanslaget. Diskussion om uppsättning av
”nattbyggnad” har skett vid en fäbod i länet.
Fördelar & Nackdelar med åtgärden:
Åtgärden är som sagt effektiv men har också oönskade bieffekter, den hindrar
bland annat djurens naturliga bete nattetid. Detta kan vara ett problem särskilt
vid varma somrar med mycket insekter. Det kan också resultera i behov av
stödutfodring, ökad gödselhantering o.s.v.
Rovdjurshygien
Med rovdjurshygien menas att hålla rent
från avfall som kan uppfattas som föda av
rovdjuren. Soptunnor, slaktavfall, frukt och
grönsaksavfall o.s.v. kan locka till sig
rovdjur. Detta medför en ökad risk för
rovdjursangrepp på tamdjur då rovdjuren
kan komma att uppehålla sig i närheten
tamdjuren en längre tid samt att fler
rovdjursindivider lockas till området.
Byggande av ett robust sophus vid fäboden
kan vara en åtgärd men det bästa är att
regelbundet ta bort allt avfall från fäboden
och dess närområde. Slaktavfall är det
dessutom olagligt att dumpa utan särskilt
tillstånd.
Rovdjurshygien vid Svedbovallen, Ljusdals Kommun.

Stängsel
Olika typer av rovdjursstängsel och uppsättning av dessa
De flesta av länets fäbodar med betande djur har någon form av inhägnad till
djuren. När det gäller fäbodar med fritt skogsbete är grunden till denna
driftsform att djuren ska kunna söka föda på mycket stora ytor utan stängsel.
Möjligen kan man på en del av dessa fäbodar hålla sina djur inom
rovdjursavvisande stängsel i form av en nattfålla eller en akutfålla under vissa
tider på dygnet.
Rovdjursavvisande nattfållor/akutfållor
Meningen med en natt/akutfålla är att tamdjuren ska ha en säker fålla att vara i
de tider då de ej går på bete. Detta är en åtgärd som kan nyttjas vid intensiv
skötsel och den kräver in och utsläppning av djuren morgon och kväll. Något
som är viktigt att tänka på vid uppsättning av sådan fålla är att tamdjur ofta är
flyktdjur. Om ett rovdjur närmar sig en natt/akutfålla med tamdjur finns det risk
att tamdjuren råkar i panik och springer igenom stängslet och skadar sig eller
blir angripna av rovdjuret. En sådan fålla bör därför inte göras för liten. Man
bör också tänka på att djuren ska ha en ”trygg sida”, ett djurhus och att hagen är
så rejäl så att djuren ej försöker att fly.
Åtgärden minskar djurens exponering för rovdjur men kan också ha oönskade
bieffekter som kan göra den mindre lämplig.
Åtgärdsförslag på natt/akutfållor har lagts fram på sju av länets fäbodar.
Fördelar & Nackdelar med åtgärden:
Åtgärden kan troligen vara effektiv men faktiska exempel finns då den ej visat
sig fungera. Den största svårigheten är att det är svårt att hålla inne flyktdjur i
en liten fålla. Åtgärden kräver en intensiv skötsel och kan kräva stödutfodring.
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Djurens naturliga bete nattetid hindras och inom fållan blir det ett stort
markslitage där det kan uppstå parasitproblem. Vid parasitproblem kan det
krävas avmaskning som i sin tur tar bort sällsynta skalbaggar och på så vis
minskar den biologiska mångfalden. På fäbodmiljöer finns det också ofta en
värdefull flora som kan gå förlorad vid en kraftig störning av marken. Förutom
att orsaka biologiska förluster kan förutsättningarna för vissa miljöstöd också
spolieras av fållorna.
Rovdjursavvisande stängsel
De befintliga stängslen runt länets hägnade fäbodar består av många olika
stängseltyper med bl.a. fastbandshagar, fårstängsel, taggtråd, eltråd o.s.v.
Ett sätt att skydda sina tamdjur mot rovdjur är att komplettera befintliga
stängsel så att de blir rovdjursavvisande. De befintliga hägnens möjlighet att
kompletteras varierar och på flera fäbodar behöver det också sättas upp helt nya
s.k. rovdjursstängsel.
Det kan finnas problem med rovdjursavvisande stängsel och fördelar och
nackdelar måste vägas mot varandra innan ett rovdjursstängsel kan sättas upp.
Inom projektet har det lämnats förslag på uppsättning av 48 rovdjursstängsel
inkl. natt/akutfållor på länets fäbodar. Den sammanlagda längden av dessa är ca
52 km.
Fördelar & Nackdelar med åtgärden:
Ett korrekt uppsatt rovdjursstängsel är en effektiv åtgärd för hägnade
djurbesättningar.
Ett rovdjursstängsel begränsar dock rörligheten för människor betydligt mycket
mer än vad ett hägn avsett för tamdjur gör. Detta är ett av de stora problemen
med rovdjursstängsel på fäbodmiljöer. Vid bete på marker med många olika
markägare kan det därför vara svårt att få alla ägare att gå med på uppsättning
av ett rovdjursstängsel. Hindrande av allemansrätten är bl.a. en anledning som
kan ha betydelse.
Många av fäbodmiljöerna i länet har höga kulturmiljövärden och
rovdjursstängsel kan av kulturhistoriska och estetiska skäl anses vara olämpliga.
Då rovdjursstängsel på fäbodar oftast endast används under betessäsongen kan
dessa stängsel vara utsatta och medföra problem under den tid de ej används.
Problem med hindrande av jakt och av älgar söndersprungna stängsel kan
uppstå vilket kan resultera i att stängslen måste tas upp och ned vid början och
slutet av betessäsongen. Detta leder till ett arbetskrävande underhåll vilket
också är fallet även då stängslen sitter uppe året om.
Uppsättningen av dessa stängsel kan vara komplicerad och det finns ingen bra
lösning för stängsling i och vid sjöar och vattendrag där också strandskyddet
kan hindra uppsättning av stängsel.
De ekonomiskt stora utläggen för ett rovdjursstängsel kan också vara ett hinder
för den enskilde djurhållaren.
Uppsättning av olika typer av rovdjursstängsel
Bidrag från länsstyrelsen kan ges till den
totala materialkostnaden för s.k.
rovdjursstängsel samt till arbete för
uppsättning av dessa stängsel.
För de tamdjur som löper störst risk att
angripas av rovdjur ges bidrag för hela den
totala kostnaden, men generellt så ges 50%
ut vid uppsättning av stängsel runt nöt och
häst.
Dessa stängsel ska också besiktigas av
Bild 1. Femtrådigt rovdjursstängsel
länsstyrelsen för att se att de uppfyller kraven
(viltskadecenter –04)
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för rovdjursstängsel.
Information om dessa stängsel finns i viltskadecenters folder ”Att förebygga
rovviltskador med olika typer av stängsel”. I denna folder beskrivs två typer av
stängsel där det ena är ett fem-sextrådigt elstängsel (bild 1.) och det andra är ett
fårstängsel kompletterat med två yttre eltrådar. (bild 2.)
En fäbodanpassad variant på komplettering av fårstängsel är komplettering av
fastbandshage. (bild 3.) De grundläggande kriterierna för ett godkänt
rovdjursstängsel är
framförallt följande:
• Rovdjuret ska ej kunna krypa in någonstans under stängslet, därför är
maxhöjden på den nedersta tråden vid ett fem-sextrådigt stängsel 20 cm.
• Eltrådarna på det fem-sextrådiga stängslet ska sitta så tätt att inga djur
kan hoppa emellan och den översta tråden får ej sitta lägre än 90 cm.
• Stängslets eltrådar ska ha mkt hög spänning som under inga
omständigheter understiga 4500 volt. Ju högre spänning desto bättre.
• För att ge en stor stöteffekt är det mycket viktigt att jordningen är bra
och därför krävs oftast ett tiotal jordspett.
• Eltrådarna ska vara av ”High Tensile” typ för att kunna hållas väl
sträckta. Stängslet bör också vara försett med någon form av
trådspännare. Den hårda sträckningen av trådarna är viktig för att tråden
ska ”skära” in i en tjock rovdjurspäls.
• Stabila och oftast stöttade hörnstolpar är viktigt för att hålla tråden
spänd.
• Fårstängsel och fastbandshagar som kompletteras ska vara i så gott
skick
• att inget rovdjur tar sig igenom någonstans.
• Vid betesmark mot sjö eller vattendrag måste även sidan mot vattnet
vara försedd med rovdjursavvisande stängsel av någon typ.
Vid försök som gjorts med rovdjursstängsel
har det inte helt oväntat visat sig att det är vårt
stora kattdjur lodjuret som är svårast att hålla
utanför ett elstängsel.
Om man har, eller möjligtvis kommer att ha,
tamdjur som är potentiella lodjursbyten bör
man vara extra noga. Ett exempel är bl.a. får.
Vid stängsel med enbart trådar bör man ha
sex tätt placerade trådar så att ej lodjuret
hoppar emellan.
Bild 2. Fårstängsel med yttre eltrådar
Stora stenar och liknande
(Vilskadecenter –04)
alldeles intill stängslet bör också undvikas och översta tråden bör vara 100 cm över
marknivån. När det gäller fårstängsel så har det visat sig att lon även kan hoppa
igenom de större maskorna som oftast finns högre upp på stängslet. Om man har ett
stängsel med stora maskor kan man behöva komplettera detta med ytterligare en
eltråd på utsidan. För att gardera sig för genomhopp kan man vid nyuppsättning
välja ett s.k. lammnät med extra täta maskor.
Fårstängslet med eltrådar är klassat som det säkraste rovdjursstängslet.
Vid komplettering av befintliga fårstängsel och fastbandshagar är det viktigt att
dessa är i gott skick. Fastbandshagar är oftast något av en ”färskvara” och om
hagarna har några år på nacken kan det vara god ide att komplettera dessa med
några tryckimpregnerade stolpar för att öka hagens motståndskraft mot såväl tiden
som rovdjur. Det finns dock delade meningar om huruvida tryckimpregnerade
stolpar ska användas i värdefulla kulturmiljöer.
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Eltrådar på fastbandshage kan ha en positiv effekt på hagens hållbarhet då den övre
tråden hindrar tamdjuren från att trycka sig över hagen, röjningen på hagens utsida
medför också minskad risk för röta.
Vid uppsättande av rovdjurstängsel vid fäbodmiljöer bör extra stor vikt läggas vid
stängslens estetiska utformning såväl som att
gamla fägator även i fortsättningen ska kunna
passeras genom t.ex. led och grindar. Femsextrådiga stängsel är minst iögonfallande på
gott och ont, vi människor ser dem inte alltid så
tydligt men det gör heller inte älgarna. Vilket kan
resultera i nersprungna stängsel. Vid uppsättning
av stängsel är det som sagt viktigast att
hörnstolparna är kraftiga och väl stagade, där
stängslet svänger bör också relativt kraftiga
trästolpar användas. Mellan dessa svängar och
hörn kan smalare trästolpar användas men också
glasfiberstolpar. Om marken är det minsta
kuperad krävs det att dessa glasfiberstolpar har
trådhållare som går att låsa på sin plats
samt att stolpen har en bra förankringsfot.
Bild 3. Kompletterad fastbandshage
Ett bra exempel på sådan stolpe
finns hos stängselförsäljaren
Agra och syns här på bild 4.
Nyuppsättning av elkompletterade fastbandshagar som
rovdjursstängsel kan även det vara välbefogat vid
värdefefulla kulturmiljöer som fäbodar.

Bild 4.

Materialbehov för rovdjursstängsel.
Materialbehovet vid uppsättning av rovdjursstängsel skiljer sig mycket mellan
de hägnade fäbodarna i länet. Vissa generella rekommendationer kan dock ges.
Vid nyuppsättning av stängsel kan det löna sig att vända sig till en
stängselförsäljare för att få en offert på materialbehov för just det stängsel man
tänker sätta upp, en del leverantörer har särskilda system färdiga för just
rovdjursstängsel.
Ett andra alternativ är att välja material från olika stängselförsäljare. Detta kan
vara en fördel om man anser sig ha kunskap över vilka material man vill
använda till sitt stängsel. En stängselförsäljare marknadsför t.ex. en bra
glasfiberstolpe medan en annan kanske har ett kraftigare aggregat och en tredje
ett mer passande solcellssystem. Vid komplettering av befintliga stängsel och
stängselmaterial kan det också finnas mer eller mindre passande material hos
olika leverantörer. En ungefärlig materialgrund finns i Bilaga 6.
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Kostnader för åtgärder enligt förslagen
Kostnaderna för förebyggande åtgärder mot rovdjursskador kommer att påverkas av
de förvaltningsmetoder för rovdjur man väljer att använda såväl på regional som
nationell och internationell nivå. Följande kostnadsberäkningar är ungefärliga och
baserade på de angivna åtgärdsförslagen.
Vallvaktare
Kostnader för vallvaktare är svårberäknade men genom att se på genomförda försök
i Norge samt jämföra med andra arbetsområden kan man få en bild av en ungefärlig
kostnad.
Anställd personal bör vara utgångspunkt för beräkningar av kostnader för
vallvaktare.
Ett räkneexempel från det norska projektet med ”jätare” och boskapsvaktande
hundar visar på en kostnad på 18200 nok/ vecka. I dessa beräkningar gäller
bevakningen en besättning på 500 får och två skiftarbetande jätare med en lön på ca
70 nok/timme + sociala avgifter o.s.v. Bevakningen bestod här av 112-140
timmar/vecka.(Hansen & Christiansen, 2002; Hansen et al.,2002)
Vid en omräkning till förhållanden i Gävleborgs län är det främst antalet djur och
möjlighet till nattstallning som det bör tas hänsyn till. Om nattstallning är möjlig kan
antalet bevakningstimmar minskas. Vid vallvaktning av ett område på 80
timmar/vecka, med en arbetskostnad på 200 kr/h, kan kostnaden för en tolv veckors
betessäsong bli ca 190 000 kr.
Ett annat räknealternativ är jourhavande vallvaktare vid akutsituationer. Detta skulle
kunna utföras som ett deltidsarbete likt det för deltidsbrandmän. Kostnaden för en
jourhavande vallvaktare skulle då vara ca 4500 kr/jourvecka och ytterligare ca 280
kr/timme vid ”utryckning”*.
Vid nyttjande av ideell arbetskraft borde också någon form av ersättning utgå.
Arbete som vallvaktare kan anses som ett yrke med höga risker vilket kan innebära
att ensamarbete ej är förenligt med arbetsmiljölagen.
Av de fäbodar i länet som har fritt skogsbete ligger de flesta samlade inom vissa
områden där vallvaktning skulle kunna samordnas.

Boskapsvaktande hundar
Inköpskostnaden för en boskapsvaktande hund som är införskaffad i Sverige varierar
mellan 10 000 och 14 000 kr.
Hundarna bör helst vara fler än en för att kunna vara ett effektivt skydd.
Den årliga kostnaden för foder, försäkringar och veterinärkostnader kan räknas till
ca 12 000 kr.
En boskapsvaktande hund kan vid ett arbetsliv på åtta år beräknas kosta ca 14 000
kr/betessäsong.
Bevakning av en fäbod med två hundar utan vallning kan således antas kosta ca
28 000 kr /betessäsong.

*

Kostnader inkl. sociala avgifter o.s.v. som jämförelsevis grundar sig på lön till deltidsbrandmän.
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Pejlutrustning
Kostnaden för en pejlutrustning med en mottagare och fem sändare är ca 15 000 kr inkl.
moms. Om de tretton fäbodarna i länet med djur på fritt skogsbete införskaffar sådana
utrustningar medför detta en kostnad på ca 195 000 kr.
Rovdjursstängsel
I projektet har förslag på ca 51000 m rovdjursstängsel angetts och sträckan är fördelad på
48 olika stängsel. Behoven av nyuppsättning och komplettering varierar starkt och det är
därför svårt att göra en tillförlitlig kostnadsberäkning. Generellt kan dock sägas att
hälften av stängselförslagen består av nyuppsättningar medan den andra hälften består av
kompletteringar och blandningar av nyuppsättning och komplettering med en jämn
fördelning. Vid en generell beräkning kan en snittkostnad för material vid nyuppsättning
uppskattas till 20 kr/m medan komplettering kan uppskattas till 10 kr/m.
För stängslen krävs också elaggregat som oftast behöver drivas med solcellspanel och en
snittkostnad för en sådan utrustning kan beräknas till ca 14000 kr.
Med detta som utgångspunkt kan en ungefärlig kostnadsberäkning över
materialkostnaden för de föreslagna rovdjursstängslen på länets fäbodar se ut som följer:
Materialkostnad
25 000 m nyuppsatta rovdjursstängsel =
500 000 kr
13 000 m kompletteringar till rovdjursstängsel =
130 000 kr
13 000 m kombinerad nyuppsättning och komplettering =
195 000 kr
48 elaggregat med solcellspanel =
672 000 kr
Den totala materialkostnaden för uppsättning av rovdjursstängsel enligt åtgärdsförslagen
skulle kunna uppgå till 1 497 000 kr.
Kostnader för arbetet vid uppsättning av rovdjursstängsel är svårberäknade och ingår ej i
projektets beräkningar men kan uppgå till samma kostnad som för materialet, d.v.s. ca
1 500 000 kr.
Då rovdjursstängsel på fäbodmiljöer kan behöva mycket arbete med underhåll bl.a. i form
av säsongsvisa upp och nedtagningar tillkommer en arbetskostnad som kan uppskattas till
2000 kr/1000 m, vilket medför ca 102 000 kr.
Byggnader
Kostnader för byggnader såsom nattladugårdar kan variera kraftigt och någon beräkning
på dessa kostnader har ej gjorts i projektet.
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