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Angående förslag till nedskärningar av akutgruppspengar för 
rovdjursarbetet. 

Naturvårdsverket har remitterat ett förslag på fördelning av de så kallade 
akutgruppspengarna för rovdjursarbetet. Länsstyrelsen vill avge följande synpunkter och 
samtidigt tydligt hemställa om att Länsstyrelsen tilldelas 2 miljoner kronor för fortsatt 
verksamhet med denna inriktning. Vi vill samtidigt upplysa om att länens landshövdingar 
skrivit till regeringen om att rovdjursarbetet på länen måste stärkas. 

Länsstyrelserna i Dalarna och Värmland har sedan 2006 tilldelats medel för så kallade 
akutgrupper. Det har varit 2 miljoner per län och år. Därigenom har länsstyrelsen fått 
möjligheten att bygga upp en fältorganisation med personal som kan bistå inom rimliga 
gränser. Exempelvis hjälpa fäbodbrukare då rovdjur gjort angrepp eller varit närgångna, 
men även att kunna åka ut till byar där rovdjuren är närgångna och kommunicera med 
folk som känner sig drabbade. 

Utvecklandet av akutgrupper, eller som vi Dalarna hellre betecknar dem – stödgrupper, 
har skett i nära samarbete fäbodbrukar representanter och LRF. Stödgrupperna har 
utvecklats med åren och bl.a LRF har betonat hur viktiga dessa insatser är för att 
acceptans ska uppnås. 

De senaste åren upplever Länsstyrelsen att vi fått argumentera för att få Naturvårdsverket 
att förstå vikten av dessa insatser. Detta trots att Naturvårdsverket på Regeringens 
uppdrag utvärderade verksamheten 2009 (Rovdjursakutgrupper i Dalarna och Värmlands 
län, Rapport 6330, februari 2010). I den rapporten konstateras vikten av denna 
verksamhet, men även att den kan utvecklas. Dock inte att den ska avvecklas. 

Innevarande år fick vi besked om dessa medel först i juni månad och då att det var en 
nedskärning till våra två län och att fler län skulle dela på medlen. Inför 2012 har 
Naturvårdsverket nu remitterat ett förslag som visar en kraftig nedskärning motsvarande 
1, 3 miljoner kronor från den nivå som verksamheten har byggts upp till. I den situation 
som råder får detta synnerligen negativa konsekvenser.  
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Länsstyrelsen i Dalarnas län vill med denna skrivelse visa på effekterna av en sådan 
nedskärning innebär.  

Vår närvaro lokalt kommer drastiskt att minska. Det leder till att vi endast kan utföra 
regelrätta besiktningar vid angrepp på tamdjur, något som finansieras av 
Viltskadeanslaget. Det innebär att efterfrågad hjälp från fäbodbrukare som att leta 
försvunna djur vid rovdjursangrepp och samla ihop kadaver, inte längre kan göras. 
Möjligheten att möta allmänhetens krav om att få information lokalt då rovdjur är 
närgångna försvinner. Detta är händelser som sker flera gånger i veckan i ett rovdjurs tätt 
län som Dalarna. Närvaro i fält av länsstyrelsens personal vid sådana här händelser är 
avgörande för om acceptans för rovdjuren ska kunna uppnås. Det är också en viktig del i 
att dokumentera händelser som senare ofta ligger till grund för skyddsjaktsansökningar. 
Vidare kommer samarbetet med polis och åklagarmyndigheten att kraftigt försämras på 
grund av minskad närvaro i fält från vår sida. Det är under senare år nästan uteslutande 
Länsstyrelsens fältpersonal som upptäckt de grova jaktbrott som skett mot rovdjuren i 
länet. En minskad fältverksamhet får naturligtvis stor effekt på möjligheten att upptäcka 
dessa brott. Detta kan också leda till att de rättsvårdande myndigheterna också de lägger 
mindre resurser på dessa frågor. 

Det är viktigt att myndigheter på nationell nivå inser att det regionala rovdjursarbetet har 
sedan lång tid lämnat ett stadium då det fanns intresserade personer som var beredda att 
arbeta i fält för mycket små ersättningar, exempelvis bara milersättning för bil. Dagens 
fältarbete är ett tufft myndighetsarbete som kräver skicklighet i inte bara rovdjurens 
biologi utan lika stor skicklighet att bemöta drabbade människor och journalister. De blir 
den första kontakten med myndigheterna i den här frågan och det är då acceptans för 
rovdjuren kan skapas. Därför krävs anställd personal som kan utbildas och utrustas för 
detta arbete. Det krävs personal som kan hantera pressade arbetssituationer där hot 
förekommer. Det krävs ekonomiska medel så att det finns utrymme för beredskap alla 
årets dagar och i stort sett alla dygnets timmar. 

Länsstyrelsen Dalarna vill med denna skrivning hemställa om att Naturvårdsverket 
tilldelar länet de av regeringen tidigare beslutade 2 miljoner kronor per år för denna 
verksamhet. Detta för att ett trovärdigt rovdjursarbete ska kunna utföras. Reaktionen på 
att Länsstyrelsen tvingas minska närvaron lokalt och på fältet kommer sannolikt att bli 
stor. Länsstyrelsen har självklart förståelse för att även andra län har behov av ytterligare 
medel för detta arbete.  
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