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 Angående finansiering av rovdjursförvaltningen i Dalarnas län. 
 
Bakgrund  
 
Länsstyrelsen i Dalarna skickade den 9/12 2011 en hemställan med Diarienr: 511-9423-2011, 
tillställd generaldirektören för Naturvårdsverket med anledning av ev. minskade anslagen av 
så kallade akutgruppspengar. Efter det har man även tillsammans med andra rovdjurslän 
skrivit och ifrågasatt hur rovdjursförvaltningen ska finansieras. Vid Dalarnas 
viltförvaltningsdelegationsmöte den 15/12 2011 klargjorde landshövdingen att trots att man 
blivit ålagd att ha en vilförvaltningsdelegation har länsstyrelsen inte fått några extra pengar 
för att finansiera den.   
 
I skrivelsen och i efterföljande tidningsartiklar i lokalpressen har länsstyrelsen Dalarna flera 
gånger påpekat att minskade anslag av akutpengar kommer att drabba fäbodbrukarna som 
kommer att få mindre hjälp vid angrepp och störningar av rovdjur. Vidare säger länsstyrelsens 
tjänsteman att de tvingas minska närvaron i fält, minska informationen i drabbade områden, 
minska arbetet med den illegala jakten och i en tidningsartikel i en lokaltidning får man 
känslan av att hela inventeringsverksamheten är hotad.   
I en artikel säger länsstyrelsetjänstemannen att han är förvånad över att inte fler söker pengar 
för rovdjursstängsling i Dalarna. Vi vill här återigen klargöra att rovdjursstängsel av hela 
fäbodbetesområdet är omöjligt då djuren använder mycket stora arealer av skogsterräng som 
är mycket svårt och kostsamt att stängsla och sedan kräver enormt mycket underhåll för att 
behålla tillfredsställande strömstyrka. Då dessa pengar är öronmärkta för stängsling kan de 
inte användas av fäbodbrukarna till andra förebyggande åtgärd som skulle kunna hjälpa oss. 
Vi noterar att Naturvårdsverket i information den 6 februari till Länsstyrelsen i Dalarna 
beviljat 2.087.188SEK från anslag 1:3, a.p.2, för arbetet med inventering av rovdjur, budgetår 
2012.Detta innefattar inte akutmedel samt rovdjursinformation då man avvaktar länsstyrelsens 
återrapportering. 



 
 
 
Hur har akutgrupperna fungerat? 
 
Våra föreningar har länge stått frågande till vad akutgruppspengarna har använts till och det 
har varit svårt att få konkreta svar av länsstyrelsen Dalarna. Vi anser att man skulle kunna 
göra mycket mer för att hjälpa drabbade fäbodbrukare och att det varit mycket svårt att skilja 
på vad som varit länsstyrelsens besiktningsmän och vad som varit akutgrupper. T.ex har den 
jourtelefon man hänvisat till inte alls fyllt sin funktion, ofta obemannad med telefonsvarare 
och många dagar har passerat innan meddelanden lyssnats av. Långt ifrån alla som begärt 
hjälp med att leta efter försvunna och förmodade döda djur har fått den hjälpen. 
 
Vi har länge misstänkt att länsstyrelsen Dalarna ”bakat in” akutgruppspengarna i sin övriga 
rovdjursverksamhet och att bara en liten del av pengarna använts för att akuta insatser vid 
rovdjursangrepp. Denna teori får också stöd i naturvårdsverkets ” Rovdjursakutgrupper i 
Dalarna och Värmlands län, en utvärdering efter tre års försöksverksamhet” som kom ut 2010.  
 
Vi kan inte acceptera att rovdjursförvaltningen i Dalarna inte är finansierad på ett sätt som 
säkerställer en bra verksamhet och vi kan absolut inte acceptera att det första man hotar med 
att dra in på är hjälpen till fäbodbrukarna, som är en av de hårdast drabbade grupperna av 
dagens rovdjurspolitik. 
 
Vi vill med denna skrivelse att Naturvårdsverket fortsätter att finansiera rovdjursförvaltningen 
i Dalarnas län och när det väl beslutas om akutmedel ger länsstyrelsen mycket klara direktiv 
att bygga upp en rovdjursakutgrupp värd namnet för en snabb och effektiv hjälp till drabbade 
djurägare vid rovdjursangrepp.   
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