
1. Hur många hundar angrips per år i Sverige av rovdjur?
I Sverige finns idag uppskattningsvis 900 000 hundar. De stora rovdjuren angriper årligen 
omkring 30-50 hundar per år.
2. Kan du beskriva vad du tror hundägare tycker om det?
Risken att få sin hund angripen av rovdjur är vädligt liten och många är medvetna om det. 
Men hunden är ofta en kär familjemedlem och för de som väl drabbas och får sin hund ska-
dad eller dödad av rovdjur är förstås det en tragisk händelse. Många kan också uppleva oro 
för att hunden KANSKE blir angripen. 
3. Vilket rovdjur angriper flest hundar? Varför är det så?
Vargen är det rovdjur som oftast angriper flest hundar per år. Det beror på att hunden och 
vargen är nära släkt och att vargen därför troligtvis ser hunden som en konkurrent.
4. När är det vanligast att hundar angrips? 
Den stora majoriteten av de hundar som angrips är jakthundar. Det beror på att hundar som 
jagar är mycket i skogen och att många av dem under jakten inte befinner sig i direkt närhet 
av en människa, vilket ökar risken för angrepp. Angrepp på hundar som befinner sig när en 
människa är ovanligt. 
5. Vad kan man göra för att minska risken för rovdjursangrepp på hundar?
Att ha hunden kopplad eller i sin direkta närhet är ett effektivt sätt att minska risken för an-
grepp. Detta är förstås inte möjligt under jakt. Om man jagar med lös hund kan man minska 
risken för angrepp genom att: 
• Kolla efter spår av varg i det område man skall vistas i innan man släpper hunden. 
• Skyddsvästar kan användas. Det finns ingen färdig forskning som visar exakt hur effektivt 

detta är, men utvärderingar ger positiva resultat.
• Lära hunden att inte spåra upp och förfölja rovdjur för att undvika att de kommer i när-

kontakt med varandra.
Forts nästa sida

Rovdjur och hundar
Facit

Ill
us

tra
tio

n:
 Is

ab
el

le
 R

ön
nq

ui
st



6. Hundar och rovdjur har inte bara kopplingen till varandra på så vis att rovdjur 
ibland angriper hundar. Hundar kan nämligen också användas inom rovdjursför-
valtningen, till exempel för att jaga rovdjur. 
Kan du nämna några andra sätt som hundar användas inom förvaltningen av rov-
djur?
Hundar kan användas för att vakta boskap. Denna metod är än så länge inte så vanlig i 
Sverige, men i en del andra länder är det vanligt förekommande. Hunden skäller för att upp-
märksamma ägaren och/eller attackerar rovdjuret.
Hundar användas vid jakt på rovdjur. Hundar används också för att spåra upp skadade rov-
djur – till exempel trafikskadade eller påskjutna rovdjur.
Hundar kan också användas för att dokumentera vad som hänt vid ett tamdjurangrepp. Om 
tamdjur blivit bortskrämda ur hagen och man misstänker att ett rovdjur orsakat detta, men 
inga spår finns, så är hundar praktiska att använda. De specialtränade hundarna markerar 
om de känner doft av rovdjur.
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