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Rovdjur och tamdjur
Facit
1. Hur ofta händer det att rovdjur angriper tamdjur? Vilket djurslag angrips ?
Även om rovdjuren mest äter vilda djur så angriper de ibland tamdjur. Oftast är det får som
angrips - men ibland också kor, getter och vid något enstaka tillfälle hästar. Antalet tamdjur
som angrips varierar från år till år, men det brukar vara cirka 300-500 djur per år.
2. Hur påverkas tamdjursägare av detta?
I Sverige finns 600 000 får så totalt sett är det inte så många djur som angrips. Men för de
djurägare och djur som väl drabbas är det ett problem. Man kan få ersättning för skadade
och dödade djur men ibland kan man förlorar pengar ändå. Dessutom så är det jobbigt att
se sina djur skadade och dödade. Många tamdjursägare är oroliga att deras tamdjur ska bli
angripna och har svårt att slappna av och att sova och de blir trötta. Det finns tamdjursägare som slutar ha tamdjur för att de tycker att det blir för jobbigt att ta hand om dem när det
finns stora rovdjur i närheten.
3. Nämn två metoder för att förebygga angrepp på tamdjur.
Så länge som vi har haft tamdjur har det också funnits rovdjur. Det bästa för att skydda sina
djur är att passa dem, men ingen tamdjursägare har möjlighet att passa dem hela tiden. Ett
annat bra sätt för att hålla rovdjuren borta är att sätta upp en viss typ av elstängsel. Sådana
stängsel kan man få bidrag för, man behöver alltså inte betala allting själv utan staten betalar en del. Men det är inte alla områden som det fungerar att sätta upp sådana stängsel
på. För att stängslen ska fungera på rätt sätt behöver man också lägga en hel del tid på att
sköta det.
Att ta in djuren på natten är också ett bra skydd, men har man många djur så är det inte
möjligt. Det finns också hundar som är bra på att vakta tamdjur så det kan vara ett alternativ för vissa tamdjursägare.
4. Får du döda ett rovdjur som angriper dina tamdjur? I så fall, under vilka omständigheter?
Ja, under pågående angrepp eller om det är uppenbart att ett angrepp kommer ske så får
man göra. Man ska först försöka skrämma bort rovdjuret.
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