
1. När bestämdes det att rovdjur ska få finnas i vårt land? Vilka bestämde det 
och varför? 
Vi har fridlyst rovdjuren i olika omgångar under 1900-talet men 2001 beslutade Sveriges 
riksdag att svenska staten ska ansvara för att björn, järv, lo, varg och kungsörn skall finnas 
i så stora antal att de långsiktigt finns kvar i den svenska faunan. De ska också ges möjlig-
het att spridas till sina naturliga utbredningsområden. Att Sverige bestämt detta beror på 
att den biologiska mångfalden minskar dramatiskt - något som är mycket oroande - och 
det ligger på alla länder att arbeta för att bevara sin inhemska arter inklusive rovdjuren.

2. Vad säger de politiska målen om antalet rovdjur i Sverige?
Någon maxtal finns inte satta. Minsta antalet för respektive art är: 
Björnar= 1400 stycken, lodjur = 870 stycken, järvar = 600 stycken, vargar = 300 stycken

3. Vill alla ha det antalet rovdjur?
Genom att fråga människor vad de tycker om rovdjur vet man att en majoritet av alla som 
lever i Sverige tycker att det är bra eller ok att de fyra stora rovdjuren - björn, varg, järv 
och lodjur - finns i landet. Det finns dock skillnader mellan vad man tycker om de olika 
arterna. Det finns också skillnader i vad man tycker beroende på vart i landet man bor. Till 
exempel tycker fler att det var ok med lodjur än vad det är med varg. I de områden där det 
finns mycket rovdjur är det fler som svarat att de inte uppskattar att rovdjuren finns än vad 
det är i områden som har få rovdjur. 

4. Ska hänsyn tas till annat än rovdjur? 
Ja, samtidigt som rovdjuren ska finnas ska det inte påtagligt försvåra att hålla tamdjur och 
hänsyn ska tas till de människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden. Av den an-
ledningen måste det finnas en rovdjursförvaltning som balanserar dessa två mål. 

5. Nämn något som förvaltningen gör för att förhindra att skador och konflikter 
uppstår.
Ger bidrag till stängsel som skyddar tamdjur, beviljar jakt på rovdjur, betalar ut ersättning 
för dödade tamdjur, ökar kunskaperna om rovdjur och förvaltning

6. Nämn minst tre myndigheter eller organisationer som arbetar för att rov-
djursförvaltningens mål ska kunna uppfyllas, och vad som ingår i deras uppgift.
Naturvårdsverket (håller koll så att rovdjuren inte blir hotade igen), länsstyrelserna (räk-
nar djuren, ger bidrag till tamdjursägare), Sametinget (fördelar ersättning till samebyarna 
för rovdjursdödade renar)  Viltskadecenter (utvecklar förebyggande åtgärder), Rovdjur-
scentrum (ökar kunskap om rovdjuren). Många intresseorganisationer är också delaktiga i 
rovdjursförvaltningen. 
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