
LJUD- OCH LJUSSKRÄMMOR FÖR ATT MINSKA
ROVDJURSSKADOR PÅ TAMDJUR

Under åren 1990–2016
publicerades 27 789

vetenskapliga studier om
rovdjur och tamdjur i

internationella tidskrifter.
526 studier gällde

förebyggande åtgärder mot
rovdjur större än 15 kg.   

Effekter av
åtgärder för att

minska skador på
tamdjur. 

Effekter av ljud-
och ljusskrämmor

för att minska
skador på tamdjur. 

Lejon, leopard, hyena - Tamdjur

Puma, jaguar - Get

Leopard - Får och get

Puma, jaguar - Nöt 

Mekanism

Syn- eller hörselintryck som utgör ett psykologiskt

hinder för rovdjur att närma sig tamdjur, antingen

dygnet runt eller nattetid. Lapptyg (en lina med

hängande tyglappar) är ett exempel, likaså

batteridrivna enheter där en IR-sensor löser ut skarpt

ljud eller blinkande ljus.

Sammanfattning

Tre studier har utvärderat effekten av lapptyg. En

studie visade att angrepp av varg på tamdjur

upphörde i hagar där lapptyg sattes upp, medan de

fortsatte i kontrollhagarna. En annan studie visade

att vargar inte gick ut på fält som omgärdades av

lapptyg, men att de gick ut på fält utan lapptyg.

Prärievargar däremot gick enbart ut på fält med

lapptyg och inte på andra, vilket antyder att lapptyg

inte har någon avskräckande effekt på dem.

På vissa håll används lapptyg monterade på eltråd

istället för på nylonlina. I den enda studie som

utvärderat sådana el-lapptyg var effekten densamma

som för vanliga lapptyg; vargarna besökte

kontrollfälten, men inte fälten med el-lapptygen.

En nordamerikansk studie observerade att effekten

av lapptyg var tidsbegränsad. Efter ca 60 dagar

besökte vargarna även de fält som omgärdades av

lapptyg.

I en sydamerikansk studie minskade upphängda

kläder och höga ljud skador av puma och jaguar på

såväl getter som nötdjur. I ett liknande afrikanskt

försök konstaterades emellertid ett omvänt

förhållande: ju fler skrämmor (av typen

fågelskrämma) som fanns vid en inhägnad desto fler

angrepp på tamdjur av lejon, leopard och hyena.

MINSKADE SKADOR EFFEKT
  

ÖKADE SKADOR    
       

Skrämmor gav oftast minskade skador.

Om du vill veta mer

Varg - Nöt

Varg - Nöt

Varg - Får och nöt
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