
VALLFOLK 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 vallfolk
för att minska

skador på tamdjur. 

Varg - Får och get

Lejon, leopard, hyena - Tamdjur

Prärievarg, puma, svartbjörn - Lamm

Lejon - Nötdjur

Mekanism

Människor finns på samma plats som tamdjuren och har

en avskräckande effekt på rovdjur. Beroende på

förutsättningar är vallfolk med djuren antingen dagtid

på betet, nattetid vid till exempel en nattfålla eller

dygnet runt på bete utan stängsel.

Sammanfattning

Tre studier har genomförts på ett sådant sätt att

det är möjligt att dra slutsatser om åtgärdens

effektivitet.

 En europeisk studie visade att närvaro av vallfolk

inte påverkade antalet vargangrepp på får som

betade utan stängsel. Däremot minskades antalet

förlorade får vid varje angrepp med 50 %–75 %.

En nordamerikansk studie visade att risken för

angrepp av prärievarg, puma och svartbjörn var

lägre i fårflockar där vallfolk var närvarande.

En afrikansk studie fann att antalet vaktande män

hade en viss effekt på antalet tamdjur som angreps

av lejon, leopard och hyena.
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MINSKADE SKADOR EFFEKT
  

ÖKADE SKADOR    
       

Vallfolk gav minskade skador.
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