
 Vägledning vid gårdsbesök  
 – tryggt och säkert! 
 För dig som: 
 • planerar gårdsbesök 
 • vill skydda gården mot intrång 
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Vägledning vid gårdsbesök 

Att ta emot besökare såsom skolklasser och andra intresserade på våra 
svenska gårdar är ett bra sätt att skapa förtroende och öka kunskapen om 
lantbrukets förutsättningar. 

Det är viktigt att som lantbruksföretagare tryggt kunna visa på vilket sätt 
vår mat produceras och hur våra framtida och nuvarande konsumenter ska 
kunna ta del av den djurvälfärd vi erbjuder.

När du får förfrågan om besök på din gård och du har funderingar kan 
du alltid ringa LRFs regionkontor.

Även när det sker oförutsedda besök eller händelser på gården är det 
bra att vara förberedd så att du känner dig tryggare. Du vet då hur du och 
dina medarbetare ska agera och vilka ni ska kontakta.

Om okända personer vill besöka din gård, fundera på om du vill ta emot 
besöket. Är du osäker? Svara inte direkt och ställ motfrågor:

• Varifrån kommer de?
• Vad är syftet med besöket?
• Är det en del av en utbildning, ta reda på vilket skola eller universitet 

som personen/gruppen kommer ifrån. Be att få kontaktuppgifter till 
lärare och kursledare för att kunna kontrollera att lämnade uppgifter 
stämmer.

Vill du inte ta emot besöket – avböj vänligt.

Vid myndighetskontroll:

• Ta för vana att alltid be om legitimation om det är personer som du inte 
känner sedan tidigare. Skriv upp namnet på personen.

Här kommer några punkter som är bra att förbereda för att undvika 
inbrott, stölder och djurrättsaktivism:

• Kontrollera byggnadernas lås och byt ut där det behövs.
• Installera larm och sätt upp kameror.
• Kontrollera att det finns bra utebelysning.
• Lås gårdens trådlösa nätverk. Obehöriga besökare kan annars använda 

ditt nätverk för att sända olovligt filmat material live från gården.
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Vad kan du göra ihop med dina kollegor och grannar?

• Skapa en Messenger- eller annan chattgrupp som bara används vid kris 
eller när något ovanligt händer. Då når du flera personer snabbt och 
kan få stöd och hjälp.

• Var lagom många i gruppen.
• Kontakta den lokala polisen eller kommunen för att starta upp 

grannsamverkan. samverkanmotbrott.se

Vid olaga intrång av djurrättsaktivister:

• Vid pågående brott ring 112.
• Säg att du är lantbrukare med djur.
• Berätta att du har djurrättsaktivister på gården och känner oro.
• Prata absolut inte med djurrättsaktivisterna. Backa undan. Konfrontera 

dem inte. Du kommer att bli filmad och provocerad. De vill att du ska 
göra bort dig.

• Filma dem, fotografera, ta registreringsnummer, kolla längd, klädsel 
och utseende. Ju mer du vet desto bättre information kan du ge till 
polisen.

• Be dem lämna gården och säg att du ringt polisen. Kontakta din 
chattgrupp. 

• Gör en polisanmälan.

Om du upptäcker eller misstänker att du haft olaga intrång eller hat och 
hot på sociala medier:

• Gör en polisanmälan via 114 14 eller polisen.se under utsatt för brott/
polisanmälan.

• Lämna uppgifter att du är lantbrukare med djur, exempelvis mjölk- 
eller grisföretagare.

• Viktigt att ta med att du haft djurrättsaktivister på gården.
• Lämna med alla uppgifter du har, exempelvis film från stallet, 

skadegörelse, bilder från sociala medier, skärmdumpar, sms, mejl och 
registreringsnummer.

https://samverkanmotbrott.se/
https://polisen.se/


Mer information

Ahlsell: Trygg och säker på gården
se.ahlsell.se/broschyr/trygg-och-saker-gaard-lrf

LRF: Att tänka på vid gårdsbesök
www.lrf.se/foretagande/verktyg/gardsbesok/studiebesok-pa-garden

Lantbrukarnas Riksförbund, 010-184 40 00, www.lrf.se

https://se.ahlsell.se/broschyr/trygg-och-saker-gaard-lrf/

