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Viktigt! Informationsmöte om fårsjukdomen
CODD
Webinformationsmöte anordnads vid tre tillfällen i februari för att informera om
fårsjukdomen CODD. Detta är viktig information för dig som fårägare för att öka
kunskapen om sjukdomen och för att förebygga smittspridning.

Det första fallet CODD (Contagious ovine digital dermatitis/Smittsam digital
dermatit hos får) i Sverige kom under 2019 och under hösten 2020 konstaterades
ett andra fall av CODD. CODD är vanlig i Storbritannien, det orsakas av bakterier som
ger avlossning av klövkapseln och därmed även kraftig hälta. Förutom att det är
mycket smittsamt är den även mycket svår att behandla. Det finns idag ingen metod
för att sanera bort sjukdomen från drabbade besättningar.

Det behövs mer kunskap hos varje fårägare och fårbranschen måste kraftsamla för
att förhindra att CODD etablerar sig i Sverige.
Detta mötes arrangeras av LRF, Gård & Djurhälsan, Svenska fåravelsförbundet och
Lammproducenterna.

Anmäl dig via denna länk senast 11 februari.

Var: Digitalt

https://www.idrelay.com/v4_idrweb.asp?q=0-A16-258A-
https://www.idrelay.com/v4_idrforward.asp?q=0-A16-258A-
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=0-A16-258A-60ee443c21c18e95786291d586ad3e7c-


När: 15 februari, kl 19-20:30.
16 februari, kl 12-13:30.
16 februari kl 19-20:30
Kostnad: Gratis

För mer information om CODD rekommenderas följande film.

För frågor kring anmälan, maila Annika Sällvik (LRF Skåne) eller ring 010 - 184 41
83.

Föreläsning: Storskalig ullskörd
Välkommen till en föreläsning där den storskaliga ullskörden står i fokus. Föreläsarna
berättar vad du kan göra för att öka värdet på ullen från dina får och hur du kan göra
ullen till en resurs med ekonomiskt värde i din produktionsverksamhet.

Fårklippningen är ett viktigt moment och avgörande för en bra ullkvalitet. Det
innebär att du kan påverka värdet på din ull i samband med klippningen.
Ullkvaliteten skiljer sig dessutom åt beroende på var på fåret ullen är klippt. Ullen
kan därför sorters efter klippning och man kan få ut olika priser på olika delar.

Det finns flera aspekter som du som fårägare bör tänka på vid klippningstillfället,
både innan och efter klippningen. Det är viktigt att du planerar och förbereder på
bästa sätt för att få ut den bästa kvaliteten på ullen, men också att fårklipparen får de
bästa förutsättningarna för ett smidigt, bra och effektivt jobb. Ullkonsulten Linnea
Eklund som har erfarenhet från fårklippning i Australien, berättar om detta under
eftermiddagen.

Charlotte Jansson och Carl-Oscar Allared från CC Wool och Västkustens ullinsamling
berättar om fårklippningen och om sin relativt storskaliga insamling av ull.
Carl-Oscar är fårklippare och Charlotte Jansson tillverkar och säljer produkter
framtagna av svensk ull.

Var: Digitalt via Zoom
När: 3 mars, kl 15-18
Kostnad: Gratis
Anmälan: Anmälan på länsstyrelsens webbplats

https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=0-A16-258A-b2e06051d88ce68c1b3f2aa208f79c24-
mailto:annika.sallvik@lrf.se
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=0-A16-258A-d14e0ce9aeb18baf0ae6375ffb8a1321-


Föreläsning: Sociala medier för
landsbygdsföretag
Att använda sociala medier som ett verktyg för att sälja sina tjänster och
marknadsföra sitt företag är idag en självklarhet. Men det är inte lika självklart hur
man gör detta på bästa sätt.

I denna föreläsning med Erika Kvarnlöf från Länsstyrelsen Västra Götalands län får
du lära dig mer om hur du använder de vanligaste sociala medierna. Du får hjälp att
identifiera din målgrupp och hur du kan kommunicera med dem via sociala medier.
Under föreläsningen får du också lära dig hur du bygger ditt varumärke och formar
din egen strategi för användningen av sociala medier.

Föreläsningen riktar sig till dig som har ett landsbygdsföretag inom besöksnäring
eller livsmedelsverksamhet och är verksam i Västmanlands, Uppsala, Stockholms,
Södermanlands eller Orebro län.

När: 9 mars, kl 9-12
Var: Digitalt
Kostnad: Gratis
Anmälan: Anmälan på länsstyrelsen Västmanlands webbplats

Föreläsning: Hitta källorna till ditt
landsbygdsföretag
Vilka källor till mer kunskap om den egna gården, företaget och bygden finns det på
internet? Det här är en föreläsning för dig som landsbygdsföretagare som möter
besökare och gäster inom turism.

Alla platser har en historia att berätta, en historia som dessutom kan användas för
att göra ditt besöksföretag intressantare för dina gäster. Du kan använda historien
om din gård eller bygd för att marknadsföra ditt besöksföretag eller för att utveckla
dina gästers upplevelse vid besöket.
Men hur lär man sig mer om en plats? Det finns många spännande källor att gå
igenom via internet!

I den här föreläsning med Ann-Charlott Hajdu-Rafis från Länsstyrelsen i Västra
Götalands län går vi igenom arkiv, samlingar och tillgänglig information på internet.
Under föreläsningen får du lära dig att titta på och hitta bland annat historiska
kartor och naturinventeringar.
Fokus är vilka natur- och kulturvärden som kan finnas i odlingslandskapet och hur
vi genom skötsel och hävd kan både visa upp en plats, men också bevara den för
framtida generationer.

Föreläsningen riktar sig till dig som har ett landsbygdsföretag inom besöksnäring

https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=0-A16-258A-2a9bf07f53c6a33e1a2a0d2aee46c3e5-


och är verksam i Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands eller Orebro
län.

När: 16 mars, kl 9-12
Var: Digitalt via Skype
Kostnad: Gratis
Anmälan: Anmälan på länsstyrelsen Västmanlands webbplats

Utveckla orten med bygdemedel
Ansökan öppen 1 - 28 februari

Ar du med i en förening i Alvkarleby kommun eller Söderfors i Tierps kommun? Vill
ni göra en aktivitet eller ett projekt som utvecklar bygden eller gör det bättre för de
som bor där? Då kan ni söka bygdemedel för er aktivitet. Ansökan om bygdemedel
är öppen mellan 1 och 28 februari. Läs mer och ansök på länsstyrelsens
webbplats, sök på ”Bygdemedel” eller klicka här för att komma direkt till sidan. 

Partnerskapsmöte 17 mars
Partnerskapsmöte om ÄT UPPsala län och
förlängningsåren 2021-2022 i landsbygdsprogrammet

Partnerskapet för landsbygdsutveckling är ett forum för
samverkan med regionen, kommuner och landsbygdsaktörer i
landsbygdsfrågor.

Nästa partnerskapsmöte den 17 mars mellan kl 14:00 och
17:00 genomförs digitalt. Inbjudan med Skype-länk,
information och detaljerat program skickas ut till deltagarna i
partnerskapets nätverk. Inbjudan kommer också finnas på
länsstyrelsens webbplats.

Temat för partnerskapsmötet: Hur kan länet bidra till en hållbar
och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion? Vilka åtgärder går
att genomföra under förlängningsåren 2021-2022?

I samband med att den nya regionala utvecklingsstrategin för
Uppsala län lanseras inleds också arbetet för att uppdatera den
regionala handlingsplanen för livsmedel i länet, At Uppsala län –
handlingsplan för hållbar och konkurrenskraftig
livsmedelsproduktion. AT UPPsala län är det regionala arbetet
för den nationella livsmedelsstrategin. På partnerskapsmötet
kommer vi lyfta uppdateringen av handlingsplanen och
partnerskapets aktörer får möjlighet att lämna input. Vad
behövs för en stark livsmedelproduktion i länet? Vad är viktigt
för dig som producent?

https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=0-A16-258A-d0e7f51e8d7e5cc5df31b4fac0a87cf8-
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=0-A16-258A-6d9448dfe80e3336139f951aea38ec96-
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=0-A16-258A-ede682e956bd42afb8190de0cca8b08a-


Nuvarande landsbygdsprogram förlängs under 2021 och 2022
med i stort sett samma regler men med nya pengar från nästa
programperiod. På mötet presenterar vi vilka åtgärder som är
aktuella att söka, budget för länet och andra nyheter som berör
stöd till landsbygderna. På mötet finns möjlighet att ge
synpunkter på uppdateringen av den regionala
handlingsplanen.

Mer information, kontakta Karin Svanäng

Information om rovdjur i länet
Just nu är vi rovdjurshandläggare på länsstyrelsen Uppsala mitt uppe i
rovdjursinventeringen, som pågår till och med 31 mars för varg och 28 februari för
lodjur. Under inventeringen letar vi främst efter familjegrupper av lo (en hona som
går tillsammans med en eller flera ungar), samt revirmarkerande par (två vuxna
vargar som går tillsammans) och familjegrupper av varg (ett vargpar med valpar).
Dessa resultat lägger sedan grunden för hur många lodjur och vargar vi uppskattar
att det finns i länet.

Senaste nytt om Siggeforareviret
Vi har kunnat bekräfta att vargarna i Siggefora har fått valpar och vi tror att det kan
röra sig om totalt sex vargar i reviret, dvs föräldraparet och fyra valpar. Vi har
kunnat individbestämma en av valparna genom DNA-analys av spillning, flera
rapporter om fem vargar har kommit in och när länsstyrelsen har spårat vargarna
har det vid flera tillfällen varit sex spår. Arbete pågår nu för att se hur stort område
som Siggeforareviret sträcker sig över.

Om du ser en varg
Precis som allt annat vilt, så undviker vargar generellt kontakt med människor. I
regel så ger sig vargar av när de förstår att det är människor i närheten. Trots detta
så händer det att vargar ibland rör sig genom urbana miljöer, eller att man ser en
varg om man är ute och går längs en skogsbilväg. Om du möter en varg – ge dig till
känna, visa att du är människa och gå sedan lugnt därifrån. Om vargen mot
förmodan skulle röra sig emot dig, skrik åt den, vifta med armarna och ta några steg
mot den. Skulle inte det hjälpa så hitta något som du kan kasta mot den och rör dig
därifrån. Länsstyrelsen vill gärna få in alla rapporter om vargar som uppträtt
oskyggt i närheten av människor.

Om man misstänker att en varg angripit tamdjur
Om du misstänker eller sett att en varg angripit tamdjur ska du direkt ta kontakt
med länsstyrelsen. Vi har en rovdjurstelefon som man kan ringa alla dagar
dygnet runt: 010-223 32 24.
Länsstyrelsen kommer då att så snart som möjligt (oftast samma dag) komma ut och
besiktiga de djur som angripits. Det är viktigt att tänka på att inte flytta djuren, då
det underlättar besiktningsarbetet om djuren får ligga orört. Det kan också vara bra
att, om möjligt, täcka över djuren och eventuella spår, så att det behålls så intakt som
möjligt tills länsstyrelsens besiktningspersonal är på plats. Länsstyrelsen kan betala
ut ersättning för dödade och skadade djur om de angripits av exempelvis varg, men
för att det ska kunna ske krävs att djuren besiktigats av länsstyrelsepersonal.

mailto:karin.svanang@lansstyrelsen.se


Sebastian Olofsson
Anton Näsman

Länsstyrelsen Uppsala län
TEL 010-22 33 000 (växel)

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se
WEBB www.lansstyrelsen.se/uppsala

TWITTER FACEBOOK

mailto:sebastian.olofsson@lansstyrelsen.se
mailto:anton.c.nasman@lansstyrelsen.se
mailto:uppsala@lansstyrelsen.se
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=0-A16-258A-e43325a92f9d63520c276f895cb5bdd6-
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=0-A16-258A-db541a98307af5d9a2dfe2e35281bc0e-
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=0-A16-258A-31713087bfa5eb0a3e738344f0bc845e-

