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Hundförbudstid
Dags att koppla hunden!
Mellan den 1 mars och den 20 augusti får
din hund inte springa lös i naturen eftersom
många vilda djur har ungar under den
perioden. Du ska då hålla din hund kopplad
eller under samma kontroll som om den vore
kopplad. Detta innebär att hunden ska hindras
från att springa lös där det kan finnas vilt även
om hunden kommer på inkallning. Under
resten av året ska du förhindra att din hund
driver eller förföljer vilt om den inte används i
jakt. Det innebär att du får ha den lös inom
synhåll om du har en hund som kommer på
inkallning.

Hur du får hålla hund regleras på flera ställen,
bland annat i lokala ordningsregler,
jaktlagstiftningen och lagen om tillsyn över
hundar och katter (tillsynslagen). Det är du
som hundägare som ansvarar för att känna till
vilka lagar och regler som gäller kring
hundhållning samt följa dem.

Läs mer på Länsstyrelsen Uppsalas
webbplats

Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och
katter
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Licenjakt efter lodjur 2022
Länsstyrelsen fattade den 14 december 2021
beslut om licensjakt efter totalt åtta lodjur i
Uppsala län under mars 2022.
Lodjurspopulationen i länet bedöms utifrån
inventeringsresultatet föregående år vara drygt
80 lodjur. En jakt på åtta djur anses inte
påverka lodjurets gynnsamma
bevarandestatus, varken i länet eller nationellt.

Licensjakten har delats in i två delområden,
där man i länets fyra nordligaste kommuner
Älvkarleby, Tierp, Östhammar och Heby får
skjuta fyra lodjur och i de fyra sydliga
kommunerna Uppsala, Håbo, Enköping och
Knivsta får skjuta fyra djur.

Lodjursjakten startar den 1 mars och varar
som längst till och med den 31 mars 2022.

Den senaste licensjakten efter lodjur i Uppsala
län skedde 2017, då totalt fyra lodjur fick fällas.

Håll dig uppdaterad om återstående kvot på
Länsstyrelsens telefonsvarare.

På Rovbase, som är en databas för
rovdjursinformation, kan du se hur många
lodjur som fällts. Observera att det är först
efter besiktningen är klar som du kan se
informationen i Rovbase, så det kan dröja en
tid innan uppgifterna är synliga.

Rovbase (Naturvårdsverket)

Länsstyrelsens telefonsvarare ger aktuell
information om hur många djur som fällts och
hur många som återstår av tilldelningen.

Telefonsvararen nås via telefonnummer 010-
22 330 30. Informationen uppdateras
kontinuerligt.

Fågelskrämsel
Nu börjar många storfåglar som tranor, svanar
och gäss anlända i landskapet som på sina
håll orsakar skador på gröda. Länsstyrelsen
hjälper till med rådgivning av
skadeförebyggande åtgärder, till exempel
skrämselanordningar. Länsstyrelsen
tillhandahåller också viss utrustning för
utlåning. Det går även att ansökan om bidrag
för inköp av skrämsel i syfte att förebygga
skador som orsakas av fredade arter.
Åtgärderna ska ha en dokumenterad effekt för
att motverka skador. Bidrag kan också ges till
åtgärder som bedöms ha tillräcklig
förebyggande effekt för att motverka skador.

Har du drabbats av en viltskada som du
misstänker är orsakad av tranor, svanar eller
fredade gäss kan du ha rätt till ersättning. En
förutsättning för att ersättning ska betalas ut är
att skadan besiktats av besiktningsperson från
Länsstyrelsen. Kontakta därför Länsstyrelsen
så snart som möjligt efter att du upptäckt
skadan. I Uppsala län finns
besiktningspersonal för gröda tillgängliga
under alla vardagar. Det är ofta nödvändigt
med två besiktningar, en omedelbart vid
skadetillfället och en senare i samband med
skörden, för att kunna värdera skadan.

Länsstyrelsens besiktningspersonal nås via
telefon 010-22 33 308.

Regional
förvaltningsplan för
vildsvin i Uppsala län
Länsstyrelserna fick i april 2020 ett
regeringsuppdrag att utifrån
Naturvårdsverkets nationella förvaltningsplan
för vildsvin revidera de regionala
förvaltningsplanerna för vildsvin. De regionala
förvaltningsplanerna skulle ha tydliga
regionala målsättningar för
vildsvinsförvaltningen. I arbetet med de
regionala förvaltningsplanerna bjöds lokala
och regionala aktörer in att delta.

Den 7 december 2021 beslutade
Viltförvaltningsdelegationen i Uppsala län om
att anta en förvaltningsplan för vildsvin. Denna
finns nu att läsa på Länsstyrelsen hemsida.

Miljöavdelningen 
Länsstyrelsen Uppsala län
Telefon: 010-223 30 00 (växel) 
E-post: uppsala@lansstyrelsen.se  
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/uppsala  
 
Så behandlar vi dina personuppgifter

Följ oss!
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