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Skyddsjakt efter stora
betande fåglar
Om dina grödor skadas av fåglar bör du
snarast sätta ut någon form av
skrämselutrustning. Gäller det jaktbara gäss
kan skyddsjakt bedrivas. Skyddsjakt får
bedrivas efter grågås, kanadagås och
vitkindad gås under hela året, förutsatt att de
uppträder i flock om minst fem individer vid fält
med oskördad gröda. Sedan 2021 får trana
och sångsvan skyddsjagas under vissa
perioder av året, förutsatt att de uppträder i
flock om minst fem individer vid fält med
oskördad gröda. För trana gäller detta under
perioden 1 april-30 maj och 1 augusti-30
september, och för sångsvan under perioden
1 oktober–31 mars.

Bidrag för
rovdjursavvisande stängsel
Närvaron av större rovdjur kan väcka
en del funderingar och oro kring hur
man bäst skyddar sina tamdjur.

Det vanligaste sättet att skydda sina tamdjur är
med ett rovdjursavvisande stängsel, antingen

Jakttid för bäver och
kommande rivningstider
Bävrar är flitiga byggare och dämmen kan
snabbt uppkomma. Om dämmen
återkommande skapar problem är den
långsiktiga lösningen jakt. Bäver får jagas
under perioden 1 oktober till 10 maj,
jakträttshavaren kan jaga själv eller låta någon
annan jaga. För att bedriva jakt efter bäver
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genom att uppföra ett nytt eller anpassa ett
befintligt så det uppfyller kraven. Med ett
rovdjursavvisande stängsel minskar risken för
rovdjursangrepp, främst varg och björn.
Stängsel utgör både ett fysiskt och mentalt
hinder för rovdjuren. Det mentala hindret
består i djurens tvekan att närma sig något
främmande. Rovdjursavvisande stängsel är ett
effektivt skydd, förutsatt att de är väl
underhållna samt har satts upp efter de villkor
och anvisningar som Länsstyrelsen
och Viltskadecenter ger.

Du kan ansöka om bidrag för
rovdjursavvisande stängsel. Bidraget är 50
kronor per meter och söks
via Jordbruksverkets webbplats för mark med
jordbruksblock, och hos Länsstyrelsen för
mark utan jordbruksblock. Bidraget riktas till
får-och getägare, eftersom det är på får och
getter som majoriteten av alla rovdjursangrepp
sker.

Du kan kontakta Länsstyrelsens
besiktningspersonal för en kostnadsfri
rådgivning innan du väljer att ansöka om
bidrag eller innan arbetet med stängslet
påbörjas. Det finns även entreprenörer som
arbetar med rovdjursstängsel samt föreningar
som erbjuder hjälp med att sätta upp stängsel.

Informativa filmer om hur man sätter upp ett
rovdjursavvisande stängsel finns på
Länsstyrelsens webbsida. 

Utöver att sätta upp stängsel finns andra
åtgärder man kan vidta, se tips på
Viltskadecenters webbsida.  

Inventering stora rovdjur
2021/2022
Nu är inventeringssäsongen för länets stora
rovdjur över. Rapporter från allmänheten är till
stor hjälp för inventerarna och under säsongen
har det inkommit över 800 stycken till
Länsstyrelsen, främst via Skandobs. Det kan
jämföras med ca 600 förra säsongen.
Sammanlagt har familjegrupper av lodjur
kunnat konstaterats 58 gånger och 103 DNA-
prover efter varg samlats in. Många av
observationerna gäller samma familjegrupper,
och många DNA-prover kommer från samma
individer. Det slutliga resultatet för
inventeringen kommer i sommar efter att det
har fastställts av Naturvårdsverket.

Stort tack för hjälpen!

övrig tid på året krävs tillstånd för skyddsjakt.
Skyddsjakt efter bäver under fredningstiden
innebär risk för att ungar görs föräldralösa.
Årsungarna är beroende av föräldrarna ända
fram till den allmänna jakt tidens början.

Bäverhyddan och den dammbyggnad som
reglerar vattennivån vid boplatsen betyder
mycket för bäverns möjligheter att överleva
vintern. Is och för lågt vattenstånd kan göra att
bävern får svårt att komma åt sitt matskafferi i
dämmet och att den inte får tillräckligt skydd.
Att riva boplatser och dammbyggnader under
vinterhalvåret kan leda till att bävrar fryser
ihjäl. Rivning av dämme är därför förbjudet
under del av året. Rivning av boplats/hydda är
förbjudet under hela året. Samtidigt som
bäverdämmen är viktiga för bävern kan de
orsaka stora problem om de översvämmar
infrastruktur och egendom. Som markägare får
du riva bäverdämmen under perioden 1 maj-
30 september. Vid rivning är det viktigt att
materialet transporteras bort från platsen för
att minska risken att bävern snabbt bygger upp
dämmet igen.

 

Licensjakten efter lodjur
2022 avslutad
Årets licensjakt efter lodjur är avslutad och
totalt fälldes 8 lodjur. Fram till den 15 mars var
länet uppdelat i ett nordligt jaktområde
bestående av Älvkarleby, Tierp, Östhammar
och Heby kommuner och ett sydligt bestående
av Uppsala, Håbo, Enköping och Knivsta
kommuner. När områdena slogs ihop den 16
mars hade fem lodjur fällts, fyra i norr och ett i
söder. Efter ihopslagningen fälldes de tre
resterande lodjuren på tilldelningen. Totalt
fälldes 5 vuxna handjur, 1 vuxen hona och
2 årsungar (1 hane, 1 hona).

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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