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Vandringsdjur - lo och varg

Swedish game fair 26-28 maj - Skokloster

Utfodring av klövvilt

Gåsdag - om jakt och grödskador
Den 7 juni kommer länsstyrelserna från Uppsala och Västmanlands län att anordna en dag om
gåsjakt och gåsskador på gröda. Är du jägare och intresserad av gåsjakt eller lantbrukare och
har problem med gäss på gröda? Då är detta något för dig! Under dagen kommer det att hållas
föredrag om bl. a. jaktteknik, hjälpmedel, bulvanbilder, apportering, artbestämning i fält,
skadeproblematiken på gröda, möjligheterna till att skydda gröda med jakt, skrämsel och
möjligheten till att söka ersättning och bidrag från Länsstyrelsen.

Medverkande: jaktprofilen Ulf Lindroth, Svenska Jägareförbundet, Lantbrukarnas
Riksförbund, ornitolog Pekka Westin, jaktprovsdomare Ulf Göransson, skrämselkonsulent Nils
Lidbaum m.fl.

En härlig gåslunch kommer finnas att köpa på plats!

Vi kommer hålla till vid Ekolsunds slotts wärdshus och programmet pågår 9.00-15.00. Mer
information på facebookevenemanget Gåsdagen – om jakt och grödskador som
uppdateras kontinuerligt.
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Djurungar i naturen
Under den här årstiden är djurens
barnkammare full av liv och det är inte ovanligt
att stöta på vilda, ensamma djurungar i
naturen. Undvik att störa dem, de är sällan
övergivna. Föräldrarna finns oftast i närheten
utan att visa sig och väntar på att du ska gå
därifrån. Det är inte heller tillåtet att
omhänderta vilda djur hur som helst.

Det bästa är att låta de vilda djurens ungar
vara. Om du hittar en djurunge vid en vägkant
där den riskerar att på bli påkörd eller på ett för
djuret annat olämpligt ställe kan du flytta den
till en säkrare plats i närheten. Honan bryr sig
inte om att hennes unge luktar människa, hon
tar hand om den ändå.

Den här årstiden får Länsstyrelsen ofta frågor
från allmänheten om hur man ska bete sig
med djurungar som hittas till synes övergivna.
Är du helt säker att djurungen är övergiven kan
du kontakta polisen eller vilthabiliterare. Du
ska inte själv ta hand om den.

Naturvårdsverkets råd om djurungar

Vandringsdjur - lo och varg
Ibland händer det att rovdjur som varg och
lodjur kommer in i mer tätbebyggda områden.
Det är ganska ovanligt men behöver inte vara
konstigt. Ofta är det unga individer utan
världsvana som nyligen lämnat sin förälder och
vandrat iväg för att hitta ett eget område och
som kan då ibland hamna fel.

Hos tex varg har man sett att individer på
vandring oftare rör sig på dagen för att undvika
att stöta på andra vargar när de går genom
redan etablerade revir. Stationära vargar är
mer aktiva under natten. Detta gör att vargar
på vandring oftare riskerar att stöta på oss
människor.

Om ett djur, oavsett om det är ett rovdjur eller
t.ex. en älg, hamnat i tex ett bostadsområde
kan du, utan att stressa eller konfrontera
djuret, uppmärksamma det på att du är där.
Gör det tydligt att ”här ska du inte vara” genom
att t.ex. ropa mot djuret. Är det något av de
stora rovdjuren så kontakta länsstyrelsen. Om
det visar sig vara en individ som har skaffat sig
ett, för oss, oönskat beteende och tex letar mat
inne bland hus och på tomter är det bra om
Länsstyrelsen får veta det så tidigt som möjligt.
Dokumentera gärna beteendet och använd
appen Skandobs Touch för att rapportera in
observationen. Skicka gärna med en bild på
djuret.

Swedish game fair 
Länstyrelsen i Uppsala län kommer att vara
på plats på mässan den 26-28 maj på
Skokloster tillsammans med Länsstyrelsen i
Stockholms län och Naturvårdsverket.  

I vårt tält kommer ni finna bland annat
informativa broschyrer och den så kallade
”rovdjurslådan”.

Vi kommer även självklart vara tillgängliga för
att besvara era frågor om viltförvaltning och
jakt.

Utställningsplats: C:32

Hoppas vi ses!
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Utfodring av klövvilt
Regeringen fattade förra året ett beslut som ger Länsstyrelsen möjlighet att sedan den 1 oktober
2021 förbjuda och villkora om utfodring av klövvilt. Beslutet kan omfatta utfodring av annat vilt
om utfodringen bedrivs så att även klövvilt kan nyttja fodret. Utfodring i form av saltstenar,
viltåkrar eller foder som placeras på åtelplatser för att bedriva åteljakt får inte förbjudas eller
villkoras.

Utfodring medför att viltet koncentreras till utfodringsplatserna, vilket i sin tur påverkar skog och
åkermark såväl i närheten av dessa platser som i de områden som viltet passerar på sin väg dit.
Utfodring ökar också överlevnaden och reproduktionen hos viltet, och en omfattande utfodring
kan försvåra förvaltningen av viltstammarna. Utöver att vilt årligen orsakar omfattande skador på
jord- och skogsbruket är viltet också inblandat i trafikolyckor. Det bästa är om problemet med
olämplig utfodring kan lösas genom frivillig samverkan. Men om det inte är möjligt kan nu
länsstyrelserna ingripa. Detta beslut medför därför ett viktigt verktyg i arbetet med att minska det
stora antalet skador orsakat av vilt på åkermark och skog i landet.

Den 10 maj bjöd Länsstyrelsen i Uppsala in markägar- och jägarorganisationer till ett möte för att
kartlägga situationen i länet och lyssna på ett föredrag om forskningen som skett inom frågan.
Sammanfattningsvis är det i dagsläget inga större problem  med olämplig utfodring i länet.

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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