
Chronic Wasting Disease och
Afrikansk svinpest
Chronic wasting disease (CWD), även kallat
avmagringssjuka, kan drabba hjortdjur och resultera i
beteendestörningar, avmagring och död. Den
landsomfattande övervakningen av CWD som pågått
sedan 2018 är avslutad men djur som har symtom på
CWD ska även fortsättningsvis rapporteras och provtas.
CWD lyder under epizootilagen och vid misstanke om att
ett djur har CWD ska detta anmälas. Kontakta SVAs
avdelning för patologi och viltsjukdomar, telefon 018-67 40
00 om du misstänker att ett hjortdjur smittats av CWD.
Information om provtagning och övervakningen finns att
läsa på SVAs hemsida samt hos Jordbruksverket.

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig
virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Viruset

som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från
infekterade djur, även om köttet varit fryst. Afrikansk svinpest smittar inte till människa.
Sjukdomen har ännu inte förekommit i Sverige men skulle kunna orsaka stor skada bland våra
tamgrisar och vildsvin. För att minimera risken att sjukdomen kommer till Sverige måste vi alla
hjälpas åt med vissa åtgärder. Det handlar bland annat om att inte slänga matrester i naturen
och att rengöra kläder och utrustning som använts i länder där smittan finns. I Europa finns
smittan främst i de östra delarna, i oroliga tider finns en ökad risk för spridning via bl.a.  bristfällig
avfallshantering och resande människor. Fynd av sjuka eller självdöda vildsvin rapporteras till
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). ASF lyder under epizootilagen. Mer information om
ASF finns på Jordbruksverkets hemsida, de har även tagit fram ett informativt videoklipp om
ASF.
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Under oktober - mars har länets rovdjur inventerats.
Genom rapporter och tips från allmänheten har
länsstyrelsens fältpersonal kunnat kvalitetssäkra ungefär
13 familjegrupper av lodjur. Det innebär att det finns drygt
70 lodjur i Uppsala län. Det är en minskning från förra året
men i samma storleksordning som genomsnittet de
senaste åren. Lodjuren är spridda över hela länet, men
verkar ha minskat i de södra delarna sedan förra
året. Under licensjakten som pågick under mars fälldes 8 lodjur.

En vargföryngring har dokumenterats i Siggeforareviret. Det är revirets andra föryngring, och
under vintern säkrades DNA från fem årsvalpar. De valpar som föddes 2020 har under vintern
vandrat ut och återfunnits i andra län. Hanen i Siggeforareviret är en så kallad F1, en genetiskt
viktig varg.

Länet berörs också av vargreviret Igelsjön. Reviret, en familjegrupp, ligger huvudsakligen i
Gävleborg, Dalarna och Västmanland, men har under vintern också spårats väster om väg 56 i
Uppsala län.

Den revirmarkerande vargtik som sedan 2016 rört sig kring Florarna är kvar och verkar även
fortsättningsvis gå själv. En annan vargtik, från Långbogenreviret i Östergötland, har under
vintern revirmarkerat i Knutbytrakten. Inte heller där har det funnits några tecken på att hon har
träffat någon hanvarg.

Under inventeringssäsongen kom det in rapporter om järv och det kunde konstateras att järv har
rört sig i Uppsala, Tierp och Älvkarleby kommuner. Länsstyrelsen bedömer att det mest sannolikt
rör sig om ensamma järvhanar.

Länsstyrelsen dokumenterade en lyckad häckning av kungsörn i länet under 2021.

Brunbjörn inventeras var femte år i länet och i höst mellan 21 augusti och 31 oktober är det dags
igen. Mer information kommer efter sommaren.

Länsstyrelsen vill tacka alla som bidragit och bidrar till inventeringen genom att rapportera in
observationer av stora rovdjur.

Gåsdagen
Den 7e juni bjöd länsstyrelserna i Uppsala och
Västmanlands län gemensamt in lantbrukare
och jägare till en gåsdag på Ekolsunds slott.
Under dagen hölls det föredrag om
skadeproblematiken på gröda, möjligheterna
till att skydda gröda med jakt, skrämsel och
möjligheten till att söka ersättning och bidrag
från Länsstyrelsen. De jaktintresserade kunde
lyssna på presentationer om jaktteknik,
utrustning, artbestämning av gäss i fält och
apportering.

Stort tack till alla som kom och ett särskilt
varmt tack till alla medverkande! Vi hoppas det
var uppskattat och att det finns intresse för fler
träffar på temat gåsförvaltning framöver.

Swedish game fair 
Länsstyrelsen Uppsala län deltog tillsammans
med Länsstyrelsen i Stockholms län och
Naturvårdsverket på årets upplaga av Swedish
Game Fair på Skoklosterhalvön. Syftet var att
informera om myndigheternas arbete i vilt- och
rovdjursfrågor och att finnas på plats för frågor
och diskussioner om vilt. Dagarna ledde till
många intressanta diskussioner om en mängd
olika viltfrågor.

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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