
100 år sedan bäverns återkomst
En gång var bävern utrotad i Sverige. Nu har
det har gått hundra år sedan den
återintroducerades till den svenska naturen.

Den 28 -29 september kommer Sveriges
lantbruksuniversitet att hålla i ett event med seminarie,
workshop samt exkursion med mål att sätta fokus på detta

karismatiska djur. Under dessa två dagar kommer bland annat den senaste forskningen inom
förvaltingen av bäver att pressenteras samt aspekten att bävern bör ses som en resurs, men
även de samhälllsproblem bävern kan orsaka, kommer att beröras. Eventet avslutas med en
exkursion där Länssyrelsen i Uppsala län kommer att guida deltagarna genom bävrarnas
landskap.

Jubileumsevent: 100 år med bäver - Facebookevent

Anmäl er här, senast 10 september: 100 år sedan bäverns återkomst (slu.se)

Webbversion | PDF-version | Dela | Prenumerera

Nyhetsbrev Augusti 2022

I detta nummer
100 år sedan bäverns återkomst

Rovdjursalert för tamdjursägare 

Jakttid för kronhjort

Björninventering 2022

Rovdjursalert för
tamdjursägare
Vill du veta om det skett ett rovdjursangrepp i
närområdet? Rovdjursalert är ett sms–utskick

Jakttid för kronhjort
Inom kronhjortsskötselområden börjar jakten
efter hind och kalv av kronhjort den 16 augusti
och pågår till och med 28 februari. I områden
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som riktar sig till tamdjursägare i Uppsala län,
alltså personer med djurbesättningar.

Med rovdjursalert gör länsstyrelsen i Uppsala
län ett SMS–utskick efter varje besiktigat
angrepp av rovdjur på tamdjur i närområdet.
Tanken är att tamdjursägare ska få möjlighet
att öka sin beredskap för att undvika ytterligare
angrepp i området.

Efter ett rovdjursangrepp i en
tamdjursbesättning är risken för ett förnyat
angrepp relativt stor. Även närbelägna
besättningar löper större risk att få angrepp på
sina djur. För att undvika ytterligare angrepp
bör därför akuta skadeförebyggande åtgärder
sättas in omgående.

På länsstyrelsens hemsida finns ett formulär
där du kan amnäla dig som mottagare av
utskick. Det går även bra att skicka ett mail till
till rovdjur.uppsala@lansstyrelsen.se för att
anmäla dig till utskicket. Observera att det kan
dröja några dagar från det att du anmäler dig
till att du finns med på utskickslistan. Du kan
även göra en anmälan genom att ringa oss på
nummer 010-223 33 08.

med mycket kronhjort är det fördelaktigt att
nyttja denna tidiga del av jaktperioden då hind
och kalv kan upplevas mer svårjagat än
handjuren. Under perioden 16 augusti-30
september får jakt endast ske som smyg- eller
vaktjakt. Handjuren, hjortarna, får jagas under
8 oktober-31 januari. 

På så kallad oregistrerad mark, det vill säga
fastigheter som inte ingår i kronhjorts-
skötselområden, får endast kalv av kronhjort
jagas och detta under 16 augusti-31 januari.

För att förebygga skada på gröda får årskalv
av kronhjort vid fält med oskördad gröda jagas
under perioden 1 juli-15 april. Under samma
period får årskalv av kronhjort jagas om
kronhjort orsakar stamskada på barrträd. 

Alla fällda kronhjortar ska rapporteras till
Länsstyrelsen.

Som du märker är det många datum att hålla
reda på, mer om jakttider för kronhjort framgår
av jaktförordningen. Läs alltid på vad som
gäller för den jakt du planerar. Om du undrar
om din mark ingår i ett kronhjorts-
skötselområde kan du höra av dig till någon av
länsstyrelsens vilthandläggare.

Björninventering 2022
Länsstyrelsen inventerar tillsammans med Svenska Jägareförbundet vart femte år hur många
björnar som finns i länet. Från och med den 21 augusti fram till den 31 oktober 2022 kommer det
att ske genom insamling av björnspillning.

Genom att samla in björnspillning och DNA-analysera den går det att räkna ut ungefär hur
många björnar som finns i ett område. För att inventeringen ska bli så bra som möjligt behöver
Länsstyrelsen hjälp från allmänheten att hitta och skicka in spillningar för analys. 

Om du hittar vad du misstänker är björnspillning går det bra att samla in spillningen i en ren
plastpåse och förvara kallt. Det är då viktigt att notera koordinater och datum då spillningen
hittades. Därefter beställer du ett provkit för björnspillningsinventering gratis hos din närmsta
jaktvårdskrets eller genom Länsstyrelsens formulär.  

Under hösten innehåller björnspillningen vanligtvis stora mängder osmälta bär, och oftast kan
man också hitta mindre mängder hår i spillningen. Björnspillning kan vara ganska lik grävlings-
och vildsvinsspillning. Grävlingsspillningen är dock är oftast mindre, och består av flera olika
spillningar i en fördjupning i marken, en så kallad grävingstoalett.

Du kan läsa mer om hur inventeringen går till här.

Miljöavdelningen 
Länsstyrelsen Uppsala län
Telefon: 010-223 30 00 (växel) 
E-post: uppsala@lansstyrelsen.se  

Följ oss!
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Webbplats: www.lansstyrelsen.se/uppsala  
 
Så behandlar vi dina personuppgifter
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