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Övergripande riktlinjer för vildsvinsförvaltningen i Blekinge län 
 
Viltförvaltningsdelegationen beslutar vid sammanträde den 18 mars 2013 om 
nedanstående övergripande riktlinjer.  
 
Bakgrund och nuläge 
Under de senaste tjugo åren har Blekinges vildsvinspopulation gått från att finnas på 
spridda lokala ställen till att idag vara spridd över hela länet. Tätheten varierar mycket 
från by till by. Lokalt är stammarna så pass stora att de ställer till med stora problem, 
framförallt för jordbrukarna. Detta gör att en övergripande förvaltningsplan behövs. 
 
Planen har tagits fram av Viltförvaltningsdelegationen med hjälp det tillsatta klövviltut-
skottet Skrifterna "Naturvårdsverkets förvaltningsplan för vildsvin" och "Vildsvinsför-
valtning i samverkan" (från Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund 
m.fl.) har använts som rådgivning. Planens syfte är att ge markägare, lantbrukare och 
jägare vägledning till hur länets framtida vildsvinsförvaltning ska ske. 
 
Övergripande mål 
Förvaltningens långsiktiga mål är att skapa en lokalt anpassad jaktbar vildsvinsstam 
med acceptabla skador för lantbruk och samhälle. Trafiksäkerheten ska också ha inver-
kan på stammens storlek och sammansättning. 
 
Kortsiktiga mål 
-Genom anpassat jakttryck kan de lokala skadeverkningarna av vildsvin minskas under 
2011-2013. 
-Markägare, jordbrukare och jägare ska få en ökad kunskap om vildsvinsförvaltning. -
Det ska tas fram modeller för hur ett ökat samarbete mellan jaktlag, lantbrukare och 
markägare kan ske. 
 
Datainsamling och inventering 
Idag finns ingen bra metodik för att uppskatta stammens storlek. Inget tyder just nu på 
att en sådan metodik kommer att introduceras inom de närmaste åren. Det är därför vik-
tigt att vi på ett bättre sätt lär oss använda, till exempel, avskjutningsstatistik som ett 
förvaltningshjälpmedel. 
 
I nuläget är avskjutningsrapporteringen bristfällig. Den framtida rapporteringen måste 
bli mycket bättre. Ett förslag är att Älgförvaltningsområdena skall organisera avskjut-
ningsrapporteringen. Den skall ske till Jägareförbundets viltdatabas, www.viltdata.se. 
För vildsvinsförvaltningen är denna rapportering extra viktig. Därför skall alla jaktle-
dare vid jaktårets slut rapportera antalet skjutna vildsvin till viltdatabasen.  
 
 



  
 
 
 

 

BESLUT 
 
 

 
 
 Dnr: 218-1204-2013 
 

 

2 (4) 

För att få en bra bild över skadeläget måste omfattningen av skadorna dokumenteras. En 
modell för oberoende värdering och dokumentation över omfattningen av skadorna är i 
sammanhanget viktig och bör tas fram. Några oberoende och givna huvudmän för detta 
finns dock inte. Skogsstyrelsen föreslås ta ansvaret för dokumentation av eventuella 
vildsvinsskador i skogsmark. För jordbruksmark måste en huvudman tas fram. 
  
Polisen ansvarar för dokumentationen av antalet trafikolyckor där vildsvin är inblan-
dade. 
 
Skador 
-Trafikolyckor med vildsvin är kostsamma for våra försäkringsbolag och kan ge person-
skador. Dödsolyckor är ovanliga. Antalet trafikolyckor med vildsvin har ökat under de 
senaste fem åren i länet (liknande läge for hela södra Sverige): 
-Det är vanligt att vildsvinen skadar jordbruksmarken genom att böka upp vallar och äta 
upp eller trampa sönder grödor. Detta vållar stora bekymmer för jordbrukaren som t.ex. 
får maskiner sönderskörda av uppbökade stenar och försämrad foderkvalitet. 
-I skogen förkommer det att stora områden blir uppbökade. Huruvida detta har någon 
påverkan på trädens stormhållfasthet och t.ex. rotröta är okänt. På enstaka ställen har 
vildsvin bökat upp plantor eller ungskog och genom sina gyttjebad kan de skapa dikes-
proppar. 
-Trädgårdar, kyrkogårdar och idrottsanläggningar är exempel på andra områden som 
ibland får märkbar påverkan av vildsvinens bökande. För jakt inom planlagt område 
fodras särskilt tillstånd (från Polisen). 
 
De viktigaste åtgärderna i de skadedrabbade områdena är bland annat ökat jakttyck vid 
skadeplatsen och elstängsel. Tillsammans kan jägare och jordbrukare underlättajakten i 
attraktiva grödor genom att ta upp skjutgator och placera ut tillfälliga jakttorn. Utan en 
bra dialog mellan lantbrukare och jägare blir problemen svåra att lösa. 
 
Utfodring och åtling 
Man måste skilja på begreppen utfodring och åtling. Med utfodring menas att lägga ut 
foder i syfte att ge viltet näring för tillväxt och överlevnad.  Åtling är att lägga ut foder i 
syfte att locka viltet till en plats där jakt sker regelbundet.                                                                                                               
Utfodring behövs inte i Blekinge och skall därför inte göras.                                                                  
Åtling görs genom att sprida en mindre mängd foder för att ge vakjaktsmöjligheter. 
Mängden foder skall vara minsta möjliga. En tumregel är att allt skall vara uppätet inom 
24 timmar.                       Fodret skall vara naturligt och obearbetat, typ majs, spannmål. 
Processade livsmedel i alla former är förbjudet, enligt lag, att lägga ut. 
 
All planerad spridning av foder i naturen måste samordnas över större områden. En 
lämplig storlek, för vildsvinsförvaltning i Blekinge, är 2000-4000 ha. Spridning av fo-
der får inte göras, varken nära en gräns, såvida inte grannmarksägaren gett sitt tillstånd, 
eller nära större vägar (större än typ skogsbilvägar).  
Jakt, inklusive fällfångst 
God förvaltning sker om jakten i första hand inriktas på årsgrisar (yngre än ett år). Äldre 
(halvstora) grisar i flockar, utan smågrisar, och galtar kan också skjutas. En familje-
grupp med vildsvin leds av en ledarsugga. Skjut aldrig ledarsuggan, även om hon inte 
har kultingar! Sugga med kultingar är alltid förbjuden (fredad enligt Jaktförordningen). 
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Behöver vildsvinsstammen sänkas bör jakttrycket också inriktas på yngre suggor, inte 
ledarsuggor. 
 
Drev jakt med hund efter vildsvin kräver god planering och ett större område för att 
lyckas. Erfarenheten har visat att samjakt över flera närliggande marker, med många 
jägare och hundekipage, ger det bästa resultatet. Samjakt mellan närliggande marker 
rekommenderas. Likaså behövs hundar som passar för och är tränade for uppgiften. 
Därtill kommer en hög beredskap för eftersök. Åteljakt är vaktjakt i omedelbar närhet 
av åteln. Det är den viktigaste jaktformen när det gäller vildsvinsförvaltning. Här finns 
möjlighet att lugnt välja ut rätt djur.   
Fällfångst kan användas for att lösa ett lokalt problem med en grupp av vildsvin som är 
speciellt skadegörande. Fällan måste vara godkänd for vildsvin. Det är också förenat 
med ett stort ansvar att använda en vildsvinsfälla. Lagen ställer höga krav på använda-
ren. 
Dessutom ställs höga etiska krav, inte minst eftersom fållfångst av klövvilt är kontro-
versiellt. 
 
När situationen är speciellt besvärande kan det vara berättigat att utnyttja särskilda 
jaktmedel av typen rörlig belysning och elektroniska bildförstärkare. Länsstyrelsen kan 
ge tillstånd for sådana jaktmedel till markägare (eller dennes jägare) efter särskild ansö-
kan. 
 
Etik 
All jakt ska genomsyras av hög etik och maximal säkerhet vid all jakt. God etik är att 
jägarna tränar skytte, bedriver en anpassad hundjakt och fäller rätt djur. Det är också 
god etik att ha en hög och bra beredskap for eftersök av skadade vildsvin. Säkerheten 
för människor och egendom ska som vid all jakt gå i första rummet. Vildsvinen orsakar 
ibland stor skada, vilket kan leda till att vildsvinen blir illa omtyckta. I detta samman-
hang är det speciellt viktigt att framhålla etiken i såväl förvallningen som gentemot för-
hållningssättet till vildsvin. 
 
Övrigt 
 
Vildsvin och trafik 
Vid speciellt drabbade vägsträckor övervägs speciellt utformade viltstängsel. Fauna-
passager 
är en annan, men kostsam, möjlighet att minska viltolyckor. Varningsskyltning med 
eventuellt sänkt hastighet är den billigaste åtgärden.  Som vid andra viltolyckor har bil-
forarna strikt anmälningsplikt till SOS 112 efter en sammanstötning mellan fordon och 
vildsvin. 
 
Kunskap och utbildning 
För en god förvaltning krävs kunskap om vildsvinen och deras beteende. Lantbrukarnas 
och jägarnas intresseorganisationer och vissa myndigheter anordnar tillsammans med 
studieförbunden utbildningar och tar fram informationsmaterial. Allt detta är tillgängligt 
for allmänheten. 
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Ytterligare information 
För den som önskar mer ingående information rekommenderas: Svenska Jägareförbun-
dets hemsida; www.jagareforbundet.se 
Skriften: Vildsvinsforvalting i samverkan, (LRF, JägarefOrbundet m. fl.) Skriften: Na-
turvårdsverkets förvaltningsplan for vildsvin (Naturvårdsverket 
www.naturvardsverket.se) 


