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Vildsvinsförvaltning i 
Södermanlands län 2022 – 2025

Syfte
Syftet med bilagan är att tydligt beskriva de regio-
nala målsättningarna med vildsvinsförvaltningen 
och redovisa åtgärder som bland annat jägare, mar-
kägare och lantbrukare kan tillämpa med syftet att 
uppnå färre trafikolyckor, minskade kostnader för 
vildsvinens skador på jordbruksgrödor och anlägg-
ningar samt minskad risk för spridning av afrikansk 
svinpest (ASF). 

Bilagan uttrycker en viljeinriktning och beskriver 
åtgärder som regionalt och lokalt ska bidra till sam-
verkan mellan aktörer med syftet att ha en hållbar 
och kontrollerad vildsvinspopulation samt till att 
mer vildsvinskött når konsument och offentlig sek-
tor.

Målsättningar
Målet för vildsvinsförvaltningen är att åstadkomma 
en kontrollerad population av vildsvin som är anpas-
sad till, och i balans med, lokala förutsättningar. För-
valtningen ska ha ett adaptivt 

förhållningssätt, det vill säga att förvaltningen anpas-
sas efter rådande förhållanden. Stammen ska hållas 
på en sådan nivå att den har en rimlig påverkan på 
lantbrukares val av grödor och produktion, att anta-
let vildsvinsolyckor i trafiken minskar, samt för att 
risken för spridning av ASF blir mindre.

Målsättningarna är
- att skördebortfall i spannmål inte upplevs som 

mer än 4 % (Enligt SCB 2020 upplevdes skörde-
bortfallet vara 8%*)

- att vildsvinsolyckorna i trafiken inte 
 överstiger 400 per år (2019 registrerades 
 812 vildsvinsolyckor i Södermanlands län),

- att ytterligare öka kunskapsnivån om  
vildsvinsförvaltning och ASF hos jägare, lant-
brukare och markägare samt stimulera insatser 
för ökad lokal samverkan.

Målsättningarna är framtagna för att på regional nivå 
möta Naturvårdsverkets nationella målsättningar.

* https://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/Jordbruksverkets%20statistikdatabas__Skordar__Viltskador/  
    JO0601V01.px/table/tableViewLayout2/?rxid=5adf4929-f548-4f27-9bc9-78e127837625
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Bakgrund
Länsstyrelsen i Södermanland fick tillsammans med 
flera andra länsstyrelser i april 2020 uppdrag från 
regeringen att utifrån Naturvårdsverkets nationella 
förvaltningsplan för vildsvin revidera de regionala 
förvaltningsplanerna för vildsvin. 

De regionala förvaltningsplanerna ska ha tydliga 
regionala målsättningar för vildsvinsförvaltningen. 
I arbetet med de regionala förvaltningsplanerna 

ska lokala och regionala aktörer bjudas in att delta. 
Länsstyrelsen i Södermanland har valt att genomföra 
revideringen genom denna bilaga som ska lyfta vild-
svinsfrågan och komplettera den befintliga samför-
valtningsplanen.

Viltförvaltningsdelegationen i Södermanlands län 
har med stöd av Naturvårdsverkets nationella för-
valtningsplan för vildsvin beslutat om regionala och 
övergripande målsättningar för vildsvinsförvalt-
ningen i Södermanlands län.
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Skador av vildsvin 
Vildsvin kan orsaka stora skador. Till skadeområden 
räknas trafik, grödor, värdefulla natur- och kultur-
miljöer, trädgårdar och offentliga rekreationsytor. 
Kostnaderna för skador i lantbruket har bland annat 
beräknats i Jordbruksverkets rapport ”Hur stora kost-
nader orsakar vildsvin inom jordbruket” där Jordbruks-
verket granskat skador i Södermanlands län. Total-
kostnaden för vildsvin i länet uppskattades 2009 till 
17,3 miljoner kronor. I genomsnitt kostar vildsvins-
skador 135 kronor/hektar och år. Om man endast ser 
på de gårdar där skador registrerats blir genomsnit-

tet 279 kronor/hektar och år. I en annan fallstudie 
med fem gårdar i olika län redovisas kostnader på 
180 - 962 kronor/hektar och år. Tar man hänsyn till 
att man valt bort särskilt värdefulla grödor kunde 
kostnaden uppgå till 1 800 kronor/hektar och år. I 
marker med miljöstöd kan miljövärden försvinna 
vapå ersättning till dessa kan utebli. 

Trafikolyckorna med vildsvin har ökat de kraftigt 
under de senaste fem åren. Olyckor med vildsvin 
orsakar ofta stora materiella skador på fordon till 
höga kostnader.

Trafikolyckor med vildsvin i Södermanland
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Figur 1. Trafikolyckor med vildsvin inblandade. Källa: NVR www.viltolycka.se  
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Avskjutningen i länet
Enligt Viltdata var avskjutningen av vildsvin 
säsongen 2019/2020 per 1000/ha följande:

Figur 2. Genomsnittlig avskjutning av vildsvin säsongen 2019/2020 per 1000/ha. 
Källa: Svenska Jägareförbundet  www.viltdata.se 
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Sjukdommar som drabbar vildsvin
AFS, är en virussjukdom som drabbar vild- och 
tamsvin. Sjukdomen har spridit sig och finns i flera 
europeiska länder. Sjukdomen är plågsam för djuren 
och dödligheten mycket hög. Symtom är bland annat 
hög feber, blåfärgad hud, ostadig gång, kräkningar 
och diarré. Infekterade djur dör oftast inom fem till 
tio dagar. 

Afrikansk svinpest räknas som en epizooti och lyder 
under epizootilagen. Om döda eller sjuka vildsvins 
påträffas ska det rapporteras direkt till statens vete-
rinärmedicinska anstalt (SVA)!

Människor kan inte smittas, men kan fungera som 
smittspridare. Smitta kan överföras med kläder, bilar 
och köttprodukter. Viruset överlever även i fryst, tor-
kat och saltat kött som inte är värmebehandlat. 
SVA har konstaterat att det bland annat i Söderman-
land finns en förhöjd risk avseende introduktion och 
etablering av ASF. Det är därför angeläget att arbeta 
med förebyggande och informativa insatser.

Det finns även andra sjukdomar som kan drabba 
vildsvin. Kända exempel är trikiner eller Salmonella 
Choleraesuis. För att få reda på mer om viltsjukdomar 
och deras spridning så finns information hos SVA.

 

Åtgärder 
I Naturvårdsverkets nationella förvaltningsplan 
finns flera exempel på åtgärder som ska bidra till att 
resultatmålen uppfylls, bland annat åtgärder som 
syftar till en lokal målstyrd vildsvinsförvaltning där 
man genom jakt reglerar tätheten. Vidare så listas 
nedan även andra former av åtgärder som är lämp-
liga för implementering av såväl enskilda markägare 
som av skötselområden eller andra förvaltningssam-
anslutningar.

Lokal målstyrd vildsvinsförvaltning
För att uppnå resultatmål behövs förvaltningsstrate-
gier/-planer på lokal nivå. Planer och strategier bör 
beskriva samrådsförfarande och överenskommelser, 
exempelvis när och hur jakt och övriga förvaltnings-
åtgärder ska genomföras för att uppnå den gemen-
samma målsättningen. Nedan följer olika moment 
för att skapa plan/strategi för en adaptiv och lokal 
förvaltning:

1) Kunskap
Ta tillvara tillgänglig kunskap och lär av andra. 
Studera och lär av de lokala förutsättningarna samt 
utvärdera de skadeförebyggande åtgärderna. 

2) Målsättning
Bestäm hur många vildsvin (andel vuxna och kön) 
som ska skjutas samt var.

3) Åtgärder
Klarlägg och utveckla jaktmetoderna. Utbilda och 
informera för ökad måluppfyllelse. Gör en samver-
kans- och kommunikationsplan och sätt villkor i 
jakträttsavtal för att stimulera måluppfyllelse.

4) Övervakning
Inventera för att så långt som möjligt fastställa stam-
mens storlek. Kartlägg förekomst och omfattning av 
skador som orsakats av vildsvin.

5) Utvärdering
Genomför årsvis systematiska och kontinuerliga 
utvärderingar och dokumentera dessa. Använd 
erfarenheterna för att revidera och förbättra planen 
respektive strategin.
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Reglera tätheten genom jakt
Den viktigaste åtgärden för att minska vildsvinens 
negativa effekter i skadedrabbade områden är att 
minska vildsvinsstammen. För att minska tätheten 
i vildsvinspopulationer är det viktigt att både års-
ungar, som står för tillväxten, samt reproduktiva 
suggor och gyltor skjuts.

Under perioden oktober till december är risken att 
skjuta suggor som har smågrisar lägre än mellan 
januari och maj, då de flesta suggor har smågrisar. 
Genom en jägarmässig avskjutning där jakten riktas 
mot årsungar, gyltor och ensamma suggor ges för-
utsättningar att minska den befintliga populationen 
samtidigt som man begränsar kommande års till-
växt.

Vildsvin har hög anpassningsförmåga och kan välja 
att lämna sitt hemområde på grund av störningar 
från ökad jakt. Olika jaktmetoder kan ge varierande 
effekter på hur vildsvinen rör sig inom ett område 
liksom val av jaktmetod beroende på tid på året.

Vid all jakt gäller att ”Jakten skall bedrivas så att viltet 
inte utsätts för onödigt lidande och så att människor och 
egendom inte utsätts för fara” (27 § jaktlagen (1987:259). 
Då en hög andel av vildsvinen skjuts under dygnets 
mörka timmar och de oftast uppträder i grupp eller 
flock, är det extra viktigt att jakten på vildsvin sker 
ansvarsfullt och med god jaktetik.

Kunskap och utbildning
För en god förvaltning av vildsvin behövs en ökad 
kunskap hos alla inblandade. Kunskap om vildsvi-
net som art, etisk jakt och förvaltning är viktiga 
inslag. Målgrupperna är främst lantbrukare, jäg-
are och markägare. De olika intresseorganisatio-
nerna rekommenderas till att genomföra informa-
tionsinsatser, seminarier och studiecirklar för att 
förmedla såväl teoretisk som praktisk kunskap. 
Exempel kan vara studiebesök till lokala skade-
drabbade lantbrukare, föreläsningar av personer 
med erfarenhet av vildsvinsförvaltning vid större 
fastigheter eller vildsvinsskötselområden och att 
tillvarata goda exempel där god kontroll har tagits 
över vildsvinsstammen.
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Samverkan och samarbete
Ökad samverkan och samarbete på alla nivåer ska 
främjas i vildsvinsförvaltningen. Exempelvis inom 
skötselområdet:

• Koordinera jakt i större utvidgade områden.
• Fokusera på det ni är överens om. 
• Lyssna på varandra och använd öppna frågor 

som börjar med ”vad…”, ”hur…”, ”när…”  
”berätta…”.

• Vad skulle det innebära för dig om vi: 
 - Delar information om åtelplatser? 
 - Hjälps åt att bemanna åtelplatser? 
 - Hjälps åt att övervaka fält vid hög  

 skaderisk? 
 - Samverkar vid eftersök, omhänder-
  tagande av fällt vilt, lokaler, transporter  

 till vilthanteringsanläggningar? 
• Vilka kommunikationsvägar fungerar bäst för 

dig, hur informerar vi varandra enklast?
• Genomför enkäter, eventuellt anonymt om det 

främjar att få ett bra kunskapsunderlag.

Inventering och  
avskjutningsrapportering
Överlag finns ett stort behov av bättre övervakning 
av vildsvinspopulationen och dess skadeverkningar. 
För ett bättre underlag bör alla rapportera in sin 
avskjutning till exempelvis skötselområdet. På lokal 
nivå kan man även genomföra inventeringar av olika 
slag. Inventeringsmetoder som kan tillämpas är 
foderplatsinventeringar eller vildsvinsobs. Utifrån 
foderplatsinventeringen kan exempelvis stammens 
antal och dess årliga föryngring uppskattas. Med den 
årliga föryngringen som grund kan sedan en avskjut-
ningsplan utformas för att styra stammen i önskad 
riktning. Metoden med vildsvinsobs kan bistå med 
trender över tid för att på så sätt skapa underlag för 
förvaltningen. Även information om trafikolyckor 
med vildsvin kan användas som stöd i förvaltningen, 
all statistik för trafikolyckor lagras på 
www.viltolycka.se.  
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Planerat jakttryck
Genom att planera för när och med vilken metod 
jakt ska bedrivas så skapas förutsättningar för att i 
högre utsträckning nå målen gällande förekomst och 
skadenivåer.  Planerna för jakten kan gälla större 
områden genom exempelvis utformning av rekom-
mendationer i ett skötselområde. Det kan handla om 
att bestämma när åteljakt kan intensifieras eller när 
det är mindre lämpligt.  Exempelvis att vildsvinsjakt 
i samband med vårbruket eller spannmålens mjölk-
mognadsfas endast bör ske i anslutning till åker-
mark. Man kan också komma överens om, när, var 
och hur ofta området ska ha gemensamma jakter och 
om några förberedande insatser ska göras inför dessa 
jakter för att öka chanserna att den gemensamma jak-
ten får den effekten som man önskar. 
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Vildsvinshjälp
Svenska Jägareförbundet har en tjänst som heter 
Vildsvinshjälp. Den tillsammans med liknande tjäns-
ter kan lyftas och nyttjas i större utsträckning. Lant-
brukare, markägare eller jägare kan använda tjäns-
ten om de behöver hjälp med att jaga vildsvin på fält 
med växande gröda. Det går även att inspireras av 
modellen och skapa en egen vildsvinshjälp i ett sköt-
selområde eller i en krets. En enkel kontaktlista där 
intresserade personer i ett område kan skriva upp sig 
så att jakträttshavare vid behov kan ta kontakt och få 
hjälp med att jaga vildsvin och skydda grödor. Kon-
taklistan kan också omfatta andra nödvändigheter 
för att möjliggöra jakt så som eftersöksekipage och 
utrymmen för tillvaratagning. 

Skriftliga jakträttsavtal
Skriftliga avtal bidrar till tydlighet om vad som för-
väntas av jägaren respektive markägaren. Vilka för-
väntningar parterna har och vilka ramar som gäller 
för upplåtelsen. De skriftliga avtalen kan beskriva 
hur parterna ska agera om skador upptäcks, målsätt-
ningar för viltförvaltningen, representation i skötsel-
området eller andra punkter som anses viktiga för de 
ingående parterna. Mallar finns att hitta hos flera av 
organisationerna för jord, skog och jakt.

Jaktkampanjer 
Regionala och enskilda aktörer kan arrangera kam-
panjer och genom det bidra till att öka intresset för 
vildsvinsjakt och aktuella frågor både hos jägare och 
allmänheten. Kampanjer kan också bidra till att lyfta 
fram viktiga intressenter och organisationer med 
intressen i vildsvinsjakten och förvaltningen. Det 
kan exempelvis vara medlemsorganisationer, vilt-
hanteringsanläggningar och eftersöksjägare. Ett gott 
exempel på en jaktkampanj var Vildsvinsnatten som 
Svenska jägareförbundet arrangerat i Södermanland 
sommaren 2020 och 2021.

Förebyggande åtgärder vid 
olycksdrabbade vägar 
En åtel ska inte placeras där den ökar risken för 
trafikolyckor. Om trafikolyckor uppstår med vild-
svin som antas vara på väg till en åtel bör den åteln 
avvecklas och förläggas på en mer lämplig plats. Val 
av odlingsgrödor påverkar viltets rörelsemönster 
och bör också anpassas om möjligt. Viltstängsel samt 
faunapassager kan också verka förebyggande. Likaså 
trafikinformation vid utsatta vägar, kombinerat med 
anpassad hastighet. Det Nationella viltolycksrådet 
har en viktig funktion att informera och samman-
ställa olycksstatistik tillsammans med andra organi-
sationer som Trafikverket, länsstyrelserna, LRF, Jäga-
rorganisationerna samt Naturvårdsverket.

Mer vildsvinskött till konsumenter
Tillsammans med andra myndigheter ska Jordbruks-
verket arbeta för att mer vildsvinskött ska nå fram 
till konsumenterna. Syftet är att ge konsumenterna 
större tillgång till och utbud av vildsvin som livs-
medel. 

Jordbruksverket kommer bland annat utlysa pengar 
till insatser som marknadsföring, kommunikation 
och kunskapshöjande åtgärder inom förädling, 
exempelvis mathantverk. Man kommer även utlysa 
pengar för åtgärder som syftar till att mer vildsvin-
skött serveras i offentliga kök. Genom informations-
spridning för stärkt kommunikation och samarbete 
mellan berörda parter.

Livsmedelsverket kommer att utreda möjligheten till 
småskalig försäljning av vildsvinskött samt uppda-
tera branschriktlinjer. De ska även utreda system för 
subventioner för trikin- och cesiumprov i samarbete 
med Jordbruksverket.

Länsstyrelserna ska kartlägga befintliga uppsam-
lingscentraler och anpassa ett IT-system för registre-
ring av jägare som säljer vildsvinskött.

Statens veterinärmedicinska anstalt ska utveckla ett 
digitalt system för spårbarhet av vildsvinskött.
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Kontakt med Länsstyrelsen
Länsstyrelelsen ser gärna att man tar kontakt om man har förslag på åtgärder som kan bidra till resultatmå-
len. Vidare är man också välkommen att höra av sig om man efterfrågar stöd kring instater som man vidtar i 
syfte att nå något av de mål som beskrivs under målsättningar. 

Utvärdering och uppföljning av mål och åtgärder
Bilagan gäller vildsvinsförvaltningen i Södermanlands län fram till och med 2025. Utvärdering, uppföljning 
eller revideringar kan genomföras av Länsstyrelsen under perioden men senast under 2025.

Läs gärna mer
Naturvårdsverket 
www.naturvardsverket.se

Jordbruksverket 
www.sjv.se

Nationella viltolycksrådet
www.viltolycka.se

Viltskadecenter
www.slu.se/viltskadecenter

Svenska Jägareförbundet
www.jagareforbundet.se  

Jägareförbundets vildsvinbarometer 
www.jagareforbundet.se/vilt/vildsvinsbarometern/sodermanland/ 

Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/sodermanland 



Länsstyrelsen Södermanlands län
Besöksadress: Stora Torget 13   •   Postadress: 611 86 Nyköping

010-223 40 00   •   sodermanland@lansstyrelsen.se   •   www.lansstyrelsen.se/sodermanland




