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ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR FÖRVALTNING AV 
VILDSVIN I KRONOBERGS LÄN 2019–2021

INLEDNING 
Viltförvaltningsdelegationen (VFD) i Kronobergs län har tagit fram övergripande 
riktlinjer för förvaltning av vildsvin i Kronobergs län för åren 2019–2021. 
Riktlinjernas syfte är att ge markägare, jakträttshavare och brukare och deras 
organisationer vägledning för förvaltningen av vildsvin i Kronobergs län.

MÅL 
Det långsiktiga regionala målet för länets vildsvinsförvaltning är att få en frisk 
och kontrollerad stam av vildsvin, anpassad till lokala förutsättningar. 
Förvaltningen ska genomsyras av ett adaptivt förhållningssätt, dvs. anpassas efter 
rådande förhållanden, där alla har ett ansvar. Viltolyckor med vildsvin samt 
skador på gröda och grönytor orsakade av vildsvinen ska minimeras. 

VILDSVINSSTAMMEN I LÄNET 
Vildsvinstammen varierar mellan åren. Det är viktigt med samverkan mellan 
markägare, jakträttshavare, brukare för att i tid anpassa jakttrycket efter behovet.
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Vildsvinsavskjutning Kronoberg

Statistik från www.viltdata.se. Eftersom jaktåret 2018-19 inte är avslutat finns inte aktuell 
statistik för 2018.

http://www.viltdata.se/
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SAMVERKAN 
För att nå framgångar i förvaltningen av vildsvin krävs samverkan mellan 
markägare, jakträttshavare, brukare. Samverkan bör likna de samverkansformer 
som idag används inom älgförvaltningen. Det är en stor utmaning att lyckas med 
förvaltningen så att vildsvinsstammen anpassas till de förutsättningar som finns 
inom respektive område. Det behövs kunskap om biologi, förvaltning, jakt, 
skador och samverkan för alla berörda. Inhämtning och spridning av information 
är en förutsättning för att nå en fungerande adaptiv förvaltning av vildsvin. 

Målsättningen med samverkan bör vara att reglera antalet åtlar och placeringen av 
dessa, samorganiserade jakter, skyddsjakter på produktionsåkrar samt 
skadeförebyggande åtgärder. Där det har varit bra samverkan upplevs det som att 
skadorna orsakade av vildsvin har blivit färre. 

ADAPTIV FÖRVALTNING 
Vildsvin är en naturlig del av den svenska faunan enligt beslut i riksdagen 1987. 
Det finns ingen lång tradition av vildsvinsförvaltning. För att få information och 
utveckla kunskaperna om vildsvinsstammen är det viktigt att samla och analysera 
statistik. 

Avskjutningsstatistik och viltolyckor ger indikationer på stammens storlek och 
utveckling. Jägare uppmanas att rapportera alla fällda djur till www.viltdata.se. Att 
inrapportering sker bör uppmuntras/regleras vid upplåtande av jakträtten. 

Information om stammens utveckling och rådgivning om avskjutningens 
inriktning finns att följa månadsvis på Svenska Jägareförbundets 
Vildsvinsbarometern.

RIKTLINJER UTFODRING 
Länsstyrelsen avråder från all utfodring. Utfodring riskerar att ge en ökad stam 
och är därför inte förenligt med planens målsättning. Enligt § 4 jaktlagen 
(1987:259) är syftet med viltvården att främja en med hänsyn till allmänna och 
enskilda intressen lämplig utveckling av viltstammarna. Viltvård genom 
stödutfodring av vildsvin är med vårt klimat mycket sällan aktuellt. 

RIKTLINJER ÅTLING
Åtling innebär att små mängder foder placeras ut för att kunna jaga djuren genom 
vakjakt. Fodermängden ska alltid vara minsta möjliga för att nå önskad effekt. 
Foderautomater rekommenderas. Fodret i åteln ska vara naturligt och obearbetat, 
rotfrukter avråds helt från att användas. Processade livsmedel i alla slags former 
är förbjudet (bestämmelserna regleras av biproduktsförordningen och 
foderförordningen). När en åtel anläggs bör ett samråd mellan markägare, 
jakträttshavare och brukare ske. Avståndet till trafikerad väg och tätort 
rekommenderas till minst 1 km. En åtel utan frekventa jakttillfällen får anses vara 
en utfodringsplats. En åtel innebär därför ett stort ansvar för anläggaren både vad 
gäller bemanning och skötsel.
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JAKTEN 
Det är viktigt att bibehålla ett högt jakttryck för att inte stammen ska öka. 

Riktlinjer och konstruktionskrav för vildsvinsfällor har tagits fram av 
Naturvårdsverket.

För att underlätta vid skyddsjakt på vildsvin kan Länsstyrelsen, under rådande 
lagstiftning, ge tillstånd till särskilda jaktmedel såsom elektronisk bildförstärkare 
och rörlig belysning monterat på vapnet. 

MÅL FÖR TRAFIKSÄKERHETEN 
Målet är att trafikolyckor där vildsvin är inblandade i Kronobergs län ska 
minimeras genom reglering av stammens storlek och åtgärder inom jakt, jordbruk 
och skogsbruk samt genom trafiksäkerhetslösningar. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

100

200

300

400

500

600

700

Trafikolyckor med vildsvin

Statistik från www.viltolycka.se. 

UPPFÖLJNING 
Den regionala förvaltningsplanen för vildsvin ska vara adaptiv, vid tillkommande ny 
kunskap eller vid ändrade förhållanden ska planen revideras. 

MER INFORMATION
 Naturvårdsverkets nationella förvaltningsplan för vildsvin, 

www.naturvardsverket.se 

 Svenska Jägareförbundet, www.jagareforbundet.se

 Nationella viltolycksrådet, www.viltolycka.se 

http://www.viltolycka.se/
http://www.naturvardsverket.se/
http://www.jagareforbundet.se/
http://www.viltolycka.se/
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