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Så en viltåker 
 

Att så en viltåker bidrar till en stor nytta ur flera perspektiv. Den skapar foder, skydd och 

boplatser för de vilda djuren samtidigt som den bidrar till en större variation i landskapet. Inte 

bara det jaktbara viltet gynnas av en viltåker, det är även positivt för insekter, fjärilar och den 

biologiska mångfalden i stort.    

Beroende på vilken gröda man väljer att så på sin viltåker sker sådden oftast på våren/försommaren, 

men den kan även ske på hösten. Valet av gröda eller blandningar av olika grödor väljs utefter vad 

man främst vill att nyttan eller syftet med sin viltåker ska vara eller vilken art man vill gynna. Oavsett 

vad man väljer för grödor eller vilken plats man väljer att förlägga sin viltåker på så gynnas ofta flera 

arter samtidigt och positiva sidoeffekter uppstår. Exempelvis kan en varierad viltåker med både 

blommande grödor och smakligt foder gynna både pollinerande insekter som söker sin föda där tidigt 

på våren men också ge foder åt klövvilt under sensommar och höst och skydd åt olika fåglar på 

samma gång.  

 

En viltåker kan ha många syften, ett syfte kan vara att avleda främst klövvilt från att åsamka skador på 

grödor och skog. Man vill då att djuren ska äta på viltåkrarna istället för på de platser där skada kan 

uppstå. Detta kombineras ofta med att störa eller jaga i de områden där grödorna växer och låta 

djuren vara i fred på viltåkrarna eller avledningsåkrarna som de benämns i detta sammanhang. Här 

krävs oftast större områden eller samarbete över fastighetsgränser för att lyckas. 
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I det öppna odlingslandskapet kan man välja att förlägga viltåkrarna mellan olika småbiotoper som 

småvatten och åkerholmar. På så vis förstärker man och utökar dessa biotoper genom att skapa 

spridningskorridorer mellan dem.  

Arrenderar man sin jaktmark måste man naturligtvis ha en dialog med markägaren om och vilka 

åtgärder som kan göras. Kanske passar det att förlägga en viltåker i en kraftledningsgata i fält eller 

utmed någon fältkant? Eller är det till och med så att dessa åtgärder går att kombinera inom det 

stödsystem som finns inom jordbruket? Dialog är viktigt och tillsammans kan man ofta hitta bra 

lösningar som gör att alla blir nöjda.  

  

Läs mer 
www.sjv.se, www.agrojakt.se , www.olssonsfro.se, www.viltfro.se, www.jagareforbundet.se,  

https://skanefro.se/vilt-fagel/  
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