VILDSVIN
Vilda djur och växter finns i Sverige. Vi behöver kunskap om hur djur och
natur fungerar. Här är några tips som underlättar samvaron
Vildsvin har funnits länge i Sverige. Redan under stenåldern fångades och tämjdes vildsvin i landet. I och med jordbrukets framväxt sågs vildsvinen alltmer som ett problem och de utsattes för
omfattande förföljelse. Detta, tillsammans med att vildsvin blandades in i tamsvinsraserna, medförde att den svenska vildsvinsstammen decimerades och den ansågs helt utrotad i slutet av
1700-talet. Vildsvin har länge hållits i hägn. De är svåra att stängsla in och rymningar har ägt
rum, till exempel skedde en rymning under 1970-talet från ett hägn vid Trosa. Detta medförde att
det under slutet av 1970-talet fanns ett antal mindre, frilevande vildsvinspopulationer i landet.
Riksdagen beslutade år 1981 att alla vildsvin i landet skulle utrotas, med undantag för en mindre
population om cirka 200 djur vid Mörkö och Tullgarn i Stockholms län. Dessa skulle få finnas kvar
i forskningssyfte (prop. 1980/81:82 JoU 16, rskr. 174). En viss avskjutning genomfördes, men
fortsatta rymningar från hägn ledde till att vildsvinsstammen spreds och ökade. År 1987 beslutade Riksdagen att vildsvinen skulle räknas till de inhemska arterna och ha hemortsrätt i landet
(prop. 1986/87:58 om jaktlag).
Vildsvinen har alltså hemortsrätt i Sverige och ska behandlas med samma höga etik och moral
som till exempel älg och rådjur. Deras levnadssätt och förkärlek för att leta mat under jord gör
dock att det ibland uppstår konflikter till exempel när staden breder ut sig och kommer närmare
och närmare naturen och djurens utrymme.
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Det första man ska fundera över om man har vildsvin på sin tomt är vad det är som lockar dit
dem. Är det tex fallfrukt, en kompost, ett potatisland eller något annat som ni kan rensa bort eller
avskilja så att de inte lockas in på tomten. I tex sommarstugeområden är det en god idé att ni tillsammans i samfälligheten (om det finns en sådan) pratar ihop er om var ni kan lägga fallfrukt och
liknande. Detta bör vara en plats långt bort från där ni inte vill ha vildsvinen. Helst undanskymt i
skogen och långt från vägar och åkrar. Observera att ni måste prata med den som äger marken
och den som jagar där så att ni kommer fram till en bra lösning tillsammans.
Om ni inte kan hitta något specifikt som lockar utan de bökar i gräsmattan eller i grusgången till
synes utan anledning så är de sannolikt på jakt efter rötter och insekter som finns i marken. Det
här kan givetvis vara extremt frustrerande men är egentligen ganska fördelaktigt då vildsvinen
oftast gör detta för att det är lättåtkomligt och inte för att det är deras förstaval när det gäller mat.
Är det också så att det ofta är ostört på tomten, tex en ensligt belägen stuga där det inte finns
människor hela tiden så blir det än mer utsatt då det inte finns någon störning eller risk för vildsvinen att vara där.
Vildsvin är väldigt intelligenta och lättlärda vilket vi kan utnyttja genom att ”uppfostra dem”, oftast
genom att jaga dem där vi inte vill att de ska vara. Men det slår åt andra hållet också genom att
de snabbt lär sig var det finns möjlighet att hitta mat och det inte finns någon risk för dem att uppehålla sig där.
När det rör sig om vildsvin som bökar och förstör på tomter och gräsmattor och man har gjort allt
man kan genom att plocka bort det som lockar, fallfrukt etc. Då är oftast det mest effektiva att fysiskt stänga dem ute genom att använda någon form av barriär- stängsling. Jakt är ett effektivt
verktyg för att decimera en vildsvinsstam och att skydda åkrar, men när det gäller tomter som besöks av vildsvin så kan det räcka med ett enda vildsvin inom ett stort område vilket gör att man
behöver fundera på att stänga dem ute istället.
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Har man ett vanligt staket som inte vildsvinen enkelt tar sig igenom så brukar det oftast räcka.
Viktig dock att det inte finns något ställe där vildsvinen kan ta sig in. Har man inte en grind vid sin
infart kan det vara ett alternativ att fundera på att anlägga en färist. Samma gäller då att man behöver tillse så att inte vildsvinen kan smita in på sidan om.
Har man inget staket eller om det staket man har inte helt innesluter tomten, så är ett mycket bra
alternativ att sätta upp ett elstängsel. Det finns en uppsjö typer av stängsel och här får man göra
en avvägning över hur man vill att det ska se ut och vilket arbete man vill lägga ner. Oftast blir det
bäst resultat och effektivast med ett elstängsel som man gör av impregnerade stolpar, tex 60-80
mm i diameter, som man slår ner i jorden. Helst vill man ha ner stolpen till frostfritt djup och beroende på var man bor så varierar det, men någonstans 60-80 cm djup. Sedan använder man isolatorer som man skruvar in i stolparna och helst tre eller fyra rader med blanktråd (metalltråd). Se
bild där man även har en jordad tråd (för ökad effekt) en bit upp plus tre ytterligare strömförande
trådar. Den jordade tråden ansluter man till ett järnspett eller liknande som man slår ner så djupt
man kan där det är jord/lera. De strömförande trådarna ansluter man till ett el aggregat som drivs
av någon form av strömkälla, som i dessa sammanhang oftast kan vara anslutna till elnätet.
Materialet till stängsling med mera finns i butiker som säljer lantbruks- och gårdstillbehör.
Visst underhållsarbete genom att slå gräs och växlighet under elstängslet behöver utföras. Man
kan också välja att använda sig av en timer så att elen bara är påslagen när man inte är hemma
och/eller på natten. Då slipper man akta sig när man är ute och påtar i trädgården.
Genom att göra de åtgärder som passar bäst just där ni bor så kan ni minska och oftast helt ta
bort de problem som vildsvin kan orsaka hos er. Då blir det lättare för er att leva nära inpå naturen och de vilda djuren.
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Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med drygt 155 000 medlemmar som
är organiserade i 22 till förbundet anslutna länsjaktvårdsföreningar. Förbundet
bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet verkar utifrån en stor respekt för viltet, naturen, människan och samhället som kan sammanfattas i orden hänsyn och balans. Förbundet har även ett jakt- och viltvårdsuppdrag av regeringen att leda
delar av den praktiska jakten och viltvården i Sverige.
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