
Vildsvinshelg 27—29 November  

i Norrtälje kommun 

I samarbete mellan Jägareförbundets lokala organisationer:  

Hallstavik-, Rimbo-, Norrtälje norra- och Norrtälje södra jakt-

vårdskrets arrangerar Jägareförbundet Stockholms län och Norrtälje 

kommun samt LRF en helg med fokus på vildsvin, vildsvinsjakt och 

den lokala närproducerade maten som finns i våra skogar 

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 decim-

erades 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. Riks-

dagen 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 vildsvins-

stammen 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 

med oss människor. Det innebär att vi behöver samarbeta mellan olika intressen för att minska eventuellt upp-

komna problem så att vi kan samexistera så friktionsfritt som möjligt med de vilda djur som finns i Sverige.  
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Syftet med denna vildsvinshelg är bland annat att: 

Stimulera jakt efter vildsvin då Norrtälje kommun är ett område där vildsvinen ökat kraftigt senaste åren. 

Uppmuntra och initiera samarbete mellan jaktgrannar och mellan jägare, brukare samt övriga intressenter. 

Påvisa behovet av och verka för ett fungerande system för avsättning av vildsvinskött för att både 

öka intresset för jakten såväl som för vildsvinet som ett fantastiskt livsmedel.  

Genomförande av vildsvinshelg:  

• Alla inblandade aktörer hjälps åt att sprida denna information så att det är känt bland jägare, markä-

gare, brukare och andra intresserade att denna jakt kommer genomföras. 

• Inblandade jaktvårdskretsar, jaktlag samt övriga berörda genomför den planering som krävs, inklu-

sive att där det är möjligt på lokal nivå, samplanera behovet av samordning mellan jaktlag, överse 

tillgången på hundar och hundförare samt eftersöksekipage för att underlätta genomförandet. 

• Fredagen den 27:e november publiceras information gällande vildsvinshelgen, samt övrigt smått och 

gott som är aktuellt när det gäller vildsvin. Publicering sker via inblandade organisationers ordinarie 

kanaler. 

• Från och med den 27:e till och med den 29:e satsar vi på att öka intensiteten i vildsvinsjakten i Norr-

tälje kommun. Det är helt upp till var och en hur jakten bedrivs. Det kan vara både vakjakt samt 

hundjakt. Allt enligt det som passar bäst för den enskilde jägaren och eller jaktlaget. 

Vidare tankar och planer gällande uppmärksammande av vildsvin som livsmedelsresurs: 

• Ett av huvudsyftena med denna helg är att visa på den fina lokala matresurs som vildsvinet är och 

behovet av att få till ett fungerande system där jägare och jaktlag på ett enkelt sätt kan ha avsättning 

för vildsvinskött så att det kommer fler tillgodo. Som väl känt så är det mycket krångligt idag och 

framförallt då i områden där det inte finns tillgång till vilthanteringsanläggningar. Den ursprungliga 

planen var att omsätta en del av de fällda vildsvinen vid denna i jakt i kommunens verksamhet men 

brist på vilthanteringsanläggningar har gjort att det inte blir aktuellt denna gång. Förhoppningen är att 

de förslag som ligger från Svenska Jägareförbundet och LRF med möjligheter till småskalig försälj-

ning kommer på plats så att det nästa gång man gör något liknande även går att få ut köttet till skolor 

och äldreboenden. 

Möjlighet att delta i utlottning av fina priser: 

• Alla som är med och jagar har möjlighet att delta i utlottning av priser. 

• Om du vill vara med i utlottningen så skicka ett mejl tidigast den 27:e och senast den 30:e november 

enligt nedan: 

 Mejl till: styrelsen@stockholm-jagareforbundet.se 

 Rubrik: Vildsvinshelg 

 Text i mejlet: Förnamn Efternamn. Telefonnummer. Jaktlagets namn. Jaktledarens namn. Jakt-

 vårdskretsens namn 

• Under vecka 49 kommer lottning att ske bland dem som skickat in mejl. Priser: 

 - 1 timmes skytte i biograf för 5 personer inklusive ammunition. (Sponsras av Mauritz Widforss och 

  Jägareförbundet Stockholms län) 

 - 1 plats vid vildsvinsjakt den 18:e december i Forsmark (Sponsras av Svenska Jägareförbundet) 

 - Gratis hundmat i ett år (Sponsras av Eukanuba) 

 - Jaktkepsar med mera (sponsras av Svenska Jägareförbundet) 



Råd gällande vildsvinsförvaltning och lämplig avskjutning:  

Med tanke på att många kultingar fötts i år gäller det att hålla ett högt jakttryck på kultingar/årsungar under 

hösten. När det gäller att öka eller minska en vildsvinsstam så ges bäst effekt i normala fall genom att 

skjuta unga vuxna hondjur under september till och med november. På grund av att många fått kultingar 

sent kan man behöva lägga huvuddelen av denna avskjutning under framförallt november så att man inte 

riskerar att skjuta bort en sugga för kultingarna med lidande och problem i förvaltningen som följd. 

Om man under tex åteljakt har bra möjligheter att titta efter eventuellt dragna spenar så kan det även under 

december vara läge att inrikta jakten på unga vuxna hondjur i de områden som man vill sänka vildsvins-

stammen. Observera att inga ledarsuggor bör fällas då det bara stökar till det i förvaltningen med yngre 

vildsvin som inte har någon styrning. Dessa rutinerade ledarsuggor har några år kvar då de kan föda kul-

tingar medan de yngre hondjuren har betydligt fler år kvar då de kan föda kultingar. Det gör att effekten på 

hela populationen blir mycket större om man reglerar stammen genom att öka eller minska jakttrycket på 

de unga vuxna hondjuren under denna del av året. Viktigt dock att vara extra försiktig och nogsamt titta 

efter dragna spenar då de kan ha kultingar i boet.  

Som vanligt läggs annars huvuddelen av jakttrycket på årsungar av vildsvin, upp till 12 månaders ålder. 

Värt att påpeka är att det är vi människor som styr hur vildsvinsstammen ser ut och det är upp till oss att 

bedriva en klok, säker och etiskt riktig jakt där stor hänsyn tas till både vildsvin, hundar och människor.  

Kontakter:  

Norrtälje kommun:  

asa.szabad-mattsson@norrtalje.se och lina.segrell@norrtalje.se  

 

Svenska Jägareförbundet/Jägareförbundet Stockholms län: 

per.zakariasson@jagareforbundet.se och henrik.falk@jagareforbundet.se  

 

Jägareförbundet Hallstaviks Jaktvårdskrets: 

hallstavik@abkrets.se  

 

Jägareförbundet Rimbo Jaktvårdskrets: 

styrelsen.rimbo@abkrets.se  

 

Jägareförbundet Norrtälje norra Jaktvårdskrets: 

ronny@roslagens-styr.se  

 

Jägareförbundet Norrtälje södra Jaktvårdskrets: 

svni@hotmail.com  

 

LRF Norrtälje kommungrupp: 

Pernholt@telia.com 
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