SÅ SKYDDAR DU DIN
TOMT FRÅN VILDSVIN
Varför bökar vildsvin i trädgårdar?
Jo, det finns saker där som de vill komma
åt.
Nästan alltid är det ätbara saker som de
tycker extra mycket om. Här är sex enkla
knep för att slippa så om gräsmattan.

•TA BORT FALLFRUKT

Vildsvin lockas ofta av
fallfrukt, en kompost och
potatisland. Fallfrukt är lätt
att rensa bort.
I till exempel sommarstugeområden är det en god
idé att prata ihop sig
om var ni kan
lägga fallfrukt
och liknande.
Det bör vara en
plats långt bort,
helst undanskymt
i skogen och långt
från vägar och
åkrar.
Men prata först
med den som äger
marken och den
som jagar där, så ni
löser detta tillsammans.

•BYGG STAKET

När man gjort allt man kan
genom att plocka bort det som
lockar, fallfrukt etc. Då är oftast
det mest effektiva att
fysiskt stänga dem
ute.

Har man ett vanligt staket
som inte vildsvinen enkelt tar
sig igenom så brukar det oftast
räcka. Se till så 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 anlägga en färist.

RIGGA STÖRNINGAR •

En ensligt belägen stuga där
det inte finns människor hela
tiden kan bli än mer utsatt då
det inte finns någon störning
eller risk för vildsvinen att
vara där. Där kan belysning,
varnings-angeldon, luktmedel
eller liknande fungera för att
skrämma eller störa vildsvinen.

Bökar vildsvinen i gräsmattan
eller i grusgången så är de san- SÄTT ELSTÄNGSEL •
nolikt på jakt efter rötter och
Det finns många olika
insekter som finns i marken.
typer av stängsel beroende
på hur man vill att det ska se
ut och vilket arbete man vill
lägga ner. Placera ut stolpar.
Använd sedan 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. Man kan
också använda en timer så
att elen bara är påslagen
när man inte är hemma
och/eller på natten.

SÅ SKYDDAR DU DIN TOMT
FRÅN VILDSVIN (FORTS.)
• PRATA MED JÄGARNA

Ett samtal med jägarna i området brukar
ofta resultera i att de kan styra jakten till
närliggande skogar.
Detta leder till att vildsvinen störs bort
och att stammen minskar.
Vildsvin kan vara svårjagade och en
bra dialog mellan husägare och jägare
leder till bra förståelse för varandras
utmaningar och problem.
Notera: Jakt i
detaljplanerat
område kräver särskilt
tillstånd.
Åtgärda efter det som passar bäst just
där ni bor, så kan ni minska och ta bort
de problem som vildsvin orsakar hos er.

• MINIMERA TÄTA SKOGAR
I NÄRHETEN AV HUSET

Oavsett om det är kommunen eller
privata markägare som äger närliggande
mark kan man föra ett samtal med dem
om hur skogen ser ut.
Vildsvin gillar täta skogsplanteringar. Där känner de sig trygga och få
människor stör dem inne i den täta
planteringen. Ifall dessa gallras och röjs
minskar skyddet för vildsvinen och då
vill de inte på samma sätt ta daglega i
dessa.
Samhällsnära skogsområden där jakt
inte är tillåten kan bidra till nattliga
födosök inne i samhället.
För därför samtal med kommunen om
hur de kan bidra till att samhällsnära
områden inte upplevs som lugna och
trevliga platser för vildsvinen.

DE HAR VARIT HÄR SEN STENÅLDERN
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.
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 fin-

nas kvar i forskningssyfte, 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 he-

mortsrätt i landet. Dom ska
behandlas med samma höga etik
som annat vilt som till exempel
älg och rådjur.
Deras levnadssätt och förkärlek för att leta mat under jord gör
att det ibland uppstår konflikter,
när städer breder ut sig och
kommer närmare naturen och
djurens utrymme.

