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Svenska Jägareförbundet får efter att ha tagit del av rubricerad remiss anföra följande. 
 
Det regeringsuppdrag som ligger till grund för Naturvårdsverkets utredning är välformulerat 
och initierat, men kommer enligt Jägareförbundets mening några år för sent. Den kraftiga 
ökningen av vildsvinsstammen i delar av syd- och mellan Sverige som tidigare orsakat oro 
och diskussioner förefaller till viss del ha dämpats under senare år, och vi bedömer att jägarna 
i dagsläget på de flesta håll har kontroll över vildsvinens expansion. Jägareförbundet upplever 
därför en situation där långsiktig förvaltning är mer aktuellt än akuta åtgärder. 
 
Svenska Jägareförbundets grundinställning är att vildsvinet har en odiskutabel hemortsrätt i 
den svenska faunan. Vildsvin är ett mycket attraktivt och till del svårjagat vilt. De är 
anpassningsbara, kraftfulla och vackra och lämnar ett mycket välsmakande och högkvalitativt 
kött.  
 
Enligt Svenska Jägareförbundets mening skall anpassningen av vildsvinsstammens storlek ske 
genom konventionell jakt. Vildsvin är en art som sätter mycket fokus på etikfrågor. Vildsvin 
är också en art med för svenska förhållanden mycket lång jakttid. Hög etik vid vildsvinsjakt, 
liksom vid övrig jakt, är likställt med, till exempel, att endast lossa skott när möjligheterna för 
dödande träff är goda samt att inte använda hundar som är så skarpa att de på egen hand 
förmår döda små vildsvin. Hundar som på egen hand dödar friska djur kan aldrig accepteras 
vid jakt. I en förvaltande fas skall jakten vara produktionsanpassad, det vill säga att jägarna 
inte skall fälla fler vildsvin än vad marken producerar. Enligt Jägareförbundets mening är den 
etiskt tvivelaktiga syn på vildsvin som finns på sina håll en direkt följd av de heta 
diskussioner som förekommit om skador på jordbruksgrödor. Diskussioner där vildsvinet ofta 
framställs som ett rent skadedjur. 
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I dagsläget finns en typ av fälla godkänd för levandefångst av vildsvin. Jägareförbundet anser 
att frågan om fällor för vildsvin kräver ytterligare utredning och vi ser fram emot en fortsatt 
dialog i denna fråga. En sådan utredning bör innefatta lagstiftningsfrågor relaterade till 
”lockande problematiken” (olovligt lockande av vilt från annans mark). Vi ser ett potentiellt 
användningsområde för fällor när det gäller skyddsjakt, det vill säga borttagande av 
”problemdjur” framför allt i tätortsnära områden. En sådan användning bör lämpligen 
beläggas med ett tillståndsförfarande. 
 
Vildsvin är föremål för utfodring, i vissa fall omfattande sådan. Jägareförbundet vill uppmana 
till måttfullhet i utfodringen, samt till att endast naturligt foder för vildsvin används. Exempel 
på naturligt foder är ärtor, majs, ensilage, sockerbetor med mera. Vi tror inte att någon 
särskild lagstiftning behövs rörande utfodring, utan ser att detta bäst hanteras av jägarna och 
markägarna via lokala överenskommelser. Jägareförbundet kommer också att, via upplysning 
och kunskapsförmedling, verka för måttfullhet i utfodringen. 
 
Vildsvinet är en art som i högre grad än många andra arter visar på behovet av samverkan 
över stora arealer och mellan olika intressenter. Till exempel genom att jordbrukaren tidigt 
under året informerar jaktlaget om var skadekänsliga grödor kommer att odlas. På dessa fält 
förbereds särskilda anordningar för att underlätta jakten. Exempel på detta är uppsättande av 
flyttbara jakttorn samt lämnande av ej odlade skjutgator i anslutning till skogskanter. Jaktlaget 
åtar sig sedan att jaga vildsvin på dessa fält, och särskilt intensivt under den känsliga perioden 
(mjölkmognaden). Kombinerat med särskilda utfodringsplatser i ej skadekänslig terräng där 
vildsvinen får vara ifred och finna föda och skydd kan detta leda till en reduktion av skadorna. 
 
Rättsförhållandet mellan markägare och arrendatorer är reglerat i Jordabalken 9:34a. Svenska 
Jägareförbundet ser inte behov av ytterligare lagstiftning för att reglera ersättningar från 
jägare till markägare eller jordbruksarrendatorer vid skador. 
 
Den generösa jakttiden och de i vissa avseenden speciella förutsättningar som gäller i 
samband med förvaltningen av vildsvin innebär flera jaktetiska ställningstaganden. När och 
på vilket sätt jakt skall ske i förhållande till vildsvinens något diffusa reproduktionssäsong är 
en i jägarled återkommande och berättigad fråga. 
 
Som Jägareförbundet redan tidigare framfört till Regeringen (2006-05-23) så anser vi att den i 
nuläget mest angelägna anpassningen berör hundanvändningen. I första hand är det 
möjligheten att använda hund tidigt på säsongen – redan från 1 augusti – som enligt 
förbundets mening starkt kan ifrågasättas. De hundar som används vid jakt efter vildsvin är 
vanligtvis inte särskilt ”artspecifika” så att de enbart förföljer vildsvin. Risken är därför 
uppenbar att de även förföljer hjort och rådjur under den tid då hundar inte får användas för 
dessa arter vare sig det gäller jakt eller jaktträning. De rent ställande hundraserna som 
används vid älgjakt är ofta lämpliga även till vildsvin och då är risken naturligtvis mindre att 
hunden förföljer hjort och rådjur. Med hänsyn både till kultingarnas storlek och till risken för 
oacceptabla störningar på hjort och rådjur anser Jägareförbundet att hundanvändningen vid 
jakt efter vildsvin ska samordnas med tiden som gäller för hjort och rådjur, det vill säga 1 
oktober till och med 31 januari. 
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I och med att det finns ett behov och även en möjlighet att jaktträna älghundar från 21 augusti 
och att dessa inte sällan används för att ställa vildsvin, anser förbundet att man måste hitta en 
lösning som medger att ställande hund kan användas för jaktträning på vildsvin från samma 
tidpunkt som rör älg.  
 
Svenska Jägareförbundet ser ett stort behov av en formalisering av vildsvinsfrågorna på 
nationell nivå. Inte minst gäller detta samordning mellan de olika parterna i 
vildsvinsförvaltningen respektive informations- och utbildningsinsatser. Jägareförbundet är 
därvidlag beredda att åta sig ett uppdrag att bilda en grupp tillsammans med övriga 
intressenter för att hantera vildsvinsfrågorna.  
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