HANDLINGSPLAN VILDSVIN
Handlingsplanen är Svenska
Jägareförbundets viktigaste
styrdokument för förvaltningen
av vildsvin. Handlingsplanen
bygger på aktuell forskning och
erfarenheter som vuxit fram i
de län där vildsvinen förvaltats
under en längre tid.

• Vildsvinsjakt ställer höga krav på
skjutskicklighet och därför rekommenderas att skjuta Vildsvinspasset varje år.

I handlingsplanen lyfts tre viktiga målområden fram.

• Skilj på utfodringsplatser, där man
inte jagar, och åtelplatser där syftet är
att jaga.

• Hundar som visar tendenser att skada
friskt vilt ska inte användas eller förses
med munkorg under jakt. Var särskilt
uppmärksam på hundars beteende när
flera hundar används i samma såt.

MÅLOMRÅDE FODER

MÅLOMRÅDE SAMVERKAN

• Lämpligt viltfoder är grovfoder som
ensilage samt spannmål, ärtor, majs
och bönor. Det finns även särskilda
viltfoderblandningar samt avrenspellets
som kan användas. Svenska Jägareförbundet avråder från användning av
sockerbetor.

• För en lyckad vildsvinsförvaltning är
samverkan av största vikt. Det gäller
såväl mellan olika jägare som mellan
jägare, lantbrukare, arrendatorer och
markägare. Brist på samverkan kan
leda till en kvalitativ dålig vildsvinsstam,
samt ökade skador på jordbruksmark
och andra känsliga områden.

• Livsmedel som innehåller animaliskt
protein är förbjudet att använda som
foder till vilt (EG Förordning 1774/2002).
Det innebär att till exempel bröd och
matrester inte får användas.

• Samverkan kan omfatta ett flertal
olika områden, till exempel eftersök,
åteljakt, utfodring, avledande åtgärder,
jakt för att förebygga skada och koordinerade jakter.

• Utfodring i stödjande syfte görs för att
förhindra svält under den tid på året då
viltet har svårt att hitta föda på grund av
stort snödjup eller djup tjäle. Svenska
Jägareförbundet anser att utfodring
i stödjande syfte inte ska förekomma
under vegetationsperioden.

MÅLOMRÅDE JAKT
• Vid all jakt gäller att ”anpassa jakten
efter tillgången på vilt” enligt (§4 JL
1987:259). Det är också ”förbjudet att
locka vilt från annans jaktområde” (§34
JL 1987:259).
• Använd avskjutningsstatistiken (www.
viltdata.se) för att ta reda på hur många
vildsvin det är rimligt att skjuta. Om det
skjuts 10 vildsvin per 1 000 hektar i en
jaktvårdskrets så motsvarar det 1 fällt
vildsvin per år på 100 hektar. För att
förhindra skada kan det krävas en högre
avskjutning.
• Om målsättningen är att bibehålla
eller öka vildsvinsstammen bör minst 80
procent av avskjutningen vara årsungar.
• Är målsättningen att minska stammen
måste även andelen unga vuxna hondjur
i avskjutningen ökas. Dessa jagas företrädesvis under september–november,
då risken är minst för att de har smågrisar eller har kultingarna i boet.
• I områden där målet är att öka antalet
vildsvin bör en försiktighet råda när det
gäller att skjuta unga vuxna hondjur.
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• En hög andel unga individer i avskjutningen medför att medelåldern i
vildsvinspopulationen hålls hög, vilket i
sin tur leder till att den sociala strukturen bevaras, vilket är mycket viktigt
för att minska skador på exempelvis
jordbruksmark.
• Skjut aldrig ledarsuggorna! De lär sin
avkomma ett funktionellt socialt beteende och synkroniserar brunsten hos
övriga hondjur i gruppen. Utan denna
styrning kan resultatet bli ökade skador
på åkermark samt att det föds kullar
spridda över årets samtliga månader.
• Skjut jägarmässigt! Börja alltid med
de minsta djuren i en grupp. Regeln
”Aldrig först – aldrig störst” innebär att
man aldrig skjuter på det första djuret i
en grupp som är i rörelse och inte heller
på de största djuren.

• Åtling för jakt är effektivt och ger
möjlighet till en selektiv avskjutning. På
en åtelplats ska inte mer foder spridas
per dygn än vad som konsumeras vid ett
vildsvinsbesök.
• Om ingen överenskommelse finns
med grannjaktlagen avråds från att
åtlar placeras närmare än 200 meter
från en jaktlagsgräns. Samma avstånd
bör gälla till större vägar, växande gröda
eller andra skyddsvärda marker.
• Under vegetationsperioden ska inte
jakt förekomma ”i skogen” utan koncentreras till skadekänsliga områden.
• Avledande utfodring kan, i kombination med jakt på den mark man vill
skydda, minska skador i jordbruksgrödor. Det krävs dock stora marker
med en gemensam förvaltning.
Läs hela handlingsplanen på
www.jagareforbundet.se

