Sydöstra Perstorps Älgskötselområde
Vildsvinsförvaltning

För 200 år sen fanns vildsvinen frilevande. Nu när vi har fått tillbaks grisen som är ett
högvilt får vi försöka att vårda stammen, så att vi tillsammans kan skapa en balans i
den. Hos flera andra arter har ju populationen minskat.
Hur uppnår vi en vildsvinsförvaltning som är hållbar inom vårt älgskötselområde?
Här nedan presenteras förslag på hur vi kanske skulle kunna göra.
•

Utfodring/Åtling: Utfodring är en foderplats där vildsvinen ska ha tillgång till föda.
Man bör endast använda oförädlade jordbruksprodukter, inte Wienerbröd o dylikt,
samt att inte lägga ut för stora mängder åt gången.
Jakt på utfodringsplatsen hör inte hemma i jägarsammanhang. Här ska vildsvinen
kunna äta utan att behöva bli störda.
Åtling är den plats där man bedriver vakjakt. Det gör man med godis som t.ex.
majs i mindre mängder som syftar till att locka vildsvinet så att man kan få ett
lämpligt skottillfälle
Vad det gäller både utfodring och åtling ska man ha som en riktlinje att inte
utfodra närmare väg/järnväg och jaktgräns än 200 meter. Vad det gäller
utfodrings och åtlingsplats nära en jaktgräns kan man naturligtvis göra en
överenskommelse men jaktgrannen.
Man bör även observera att inte anlägga dessa platser i närheten av odlad mark.
(Denna regel använder många större organisationer och är även antagen av
Svenska Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund.)
Gå gärna samman i jaktlagen och samarbeta med varandra genom att anlägga
foderplatser. Dessa bör inte ligga alltför tätt. Enligt en diskussion med
jägarförbundet bör dom inte ligga tätare än c:a 300 ha.
Sen beror det ju mycket på hur arronderingen ser ut på de olika markerna.

•

Jakt /Förvaltning: Avskjutningen bör inriktas på att skjuta 70-90 % årsgrisar.
Då har man en chans att skapa en hög medelålder i vildsvinsstammen.
Den allmänna jakttiden för vildsvin är ju som bekant från den 16 april till den
15 februari. Årsungen är dock tillåten för jakt hela året, och sugga som åtföljs
av smågrisar är fredade hela året, men ur etisk och moralisk synpunkt bör
fredningsperioden vara mycket längre.

Vilket annat högvilt har en så kort fredningstid som vildsvinen när deras
avkommer föds.
Om man skjuter en sugga som styr sin flock blir det oreda och ökar risken för
skador i jordbruk och kanske trädgårdar.
När vildsvinen kommer ut och bökar i grödor eller befinner sig på platser där de
gör skada bör man inrikta sig på att skjuta en av de minsta grisarna (kulting) i
flocken. Förhoppningsvis anser suggan att det är för farligt område för att komma
dit igen med sina kultingar.
Om det kommer en stor gris utgå då ifrån att det är en sugga. Med lite tur kan
man se en pensel under magen t.ex. och nedlägga en trofégalt.
Om man tvunget ska minimera bland suggorna bör man göra det sent på hösten.
•

Rapporteringsskyldighet: Det kommer att krävas att man rapporterar in hur
många grisar man skjutit under året. Rapporteringsår kommer att bli per
kalenderår och den 1 februari kommer att vara sista rapporteringsdag.
I Rapporteringsblanketten kommer det att krävas in jaktlagsnummer, rapportör,
telefon, antal fällda grisar varav årsgrisar. En speciell blankett kommer tas fram
för detta ändamål. Målsättningen är att man även ska kunna rapportera över
nätet.
Sammankallande i vildsvinsförvaltningsgruppen
Kurt Svensson

