
 

SVERIGES JORDBRUKSARRENDATORER, SJA  Org. nr 802007-4558 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
Ordförande 

Lars Andersson 

Frövi Gård 1, 726 92 Skultuna  
Tfn 070-551 62 32 

lars.andersson1640@gmail.com 

Verksamhetsledare 

Lars Jakobsson 

Blyberga 526, 705 98 Lillkyrka 
Tfn 019-46 81 00, 070-648 27 22 

lars.blyberga@outlook.com 

Vice ordf. och kommunikatör 

Carl-Fredrik Svederberg 

Läckö Kungsgård 1, 531 99 Lidköping 
Tfn 0510-107 00, 070-343 18 19  

 carlfredrik@lackokungsgard.se                      

Bankgiro 969-5149 

Hemsida www.sja.se 

E-post kontakt@sja.se  
 

 

 

 

Lars Jakobsson  REMISSYTTRANDE 
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 Naturvårdsverket 

  

 

Yttrande om reviderad nationell förvaltningsplan för vildsvin 

(NV-02782-19) 
 

Sveriges Jordbruksarrendatorers, SJA företräder som intresseorganisation 13 

arrendatorsföreningar från Skåne i söder till Dalarna i norr. I Norra Sverige, Halland och på 

Gotland finns även direktanslutna medlemmar och totalt representerar vi ca 3500 

arrendatorer. Drygt 40 procent av åkermarken i landet är arrenderad. 

 

Historik och problembeskrivning 

Skador av klövvilt och då framförallt vildsvin är kostsamma. Den i remissen refererade 

undersökning från SLU värderar skadorna i landet till mer än 1 miljard kr per år för direkta 

skördeförluster och i övriga kostnader för att anpassa odlingen och för följdskador mm. Enligt 

undersökningen drabbas 39 procent av lantbrukarna av skador. Genomsnittlig skada per 

företag är 29 440 kr med en variation mellan länen från 2870 kr till 69 370 kr. Vildsvinen har 

ett lokalt uppträdande och alla drabbas inte av skador. Genomsnittlig skada per företag för de 

som drabbas är 71 480 kr eller 931 kr per hektar. Detta belopp motsvarar i typiska fall hela 

förväntade arbetsersättningen för lantbrukaren. Ett antal andra underökningar genom åren 

bekräftar undersökningens slutsats. 

 

Arrendatorerna blir särskilt utsatta för vildsvinsskador eftersom de har små direkta 

möjligheter att påverka vildsvinsstammen. Arrendatorerna kan beskrivas som en skadelidande 

tredje part i ett avtal mellan jordägare och jägare. Jakträtten för arrendatorer skrivs oftast bort 

i arrendekontrakten och om den igår i arrendet så omfattar jakten bara den upplåtna arealen i 

jordbruksarrendet och inte eventuell angränsande skogsmark vilket gör kontrollen av 

viltstammen genom vanlig jakt ineffektiv. 

 

Vildsvinen är oönskade och deras inslag i den svenska faunan är oplanerad och resultat av 

myndigheters ouppmärksamhet. Vildsvinen har varit utrotade sedan 1700-talet, sannolikt för 

att de konkurrerade alltför effektivt med människan om brödfödan. Idag bidrar de återigen 

verksamt till att ödelägga svensk livsmedelsproduktion och landsbygd. 

 

Under 1970-talet rymde ett större antal vildsvin från hägn och även utplanteringar ägde rum. 

På grund av de skador som uppstod övervägde regeringen 1980 att vildsvinen skulle utrotas 

men bestämde att de skulle få finnas i begränsad omfattning i Stockholms län.1988 bestämdes 

att vildsvinen skulle få tillhöra den svenska faunan i begränsad omfattning. Detta efter att man 

ställts inför det faktum att vildsvinen redan hade spritt sig utom kontroll. Naturvårdsverket 

och länsstyrelserna skulle dock följa utvecklingen noga och vid behov besluta om nödvändiga 

åtgärder. 



 

 

 

Besluten om vildsvinen togs under fel premisser och mot bättre vetande. Sålunda var man 

medveten om att sedvanlig jakt inte var effektiv. Dessutom ansåg man att vildsvinen av 

klimatologiska skäl inte skulle kunna kolonisera sydsvenska höglandet men samtidigt var man 

medveten om att om så skulle ske skulle de vara utomordentligt svåra att hålla tillbaka i det 

brutna landskapet. Nu är det där man har som störst bekymmer. 

 

Reviderade förvaltningsplanen 

Vi ser positivt på den reviderade förvaltningsplanen och det ambitiösa målet om att halvera 

skadorna. Vi kan odelat ställa oss bakom de redovisade målsättningarna till alla delar. En hel 

del konkreta förbättringar av regler för jakt har också succesivt blivit verklighet sedan 2010 

när den liggande förvaltningsplanen beslutades. De ytterligare åtgärder som nu föreslås 

kommer att bidra till större möjligheter att begränsa skadeverkningarna. Till de viktigaste hör 

jakt på hondjur. Livsmedelsverkets förslag om att stimulera konsumtionen av vildsvinskött ser 

vi som ytterst angeläget. Största hindret idag för en tillräckligt intensiv jakt är sannolikt att 

jägarens frysbox är full. Viktigt är också den skärpning av straffet för brott mot foderreglerna 

som genomfördes vid årsskiftet. Förhoppningsvis får man därigenom bort en del av den 

överdrivna utfodringen. 

Frågan är om de nu föreslagna åtgärderna är tillräckliga för att uppfylla målsättningen om 

halvering av skadorna. Det finns en stor farhåga hos oss om att åtgärderna inte räcker och då 

är frågan vilka ytterligare medel som finns. 

 

Ytterligare medel 

SJA avgav ett remissyttrande om förvaltningsplanen från 2010. En del av de åtgärder som vi 

då saknade har ändå kommit till stånd efter hand medan det återstår ett antal. 

 

Förbud mot utfodring 

Även om tonen skärpts mot överdriven utfodring tror vi att man måste införa ytterligare 

restriktioner. All utfodring till klövvilt bör förbjudas med undantag för hö och ensilage under 

stränga vintrar efter dispens från länsstyrelsen. Åtling undantas från förbudet men 

fodermängderna ska vara minsta verksamma. Åtlarna ska vara regelbundet bemannade.   

 

Effektiv jakt och skyddsjakt 

För att jakt ska bli verksamt måste jaktformerna vara rationella. Ett medel kan vara att 

använda fällor så stora att hela flocken kan fångas inklusive vuxna djur. Större eller mindre 

tillfälliga hägn för infångning av hel flock bör övervägas i samband med skyddsjakt. Här 

kommer Livsmedelsverkets ambition om konsumtionsfrämjande åtgärder väl till pass för att 

åstadkomma en rationell hantering. 

 

Jakt från fordon 

Jakt från fordon är som bekant förbjudet i det generella fallet. Det är helt enkelt alltför 

effektivt. Efter ansökan bör dock jakt på vildsvin kunna tillåtas i områden där utvecklingen 

gått över styr. Särskilt i en upphöjd position på en traktor eller tröska borde det vara lätt att få 

ett bra kulfång och jakten säker. 

 

Övervakning 

För att värdera utvecklingen i syfte att sätta in verkningsfulla åtgärder måste de lokala 

förhållandena vad gäller vildsvinens utbredning, populationstillväxt och skadeutveckling 

följas noga. 

 

Skadereglering 

Reglerna för jordägarens ansvar för viltskador gentemot arrendatorn är inte tillräckligt 

verkningsfullt för att utsatta arrendatorer ska kunna få skadestånd. Skadestånd utgår inte om 

jordägaren kan visa att denne har vidtagit rimliga åtgärder för att hindra skador utan att för 



 

 

den skull ha lyckats. Utvecklingen hittills har ju visat att dagens medel för att hålla tillbaka 

stammen är relativt verkningslösa vilket det är lätt att hänvisa till för att undgå skadestånd. 

Alla medel som ökar effektiviteten i att hålla nere vildsvinsstammen ger större chans till 

skadestånd. Med tillgång till allt effektivare medel för jakt och annat blir det lättare att ställa 

en jordägare till ansvar. En förutsättning för reglering av skada är att det finns en pålitlig och 

tillgänglig skadevärdering. Det finns därför behov av att utbilda och auktorisera 

skadevärderare ute i länen. 

 

Representation i viltförvaltningsdelegationerna  

Arrendatorernas speciella situation som varande skadelidande tredje part i ett avtal om jakt 

mellan markägare och jägare bör balanseras med en plats för arrendatorernas intressen i 

viltförvaltningsdelegationerna. Dagens representation från de gröna näringarna garanterar inte 

att det renodlade intresset för jordbruksproduktionen tillgodoses. I många fall finns 

jägarintressen hos de som representerar jord- och skogsbruk. 

 

Samverkan inom större områden över fastighetsgränserna 

Vildsvinen rör sig över stora områden och att försöka styra populationen med olika medel 

inom enskilda fastigheter fungerar ofta inte. Samverkan mellan fastighetsägare, brukare och 

jägare anbefalls som ett sätt att öka effektiviteten genom att bli överens om tagen och jobba 

därefter. Tyvärr är målsättningarna hos de olika parterna ofta alltför olika och man blir inte 

överens. Dessutom krävs att någon tar initiativ till att bilda samverkansområden och att driva 

verksamheten. Det behövs helt enkelt eldsjälar på vilka det ofta råder brist. Länsstyrelserna, 

eller någon som jobbar på uppdrag av myndigheter, borde hjälpa till med att få igång initiativ.  

 

Prioriteringar 

Det finns ett litet antal företag som säljer jakt och vilt som har möjlighet att dra fördel av 

situationen. Några av dem har dessutom verksamt bidragit till spridningen av 

vildsvinsstammen. Vid konkurrens om marken bör livsmedelsförsörjning prioriteras högre än 

fritidsintressen. När det gäller näringsverksamhet bör på samma sätt livsmedelsproduktion 

prioriteras högre än tillhandahållande av fritidstjänster. 

 

När det gäller viltskador brukar man säga att lantbruket får tåla en del störningar. En rimlig 

förutsättning är dock att det är fråga om en historiskt sett naturlig fauna och att skadorna inte 

är oacceptabelt stora. Vildsvin är en återintroducerad viltart som orsakar oacceptabla skador i 

allt större delar av landet och det är då rimligt att vidta kraftfulla åtgärder för att begränsa 

skadorna. Dessutom har olaglig utsättning hjälpt till att sprida problemen. 

 

Givetvis finns det djurskyddsaspekter på sätten att begränsa vildsvinen men måttstocken 

påverkas av att det är fråga om ett oönskat skadedjur. Sålunda omfattas därför inte vildsvinen 

av EU-reglerna om test av fällor. Vi anser att fångst av hela flockar i stora fällor eller mindre 

hägn bör prövas som en metod. Sugga och kultingar hålls då ihop och hanteras gemensamt.  

 

 

För Sveriges Jordbruksarrendatorer 
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