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Yttrande över remiss från Länsstyrelsen i Västra Götalands
Län avseende utkast på reviderad förvaltningsplan för
vildsvin i Västra Götalands län
Sammanfattning
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) anser att förvaltningsplanen för vildsvin i
Västra Götalands län väl beskriver utmaningarna i förvaltningen av vildsvin. Dock
borde förvaltningsplanen bättre beskriva de positiva värdena av vildsvinet för att
skapa en bättre helhetsbild och skapa acceptans för förvaltningsplanen även hos
jägarna.

Generella synpunkter
SLU anser att förvaltningsplanen för vildsvin i Västra Götalands län väl beskriver
utmaningarna i förvaltningen av vildsvin, samt olika åtgärder för att minska
problemen. Däremot saknas i praktiken helt en beskrivning av vildsvinets värde
som resurs; först på sidan 15 nämns detta kortfattat. Vildsvinet är det tredje
viktigaste viltet för jägare i Västra Götaland, efter älg och rådjur (Widemo, under
bearbetning). Det är viktigt att ge en helhetsbild av vildsvinets värden och
kostnader för att skapa acceptans för förvaltningsplanen. Eftersom
vildsvinsstammen i första hand regleras genom jakt är det viktigt att även jägarna
känner att planen ger en balanserad helhetsbild.
SLU anser inte att diskussionen om utfodring ger en korrekt helhetsbild. Utfodring
ökar överlevnad och kan även öka reproduktionen hos vildsvin. Huruvida detta får
effekter på populationsnivå beror dock på jakttrycket, som kan kompensera för
ökad överlevnad och reproduktion (Widemo & Ericsson; SOU 2014: 54) Det är
därmed inte givet att utfodring ökar stammen eller problemen. Vidare saknar SLU
en del som tar upp avledande utfodring, där vildsvinen lockas bort från känsliga
grödor under vissa tider på året. I kombination med jakt i anslutning till grödor är
detta en effektiv åtgärd.
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Specifika synpunkter
s. 7 SLU anser att det bör finnas med något mål som uttrycker ett positivt värde av
vildsvinen för att skapa balans och acceptans.
s. 10 SLU anser att texten om vilka som får fälla vildsvin på gård och i trädgård bör
förtydligas; rätten gäller inte alla, utan bara de som bor på gården eller har
trädgården. Texten kan, som den är formulerad i nuläget, tolkas som om vem som
helst får fälla vildsvin i någons trädgård.
s. 11 Det är inte tillåtet att locka vilt från annans mark i syfte att jaga det. Åtling är
ett jaktmedel som just syftar att locka vilt, och SLU ifrågasätter om det är lagligt att
ha en åtel inom 100 meter från fastighetsgräns. Gängse vägledningen är 200 meter,
och även det innebär sannolikt att man lockar vilt från andra sidan
fastighetsgränsen.
s. 12 Vildsvin bär ofta på Salmonella och Yersinia; SLU anser att det vore lämpligt
att även kortfattat beskriva dessa problem kopplat till livsmedelsrisker, samt hur
problemet kan hanteras genom anpassad kötthantering och tillagning.
s. 15 ”Vildsvin plundrar även bon för markhäckande fåglar och kan förstöra
värdefulla ängsmarker med en flora som kräver lång kontinuitet och orörd
grässvål under mycket lång tid.”
Carpio et al (2016) “Contrary to our expectations, the proportion of nests predated
was significantly lower in those areas in which wild boar were present, with a
predation rate of 54 %, whereas the predation rate was 87.5 % in the others.” (pdf
bifogas)
Orsaken kan diskuteras, men denna studie visar alltså att bopredation minskar där
det finns vildsvin. I sak stämmer dock citat ovan från förvaltningsplanen.
Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av dekan Torleif Härd efter
föredragning av koordinator Linda Ferngren. Innehållet har utarbetats av forskare
Carl-Gustaf Thulin vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi samt
Fredrik Widemo universitetslektor vid institutionen för vilt, fisk och miljö.
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