Vildsvinkväll i Kristinehamn
Torsdagen den 23 maj så samlades en intresserad skara jägare i friluftsgården Hultet för att diskutera
vildsvin.
Skaran samlades tidigt. Första man kom 40 minuter i förväg och när vi drog igång så var vi 22
deltagare förutom vi som höll i det hela.
Marcus Lidman, som är kretsens ungdomsansvarige, har gått naturbruksgymnasium nere i mörka
Smålands vildsvinstrakter har jobbat som jaktelev under 3 år med bl.a. en hel del vildsvinsförvaltning.
Med den bakgrunden så var han väl kvalificerad att hålla i kvällens information.
Han kunde på ett bra sätt blanda in sina egna erfarenheter av förvaltning i praktiken samt egen
jakterfarenhet med kända grundfakta om vildsvin och deras förvaltning.
Marcus tryckte starkt på att vi i vårt område har ett bra utgångsläge för förvaltning av vildsvin då vi ju
inte har så stora grupper än. Då har vi tid att snacka ihop oss och sätta gemensamma mål.
Det poängterades att det gäller att förvalta vildsvin över jaktlags- och markägargränser. Vildsvin i
Mellansverige har, beroende på bl.a. biotopen, ett hemområde på 200 – 2 000 ha. Alltså oftast mer
än vad enskilda markägare har så det krävs samarbete.
Grundfrågorna man måste ställa sig är: Har vi en vildsvinslämplig mark och vill vi ha vildsvin? Om
svaret är ja på bägge frågorna så innebär det en hel del arbete.
Marcus fick en hel del konstruktiva inpass av en från Småland inflyttad jordbrukare som hade
erfarenhet av vilka skador som det kan bli av vildsvin. Det är inte ett vilt som sköter sig självt utan
kräver mycket välplanerat arbete som kostar pengar.
Under kvällen så avlivades en och annan myt som t.ex. att suggorna får 3 kullar per år. Högsta
reproduktionen är 3 kullar på 2 år om födotillgången är god och vintrarna inte alltför stränga.
Ska vi ha en stam i balans, när den väl är etablerad, så krävs det att avskjutningen hänger med
födslarna. För att ha en stam i balans så ska man ha en avskjutning på ca 90 % av den årliga
föryngringen. Avskjutning koncentreras till yngre djur. Det är dessutom de som smakar bäst.
Det ovanligt korkade uttalandet av en tysk forskare om att skjuta äldre suggor för att minska
stammen avlivades. Om man skjuter äldre suggor, och i värsta fall flockens ledarsugga, så går de
yngre suggorna snabb i brunst. Alltså blir resultatet ännu fler vildsvin vilket ju inte var tanken.
Skillnaden på åtel och foderplats var inte glasklar för alla.
En foderplats används för att hålla vildsvinen borta från mark som ska skyddas. De erbjuds attraktiv
alternativ föda. På en foderplats ska man absolut inte jaga. Grisarna ska få vara ifred där.
På vägen mot skyddsvärd mark/gröda så ha man en åtel. Där sprids små mängder av foder ut så att
djuren stannar upp en stund och där man har urvalsskytte i lugn och ro. Kan förses med fast
belysning. Blev en del diskussion om man ska ha belysningen igång för jämnan eller om den bara ska
automattändas när gris går fram till åteln.
Vi tog en paus och kretsen bjöd på kaffe och bulle. Några var stadda vid kassa och ville absolut
betala. Det fick dom inte.

Marcus visar upp betarna från Sveriges näst största galt som han fått skjuta
Vi diskuterade naturligtvis hela tiden om hur man kan skydda grödor och tips och erfarenheter av
såväl elstängsel av permanent och tillfällig natur kom fram.
Likaså var olika metoder och exempel på praktisk skyddsjakt med i diskussionerna.
Marcus avrundade med en sammanfattning av fördelar och nackdelar på olika jaktmetoder och
kunde exemplifiera med att visa upp betarna från Sveriges näst största skjutna galt. Det är bara att
gratulera till att han fick chansen att skjuta!
Vildsvin är läraktiga och kluriga djur och inte helt lättjagade.
Metoderna varierar: jakt på åtel, vaktjakt och drevjakt med hund. Och naturligtvis kom vi in på föroch nackdelar med olika hundraser.
Vi kom också in på riskerna vid eftersök och lämpliga skyddsbyxor visades upp. Särskilt brukar stora
galtar bli lite vrånga om de blir dåligt skjutna och vill gärna ge igen. Kanske en rätt naturlig reaktion.
De kan då ha en tendens att vilja sprätta upp benen på eftersöksjägaren.
Det blev en lång kväll och ändå hade vi bara snuddat vid ämnet vildsvinförvaltning och –jakt.
Men vi återkommer med mer.
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