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Avskjutning länsvis 

 
•  Län  År  Vildsvin totalt   
• Stockholm  2015/16  7045   
• Uppsala  2015/16  6541   
• Södermanland  2015/16  8910   
• Östergötland  2015/16  8756   
• Jönköping  2015/16  4608   
• Kronoberg  2015/16  6224   
• Kalmar  2015/16  12077   
• Blekinge  2015/16  5695   
• Skåne   2015/16  19201   
• Halland  2015/16  5352   
• Västra Götaland  2015/16  7365   
• Värmland  2015/16  147   
• Örebro  2015/16  2986   
• Västmanland  2015/16  2010   
• Dalarna  2015/16  690   
• Gävleborg  2015/16  19   
• 97626   
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Avskjutning Dalarna  Källa: Viltdata.se 



Avskjutning FJVK  Källa: Viltdata.se 



Vildsvin i Dalarna 

• Sporadisk förekomst vid ca 1 skjutet vildsvin per 
1000 ha 

• När populationen är ”på väg” att bli etablerad 
skjuter man ca 5 vildsvin per 1000 ha 

• När populationen är etablerad räknas från 7-10 
skjutna vildsvin per 1000 ha. Huruvida detta sätt 
att kvantifiera vildsvinen i Dalarna, kan 
naturligtvis diskuteras, men enlig detta sätt så har 
vi ingen etablerad population på kretsnivå i 
Dalarna. FJVK sköt 3,2 / 1000 ha 2015 



• Avskjutning 
 

• Minst 80 % av de fällda vildsvinen bör 
utgöras av årsungar i områden där 
målsättningen är att bibehålla eller öka 
vildsvinsstammen. I områden där 
målsättningen är att minska stammen måste 
dock andelen unga /vuxna hondjur i 
avskjutningen ökas. 

Svenska Jägareförbundet har följande mål  

i vildsvinsförvaltningen, vilka gäller på 

jaktvårdskretsnivå. 

 



Svenska Jägareförbundet har följande mål  

i vildsvinsförvaltningen, vilka gäller på 

jaktvårdskrets nivå. 

 

• Foder  

 

• När utfodring inte behövs i stödjande 
syfte bör inte foder läggas ut förutom i 
mindre mängder som åtel. Med mindre 
mängd avses den mängd foder som äts 
upp vid ett vildsvinsbesök. 



Svenska Jägareförbundet har följande mål  

i vildsvinsförvaltningen, vilka gäller på 

jaktvårdskretsnivå. 

• Samverkan 

 

• Minst 80 % av arealen inom jaktvårdskretsar 
där det finns vildsvin bör omfattas av 
samverkan. Detta innebär att företrädare för 
de ingående jaktlagen deltar i årliga 
vildsvinssamråd arrangerat av 
jaktvårdskretsen. 



Jakträttshavare från de ingående jaktlagen, liksom helst markägare och 

eventuella jordbruksarrendatorer bör delta i vildsvinssamrådet. Vid 

samrådet bör nedanstående delar diskuteras: 

– Eftersök 

– Foder 

– Samjakt 

– Jakt för att förebygga skada 

– Åteljakt 

– Eventuellt bildande av samverkansområden  

eller andra samverkansformer 

– Övriga frågor 

Samverkan 


