
Vildsvin problem eller viltköttsreserv



Aktuellt

• Avskjutningen ökar-minskar-
ökar……….

• Vildsvinsstammen ökar-minskar-
ökar………

• Utbredningen ökar

• Efterfrågan på vildsvinskött ökar

• Ca 170 godkända vilthanterings-
anläggningar  varav
ca 50 hanterar vildsvin

• Kunskaperna ökar och förbättras 
efterhand i alla led



Problem?



Viltolyckor

• I takt med en växande 
vildsvinsstam kan viltolyckorna 
öka



Är det vildsvinen eller människan som är problemet?

• Människan skapar förutsättningar för vildsvinen

• Pressen älskar att skriva om vildsvinen? Rubriker säljer!

• Positiva budskap behövs om ”vildsvinen som resurs”!

• Förvaltningsproblem i brist på samarbete mellan intressena lantbruk 
och jakt!



Viltet- och jaktens 
värden

• Jakten

• Viltkött/Maten

• Troféer/Skinn

• Jaktturism

• Naturupplevelser

• Kunskapen om naturen

• Biologisk mångfald

• Konst/Litteratur



Jakten i samhället

• Social funktion

• Bidrar till en bättre folkhälsa

• Hålla kvar människor på 
landsbygden

• Tillför landsbygden företags-
möjligheter

• Högre utnyttjande av 
servicefunktionerna

• Div. kringarrangemang 



Ekonomiska värden

• Viltförvaltning och jakt, 
250 av landets 
JÄ-egendomar 1 150 500 000

• Ex: Enskilda egendomen, klövvilt 2 095 000

• Ex: Enskilda egendomen, fågel 1 907 000



Forts!

• Fritidsjakten 2007 enl. SLU 3 133 760 000

Alltså
viltförvaltning och jakt i Sverige snurrar runt c:a 4.3 miljarder/år
(Rovdjursturism, 2012: 5 miljoner)



Balans i vildsvinsstammen

Vilt-jordbruk-skog-trafik-andra intressen

Jakt

Åtling

Stödutfodring

Avledningsutfodring

Samverkan



Vildsvin en resurs att räkna med

• Vildsvinen genererar många 
jakttillfällen/år

• 100 000 vildsvin / år ger ca 250 
000 kg värdefullt kött producerat 
i naturen

• Jaktligt värde uppskattas till      
ca 3000 kr/vildsvin



Vildsvinskött

• Efterfrågan finns på vs-kött

• Tillgången begränsad i perioder

• Utarbeta förvaltningsmodeller 
för vs som ger mer och ett 
jämnare flöde av den efter-
traktade råvaran

• Vildsvinen ett nygammalt viltslag



Att fundera på
Varumärke

Ursprung?

Hållbar förpackning

Tilltalande förpackning

Tips om tillagning

Tips om var man hittar recept

Framhålla kvalitén



Sammanfattning
Vildsvinen finns 

Vildsvinsstammens utveckling är en lokal
förvaltningsfråga i ett större sammanhang

Utarbeta lokal förvaltningsmodell

Skapa nätverk lantbrukare/jägare och övriga 
intressen 

Utbilda/informera lantbrukare/jägare

Vildsvinen är en betydande jaktlig resurs

Jakt begränsar stammens utveckling

Viltkött till konsument gynnar synen jakten 



Idé & produktion

Agro Jakt

Poul-Erik Jensen

www.agrojakt.se


