
 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 

praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 

knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 

startade sitt arbete den 28 januari 1813. 

 

Akademisammankomst – överläggningsämne 
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Gäss, hjortar och jordbruk – vad gör vi med 

viltskadorna för miljardbelopp? 
 

Tid Torsdag 8 februari 2018, kl 15.30–18.00 (kaffe från kl 15.00) 

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 1 februari via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

Anmälan via samma länk till Jordbruksavdelningens lunch kl 12.00 och sammanträde 

kl 13.00–15.00 (endast Jordbruksavdelningens ledamöter) 

Frågor Magnus Stark, magnus.stark@ksla.se, tel 08-54 54 77 24 

Webb Överläggningsämnet kan följas via länk på www.ksla.se med start kl 15.45. 

 Denna sammankomst finansieras med stöd av Stiftelsen AW Bergsten donationsfond. 

 

En ny rapport från SLU visar att de skador som vildsvin orsakade jordbruket kostade 

motsvarande 1,1 miljarder kronor år 2015. Listan på vilt som påverkar jordbruket kan göras lång, 

men för de andra viltslagen finns ingen samlad nationell beräkning, men gäss, svanar, tranor, 

dovhjort, kronhjort, älg och rådjur ger upphov till stora skador varje år. 

 

Många lantbrukare får viltskador i sina grödor, men hur stor påverkan viltet har beror på vilka 

grödor som odlas och var i landet man bor. Viltskadornas omfattning varierar stort mellan olika 

gårdar. Viltet går på alla grödor, men på de flesta gårdar tar man numera hänsyn till valet av 

gröda när man planerar växtföljden. Det är till exempel mycket svårt att odla ärtor och potatis i 

områden med stora vildsvinsbestånd. Under 2017 blev viltskadepåverkan på jordbruket än högre 

– den blöta väderleken gav en utdragen skördesäsong och därmed fick viltet möjlighet att söka 

sin föda på åkrarna under en längre period. Det bekräftas de många spontana rapporter som 

Jordbruksverket fått i samband med lantbrukarnas skördeprognoser. 

 

Överläggningsämnet ska ge en bild av nuläget i fråga om viltskador i jordbruket och peka på sätt 

att lösa problemet. Framtidens viltförvaltning behöver ta större hänsyn till viltets effekter på jord- 

och skogsbruk och balansera det mot viltets sociala och miljömässiga värden. 

 

Välkomna! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Gäss, hjortar och jordbruk – vad gör vi med 

viltskadorna för miljardbelopp? 
 

 

Torsdag 8 februari 2018 

 

 

Moderator:  Åsa Odell 

 

15.00 Samling, kaffe 

 

15.30 Formell sammankomst, introduktion av moderator 

 

15.45 Det jaktbara viltet, jordbruket och politiken 

Magnus Oscarsson, riksdagsledamot Kd 

 

16.10 Sörmland – jordbrukarland med mest viltskador i Sverige 

Johan Varenius, handläggare, Länsstyrelsen Sörmland 

 

16.35 Hur ser det ut på gårdarna runt om i landet?  

David Pettersson, lantbrukare, Östergötland 

 

16.50 Bensträckare 

 

17.00 Diskussion 

Moderator och panel 

 

17.55 Preses avslutar sammankomsten 

 

18.00 Ärtsupé 
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