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Yttrande gällande ärende NV-02782-19, förslag till reviderad nationell förvaltningsplan för
vildsvin
Svenska Fåravelsförbundet, nedan benämnt SF, är intresse- och näringslivsorganisation för Sveriges
fårföretagare. Förbundet består av 24 lokalföreningar med tillsammans drygt 2600 medlemmar.
Övervägande del av landets får finns i företag som drivs av medlemmar i Svenska Fåravelsförbundet.

Sammanfattning
SF har tagit del av NV-02782-19 förslag till reviderad nationell förvaltningsplan för vildsvin.
SF anser att det är av största vikt att Sverige antar försiktighetsprincipen och verkar för att
begränsa antalet vildsvin. En alltför stor stam av vildsvin innebär samhällspåverkan genom
ökad risk för trafikolyckor, begränsningar i livsmedelsproduktion och ökad risk för afrikansk
svinpest i landet. SF anser att ”Förvaltning på hållbart sätt” måste innebära en kraftig
minskning av antalet vildsvin, den ekonomiska aspekten ska väga tyngre än sociala och
ekologiska aspekter.

Särskilda synpunkter
Avsnitt 5.4 Skador i jordbruk: SF anser att viltet ska anpassas till produktionen i jordbruket,
inte tvärtom. Skador i vall innebär minskad skörd men också risk för jordinblandning, stor
risk för sjukdom hos tamdjur, kostnad för nyanläggning och risk för maskinskador.
Avsnitt 6 Målsättning: Det krävs aktiva insatser för att snabbt och omgående sänka antalen i
populationerna, att få vildsvinsstammen under kontroll. I dagsläget kostar vildsvinsstammen
både lantbruksnäringen och samhället orimliga summor. SF anser att det behövs utökade
möjligheter vid skyddsjakt för att effektivt nå resultat där problem är stora.
Avsnitt 7.3.1 Jakt och jaktmetoder: SF anser att hänsyn ska tas till lokala förutsättningarna
för jakt på områdets vildsvin. Förutsättningar för jakt skiljer sig mycket beroende på i vilket
område, län, biotop som jakt ska bedrivas. Man bör möjliggöra att skjuta produktiva hondjur
för att minska antalet födda vildsvin.
Avsnitt 7.3.2 Utfodring och fodermedel: SF anser att utfodring av vildsvin bör stoppas, att
åtla med syfte att minska stammen av vildsvin är bra, men får inte bli så omfattande att
åteln i verkligheten blir till utfodring.
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Avsnitt Bilagor s 30 Vildsvin och Rovdjur: SF efterfrågar forskning/källa som styrker
påståendet ” Främst i östra Europa har det visat sig att i områden med hög täthet av såväl
varg som vildsvin kan mindre vildsvin utgöra mer än 50 procent av vargens föda under en
stor del av året”. Att enskilda vargrevir kan ”lära sig” att ta vildvin är dokumenterat, men att
det skulle vara vanligt och ofta förekommande är ej bekräftat.
SF ser den ovan citerade formulering i förvaltningsplanen som missvisande.
Avsnitt Bilaga 4 Godkända fångsredskap för vildsvin: SF anser att jägare ska uppmanas att
bidra till markägarens uppgift med att ta fram lokala planer och strategier, jägarkårens
kunskap och engagemang är viktiga pusselbitar för att uppnå och genomföra effektiv
förvaltning.
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