Till ordförande och viltansvariga i LRF:s lokalavdelningar!

Vildsvin har härjat framför Femsjö kyrka i Hylte kommun. Foto: Johnny Andersson.

Hej!
Det här året har regionstyrelsen satsat lite extra på skogs- och viltfrågor. Vi har haft
flera träffar som varit välbesökta. Den sista äger rum på måndag, den 26 november,
då vi kommer att prata äganderätt med Sven-Erik Hammar, vice ordförande i LRF:s
förbundsstyrelse och ordförande för branschavdelningen LRF skogsägarna.
Efter en sommar som inte liknar någon annan ser vi nu hur viltet har påverkats av
torkan. En sommar som vi kommer se följderna av länge. Direkt ser vi det genom
mer skador på grödor och skog, och jag tror att det blir en ökning av viltolyckorna
under kommande vinter.
Intensiv, gemensam jakt under kort period ger bäst effekt
Vi får ibland förfrågan från jägare som saknar jaktmarker för vildsvin och som vill att
LRF ska rekommendera dem till markägare som har problem med vildsvin. Men vi
går inte ut och rekommenderar någon utan i stället tycker vi att det är viktigt att sprida
att vi ser bäst effekter av vildsvinsjakt när man går samman och jagar hårt under en
period.
LRF säger också att det är viktigt att markägarna skriver avtal om jakten med sina
jägare och att man då kan besluta att dela på jakten så att några andra får
vildsvinsjakten på marken.

Det är viktigt att reglera jakten innan man tar in andra jägare – för vem har rätt till det
som skjuts om man inte har ett skriftligt avtal? Om de jägare som har jakten inte
håller tillräckligt högt jakttryck så ska det finnas med i avtalet att man får ta in andra
jägare.
Vi tycker att det är viktigt att markägare och jaktlaget har en bra dialog om hur stora
de olika viltstammarna är och hur man ska förvalta dessa. Det här året är det ollonår,
vilket innebär att vildsvinen kommer att ha stor tillgång på mat i närheten av ekar.
Anders Wetterin som är viltansvarig tjänsteman på LRF Riks säger så här om
kommande vildsvinsår.
Hej!
Det verkar vara en allmän uppfattning att det är s.k. ollonår i år. Mängder av
ekollon. Hur det är med bokollon vet jag inte. Jag har bara erfarenhet av delar av
Uppland och Västergötland. Där är det definitivt ollonår. Efter förra ollonåret 2016
blev det en rejäl uppgång i vildsvinsstammen, i områden med mycket ek. Det är
lätt att förstå, enligt SLU ger en ordinär, vuxen ek cirka 250 kilo ekollon under ett
ollonår. På marken där jag jagar gav förra ollonåret ett tillskott av 25 – 50 TON !
ekollon, grovt räknat, på 800 ha. Foder vi inte ville ha.
Vildsvinens vinteröverlevnad och kullstorlek 2019 kommer att påverkas av
ollonåret 2018. Dessutom är det allmänt känt att vildsvin inte gärna går på åtlar
så länge det finns mycket ollon att äta. Så det gäller att jaga hårt under höst och
vinter, för att i möjligaste mån motverka effekten av ollonåret. Om man inte jagar
själv bör man omedelbart kontakta ”sina” jägare med uppmaning att ligga på med
annan jakt än åtel, eftersom åteljakten troligen inte ger något under höst och tidig
vinter.
Det är oftast det lokala samarbetet som är det effektivaste sättet att rå på
viltproblemen. Det kan vara bra med träffar i avdelningarna och
gärna att man tar med någon grannavdelning.
Med anledning av ovanstående så undrar vi hur ser det ut
med skador i er avdelning.
•
•
•
•
•

Hur tror ni det kommer att se ut framöver?
Hur ser samarbetet med jägarna ut i ert område?
Behöver ni underlag till möten?
Behöver ni tips på kunniga och erfarna personer?
Eller medverkan från regionstyrelsen eller personalen?

Det vore väldigt bra för oss i vårt fortsatta arbete om ni besvarar frågorna ovan eller
bara skriver ett mejl rakt upp och ner om läget hos er.
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