Motion att reducera vildsvinsstammen i Sverige.

Nu är det dags för en stark decimering av den svenska vildsvinsstammen.
Det finns flera orsaker till att minska vildsvinen till en mycket lägre nivå. När man rör sig i
Mellansverige ser man ständigt mer eller mindre förstörda vallar och sönderbökade
spannmålsfält, där grisarna dragit fram i sitt sökande efter föda. Kostnaderna är stora för
återställande av skador och minskade skördar, tamdjurens foder får en sämre kvalité med följd att
jordbruket får svårare att leverera produkter av hög kvalitet. Dessutom leder skadorna till ett
större spill och sämre kolinlagring.
Hur långt bort är den Afrikanska svinpesten? med tanke på hur vi rör oss i samhället idag slänger
matrester i naturen när vi tycker att vi har ätit färdigt, särskilt ser man ringarna runt
snabbmatsrestauranger där konsumenterna ¨tappar¨ sina rester. Tittar man vid olika grillplatser så
lämnas det även där diverse matrester och skräp.
Det kommer att krävas stora insatser från jägarkåren, markägarna och övriga samhället för att få
ner stammen till en acceptabel nivå så att jordbruket kan klara sig utan stora skador. Inte många
jägare klarar av att sitta på pass, natt efter natt, för att sedan ta reda på det skjutna djuret, innan
det är dags att försöka sova en stund, innan man går till det ordinarie arbetet.
Om man beaktar vad som det står på Naturvårdsverkets hemsida så finns det stor anledning till att
vildsvinen kan klassas som invasiv i hela landet.
”Stora problem kan dock uppstå när främmande arter blir invasiva i sin nya miljö. Främmande
arter betraktas som invasiva när de sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen, människors
hälsa eller ekonomin. Det kan handla om växter som tränger ut andra växter eller är giftiga, djur
som äter upp eller konkurrerar ut andra djurarter eller djur som sprider sjukdomar.”
Skogsbruket har även viss negativ påverkan när det blir stor samling av svin, söndertrampade
trädrötter uppbökning av plantor, även skogsbilvägar har påverkats.

Jag yrkar på:
-Att vildsvinen åter ska betraktas som en invasiv art.
-Att vildsvinen starkt decimeras med anledning av de skador som de orsakar.
-Att motionen antas av LRF:s regionstämma och skickas vidare till LRF:s riksförbundsstämma.
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