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Hallsbergs LRF-avdelning

Motionens innehåll
Lokalavdelningen i Hallsberg lyfter skadorna i jordbruket som kan kopplas till
vildsvinen, samt hur skadorna på de odlade fälten leder till minskade skördar,
kvalitetsförluster samt minskad kolinlagring. Vidare tas även risken för
sjukdomar med exempelvis afrikansk svinpest upp och möjligheten att klassa
vildsvin som en invasiv art. Avdelningen yrkar på att vildsvinen åter ska
betraktas som en invasiv art, att vildsvinen starkt ska decimeras med anledning
av de skador de orsakar samt att motionen antas av regionstämman och sänds
till riksförbundsstämman.
Styrelsens ställningstagande och förslag
Styrelsen håller med motionären om riskerna för smittor och skador som
vildsvinsstammen utgör. Frågor om vildsvinen har under lång tid varit uppe för
olika debatter och under 2021 togs flera viktiga beslut i dessa frågor.
På riksförbundsstämman 2021 fanns en motion från Värmland som tangerar
delar av Hallsbergs motion. ”Utrota vildsvinen för att säkra
livsmedelssäkerheten” var rubriken på den motionen och den landade i ett
beslut om att LRF ska ha en nollvision för skador och smittor från vildsvin.
Under hösten 2021 beslutade länets viltförvaltningsdelegation om den, av
Länsstyrelsen framtagna, regionala förvaltningsplanen för vildsvin.
Handlingsplanen anger att vildsvinspopulationen ska vara hållbar, kontrollerad
och frisk och anpassad till regionala och lokala förutsättningar. Även minimera
riskerna för att sprida afrikansk svinpest och minimera skador i lantbruket är
centrala delar i handlingsplanen. Konkreta mål och åtgärder är att skador i
lantbruket ska ha halverats från 2020 till 2025. Vidare att år 2023 har
skadedrabbade områden i Örebro län upprättat lokala förvaltningsplaner med
mål för avskjutning (andel vuxna och kön) och en adaptiv förvaltning av
vildsvinen tillämpas.
LRF centralt har under hösten 2021 arbetat med att ta fram toleransnivåer för
viltskador i lantbruket och frågan är uppe för beslut i riksförbundsstyrelsen i
mars 2022.
Frågan om att klassa vildsvinet som invasiv art har inte lyfts lika tydligt. Rent
juridiskt är den inte klassad som invasiv och finns inte med i EUs förteckning
över invasiva och främmande arter. Vildsvin är sedan 1987 beslutad av
regeringen att ingå i svensk fauna. Beslutet fattades med flera reservationer
angående risk för allvarlig skada för lantbruket och att det vid den tiden gavs

ersättning för skador ur viltvårdsfonden. I både Norge och Danmark klassas
vildsvinen numera som så allvarligt hot mot primärproduktionen att de bör
utrotas, och inte ingå i landets naturliga fauna. I ett motionssvar från
riksförbundsstämman 2021 svarar riksförbundsstyrelsen att de anser att beslutet
1987 var ett stort misstag. Riksförbundsstyrelsen såg då att det vore svårt att få
igenom ett politiskt beslut om utrotning.
Regionstyrelsen anser att denna fråga strategiskt lämpar sig bäst som skrivelse
till riksförbundet med anledning av stora variationer av problemsituation för
vildsvin i landet.
Regionstyrelsen föreslår stämman besluta:
Att

sända en skrivelse till Riksförbundsstyrelsen med uppmaning att
påverka regeringen att ompröva beslutet om att vildsvin ska ingå i den
svenska faunan med anledning av de risker och skador de medför.

Att

motionen i övrigt anses besvarad
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