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Vildsvinen ett hot mot den biologiska mångfalden
Östergötland och framför allt ett större område söder om Linköping stoltserar med ett fantastiskt
landskap av trädbevuxen betesmark av framför allt månghundraåriga ekar. Eklandskapet och dess
biologiska mångfald har skapats av betande mular sedan 1000-tals år och här i södra Östergötland
har vi det största sammanhängande eklandskapet i norra Europa.
Denna fantastiska miljö uppskattas inte enbart av frilufsälskande människor utan hyser också den
högst uppmätta artrikedomen av växter och djur i Sverige som faktiskt kan mäta sig med den i
Amazonas regnskogar.
Under den senaste 20 åren har dock vildsvinen gjort sitt intåg i dessa bygder och även de uppskattar
dessa marker med sin artrikedom och smakliga ekollon. Ökningen har varit så kraftfull att de nu är ett
starkt hot mot eklandskapet och dess biologiska mångfald. Hotet utgörs dels av vildsvinens direkta
bökande av örtängarna som förstörs för lång tid framåt och på ett sätt som aldrig mänsklig aktivitet
skulle ges tillåtelse till. Men också och kanske framför allt av försvårande av djurhållning i dessa
bygder där åkrar och beten blir sönderbökade och grödorna uppätna i grisarnas framfart. Till slut blir
effekten att betesdjuren försvinner och då försvinner också beteslandskapet och den biologiska
mångfalden i en snabb takt.
På flera håll i landet bedrivs nu projekt för att öka avsättningen av vildsvinskött men också byggandet
av varumärkeskoncept för att nå marknaden. Ett exempel på detta är just i Linköpings eklandskap där
man vill bygga ett varumärke kring eklandskapsgris som levt i denna miljö och delvis är uppvuxen på
ekollon. Tanken är att det ska bli ett kvalitetsmärke som kan jämföras med Ibericoskinka från Spanien
som har samma koncept.
Att öka avsättning och avskjutning av vildsvin är absolut positivt för att skapa incitament till att ut
och jaga och minska stammen. Men att kommersialisera vildsvinen och bygga varumärken kring dem
skapar en drivkraft att ha höga stammar och säkrad tillgång över tid. Det är inte en syn på vildsvinen
vi kan kosta på oss där vi vill se minskade stammar eller kanske till och med en nolltolerans mot
skador.
Jag yrkar därför:
-

Att LRF tydligt kommunicerar vildsvinen som ett hot mot den biologiska mångfalden på
många håll i Sverige.
Att LRF tydligt tar avstånd från projekt som vill kommersialisera vildsvinskött.
Att länsstyrelsen och landsbygdsprogrammet inte ska tilldela medel till projekt av detta slag.

