Vildsvinen äter upp och
trampar sönder livsmedel för

1,1 miljarder.
Varje år.

Anledningar till de omfattande viltskadorna
•

Jaktlagstiftning är föråldrad och är inte anpassad till dagens
viltpopulationer.

•

Lagen medför inga straff när en fastighet producerar mer vilt än
den och närliggande fastigheter kan bära.

•

Få jakträttsupplåtelseavtal reglerar vilket vilt som ska jagas och i
vilken omfattning.

•

Normen är att det ska finnas stora viltpopulationer för att jakten
ska anses meningsfull.

•

Den som gynnas av stor vilttillgång är sällan den som får ta kostnaden för viltskador.

Handlingsplan
om viltskador
- i korthet

LRF kan inte ensam lösa problemet med viltskador i jord- och skogsbruket
utan behöver hjälp från samhället och politiken.

Dags för ny
jaktlagstiftning.

Handlingsplanen i sin helhet finns på www.lrf.se

Viltet orsakar skador för miljarder

LRFs uppmaningar till regeringen och länsstyrelserna

Utvecklingen av viltskador i Sveriges jord- och skogsbruk är alarmerande.
Skadorna som viltet orsakar och dess kostnader är en ödesfråga för jordoch skogsbrukets framtid. Det här är en kortversion av den handlingsplan
om viltskador som LRF har tagit fram.

Samhällets totala kostnader för viltskador är 18 miljarder årligen.
Tabellen visar hur kostnaderna är fördelade mellan skog, jordbruk och
trafik. Den visar också jaktens värde.
Kostnad (-)/värde (+) för
samhället

Källa

Viltskada i skog

-11,9 miljarder per år

Skogsbranschen

Viltskada vildsvin i jordbruk*

-1,1 miljarder per år

SLU

Viltskada trafik
(inkl. spårbunden trafik)

-5,0 miljarder per år

SLU och
Trafikverket

Jaktens värde
inkl. rekreationsvärde

+4,5 miljarder per år

SLU

Årlig kostnad för jordbruk, skogsbruk och samhälle p.g.a vilt

-13,5 miljarder per år

* För jordbruket finns det ännu bara beräkningar av kostnader för viltskador orsakade av vildsvin.
Också annat klövvilt och fåglar gör stora skador i jordbruket men där saknas det beräkningar.

•

Tillsätt en ny jaktlagsutredning. Vi behöver en modern lagstiftning
som är anpassad till dagens viltpopulationer och förutsättningar.

•

Reglera utfodringen av vilt. För stora stammar ska inte gynnas.

•

Tillåt drönare med kamera och fordon vid jakt på vildsvin så att
jakten blir mer effektiv.

•

Tillåt skyddsjakt på vildsvin på hela den fastighet som har
skador, inte bara exakt på den del av fastigheten som skadas.

•

Slopa den generella fredningen av vildsvinssuggor som åtföljs
av smågris. Det ska inte vara ett jaktbrott att av misstag fälla en
förande sugga.

•

Ändra reglerna för fångst av vildsvin så att även vuxna vildsvin
får fångas.

•

Samordna jakttiderna så att fler viltarter kan jagas under samma tider.

•

Tillåt hjälpmedel som rörlig belysning och mörkerriktmedel
för fler arter än vildsvin, t ex hjortdjuren.

•

Ge jägare möjlighet att sälja vildsvinskött direkt till konsument.
Livsmedelsverkets förslag till åtgärder måste bli verklighet.

•

Ge berörda länsstyrelser i uppdrag att kraftsamla i vildsvinsfrågan.

•

Länsstyrelserna måste ta beslut om jakt när markägare och
jägare inte kan eller inte vill begränsa skadegörande vilt.

•

Subventionera trikintester av vildsvinskött.

•

Subventionera cesiumtester av vildsvinskött.

•

Inför en premie för vildsvin som lämnas till vilthanteringsanläggning.

