Viltet
och jordbruket

En toleransnivå för viltskador i jordbruket

Viltet som
skadar åkrarna
Kartan visar vilket vilt som ställer
till med störst problem för jord
bruket i olika delar av landet.

B UBB L ARE:

Ökande skador
av kronhjort.

Obs! Vilt som orsakar skador i skogen
finns inte med på den här kartan men
går att se på lrf.se/vilt.

NORRL AND
På åkern: Gäss, tranor
och sångsvan.
SVE AL AND
På åkern: Vildsvin, kronhjort
och dovhjort. I kustlänen
även stora fåglar.
GÖTAL AND
På åkern: Vildsvin, kronhjort
och dovhjort. I kustlänen
även stora fåglar.

SK ADAR
I AL L A KU S TL ÄN:

Stora fåglar

Toleransnivån sätter gränser
för viltskador i jordbruket
Viltet äter upp och förstör mycket av det som
bonden odlar på åkrarna. De negativa effek
terna av viltskador är produktionsbortfall,
lönsamhetstapp, sämre investeringskraft i
fossilfrihet och andra hållbara lösningar,
och sämre försörjningstrygghet.

Toleransnivån anger hur mycket
viltskador som det är rimligt att acceptera,
på gården respektive över hela landet.
I mars 2022 beslutade LRF om en tolerans
nivå för viltskador. Toleransnivån anger hur
mycket viltskador som det är rimligt att accep
tera, på gården respektive över hela landet.
Det finns två olika toleransnivåer, en som
gäller på gårdsnivå, på max 4 procent, och

en som gäller på nationell nivå, på max 2
procent. Skälet till att toleransnivån är lägre
på nationell nivå är för att ungefär hälften av
alla lantbruksföretag drabbas av skador.
Genom att göra toleransnivån känd och
etablerad bland alla aktörer som arbetar med
viltförvaltning ger den ett gemensamt mål att
styra viltförvaltningen mot. På så sätt kan vi
minska viltskadorna tillsammans.
Skogssektorn har banat väg
Skogssektorn och aktörer inom viltförvalt
ningen har sedan tidigare en gemensam mål
bild för vad som är en rimlig toleransnivå av
viltskador i skogen. Det arbetet har banat väg
och varit förebild för toleransnivåarbetet
inom jordbruket.

4 % ÄR MAX VAD NI
FÅR ÄTA UPP PÅ
MIN GÅRD!
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Två toleransnivåer

4

Toleransnivån på
gårdsnivå är max 4 procent

Toleransnivå på nationell
nivå är max 2 procent

Toleransnivån för skördebortfall orsakat av
viltskador i jordbruk på gårdsnivå är satt till
max 4 procent av den förväntade skörden på
gården.
MÅLGRUPPER: Markägare, arrendatorer,
jägare samt Länsstyrelsen vid reglering
av utfodring eller beslut om skyddsjakt.
SKADEBEDÖMNING: Mätning på gården.

Toleransnivån för skördebortfall orsakat av
viltskador i jordbruk på nationell nivå är satt
till max 2 procent av den förväntade skörden
i landet.
MÅLGRUPPER: Riksdagen, regeringen,
Naturvårdsverket, Jordbruksverket och
Länsstyrelsen.
SKADEBEDÖMNING: Nationella mätningar
från Jordbruksverket och SCB.
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Därför behövs två olika toleransnivåer
De stora skadevariationerna gör att det be
hövs två toleransnivåer, en för gårdsnivå och
en för nationell nivå. Ungefär vart annat lant
bruk uppger att de har viltskador. För att nå

målet om maximalt 4 procents viltskador
på gårdsnivå behöver därför det nationella
genomsnittet för viltskador vara maximalt
2 procent. De två toleransnivåerna fyller
olika syften, som framgår i tabellen.

Syfte med toleransnivåerna
GÅRDSNIVÅ

NATIONE LLT

Indikera när viltskador får för stor inverkan
på ett lantbruksföretags lönsamhet.

Säkerställa inhemsk livsmedelsproduktion.

Vara vägledande vid all jaktlig samverkan
som berör fastigheten.

Bidra till utveckling av ett hållbart lantbruk.

Vara vägledande vid avtalsskrivning av jordbruks
arrenden och jakträttsupplåtelser.

Vara vägledande i olika myndigheters beslut.

Bidra till egna avvägningar i företagandet och
förvaltning av fastigheten.
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Så har vi räknat
ut toleransnivåerna
Beräkningarna som ligger bakom tolerans
nivåerna är baserade på fem års bokföring
från riktiga företag, inom mjölk, kött och växt
odling. Ludvig & Co har sammanställt all data
och genomfört beräkningarna. Utifrån dessa
har genomsnittsgårdar tagits fram för alla
delar av Sverige och man har mätt hur vilt
skadorna påverka dessa gårdars lönsamhet1.
Den samlade bedömningen är att majorite
ten av företag klarar av upp till 5 till 10 pro
cents minskad lönsamhet på grund av vilt

skador. Exempelvis visar beräkningarna att
4 procents skördebortfall på grund av vilt i ett
mjölkföretag ger 5,4 procents minskad lön
samhet. Motsvarande skördebortfall för väx
todlings- och köttföretag ger över 10 procents
minskad lönsamhet.
Utifrån Ludvig & Co:s beräkningar har
LRF gjort bedömningen att toleransnivån
för enskilda lantbruksföretag ska ligga på
4 procent på gårdsnivå och på 2 procent på
nationell nivå.

Fakta genomsnittsgårdar

M JÖLK
Skördebortfall %

MJÖLK
0%
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0%

Areal: 135 ha åker, 24 ha
naturbetesmark

–1,4%

Omsättning: 4 360 058 kr

–2,7%
–5%

Lönsamhet (%): 19 %

–4,0%
–5,4%

Minskad lönsamhet
vid 4 % viltskador (%): 5,4 %

Vid 4 % viltskador minskar
lönsamheten med 5,4 %
på en genomsnittlig
mjölkgård.

–15%

–20%
Minskad lönsamhet p g a viltskador

6

Lönsamhet (kr): 829 623 kr
–6,6%

Minskad lönsamhet
vid 4 % viltskador (kr): 44 918 kr

–10%

1)

Antal djur: 83 st mjölkande kor

Rapporten finns på lrf.se/vilt
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KÖT T
Skördebortfall %

KÖT T
0%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Antal djur: 100 st tjurkalvar av
mjölkras, 27 dikor
Areal: 77 ha åkermark,
24 ha betesmark

–2,6%

–5%

Omsättning: 1 929 539
Lönsamhet (%): 14,7 %

–5,1%

Lönsamhet (kr): 284 008 kr
Minskad lönsamhet
vid 4 % viltskador (%): 10,1 %

–7,4%

–10%

Minskad lönsamhet
vid 4 % viltskador (kr): 28 563 kr

–10,1%
–12,6%

Vid 4 % viltskador minskar
lönsamheten med 10,1 %
hos en genomsnittlig
köttproducent.

–15%

–20%
Minskad lönsamhet p g a viltskador

VÄ X TODLING
VÄXT ODLIN G
0%
0%

Skördebortfall %
1%

2%

3%

4%

5%

Areal: 133 ha
Omsättning: 1 846 468 kr
Lönsamhet (%): 23,2 %

–5%

Lönsamhet (kr): 332 629 kr

–2,6%

Minskad lönsamhet
vid 4 % viltskador (%): 10,9 %
–5,4%

Minskad lönsamhet
vid 4 % viltskador (kr): 36 399 kr
–8,1%

–10%

–10,9%
–13,8%

–15%

Vid 4 % viltskador minskar
lönsamheten med 10,9 %
på ett genomsnittligt
växtodlingsföretag.

–20%
Minskad lönsamhet p g a viltskador
* Lönsamhet anges i EBITDA.
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Det handlar om påverkan
på samhällsviktig verksamhet
Lantbruk klassas sedan 2020 som samhälls
viktig verksamhet då det är osäkert om andra
länders livsmedel kan föda Sveriges befolk
ning i händelse av kris. Utöver det beslutade
riksdagen 2017 om en nationell livsmedels
strategi med det övergripande målet att livs
medelsproduktionen ska öka.
Jordbrukets samlade produktionsvärde, in
klusive EU-ersättningar, motsvarar cirka 65
miljarder kronor årligen. Jaktens värde inklu
sive rekreationsvärde beräknas av Sveriges
Lantbruksuniversitet, SLU, till 4,5 miljarder
kronor. Viltskador är en negativt påverkande
faktor för livsmedelsproduktionen i Sverige.
Av jaktlagen framgår dock att landets vilt
bestånd ska bevaras. Varje markägare och
arrendator måste därför tåla ett visst mått av
viltskador – en ”självrisk”.

Dubbelt så mycket viltskador
Statistiska centralbyrån (SCB) och Jordbruks
verket har på nationell nivå undersökt skörde
bortfall i lantbruk orsakat av vilt år 2014 och
år 2020. Undersökningen visar att:
• Viltskadorna har dubblerats på sex år, från
1,7 procent 2014 till 3,4 procent 2020.
• Mer än en tredjedel av lantbrukarna har
anpassat valet av gröda på grund av viltet.
Många avstår exempelvis helt från att odla
ärter och havre.
• Ungefär varannan lantbrukare uppger att
de inte har viltskador.
Att hälften av lantbrukarna saknar viltskador
medför att den andra hälften lantbrukare har
viltskador som ligger långt över genomsnittet
(3,4 procent) i SCB:s undersökning. Gårdar

Fördubblade skördeskador på sex år

Viltskador i spannmål

Viltskador i lantbruksgrödor fördubblades
från 2014 till 2020. Från 88 000 ton
förstörd spannmål till 165 000 ton.

Viltet förstör cirka 165 000 ton spannmål varje år.

Källa: SCB 2021
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Övrigt

med små eller inga viltskador behöver alltså
motsvaras av gårdar med mycket viltskador
för att det nationella medelvärdet ska uppnås.
Viltskadorna varierar kraftigt mellan län,
kommuner, socknar och grannar i Sverige.
Denna skadevariation försvårar för de med
omfattande viltskador att få gehör för åtgär
der som minskar skadorna. Det är därför vik
tigt med en uppfattning om vad som är en
tolerabel nivå för viltskador, det vill säga en
nivå som de med lite skador liksom de med
mycket skador och övriga parter i viltförvalt
ningen kan förhålla sig till.

Lönsamhet som grund
för toleransnivå
Utgångspunkten för beräkning av toleransnivå
på gårdsnivå är att sätta lantbrukets lönsamhet
i förhållande till viltskada. Viltskador får helt
enkelt inte påverka lönsamheten så negativt att
de bidrar till att lantbruket inte kan finnas
kvar över tid. Utan lönsamhet saknas möjlighet
till långsiktigt företagande och framåtsyftande
åtgärder, exempelvis generationsskifte, över
gång till fossilfri fordonsdrift eller sparande
till buffert för oförutsedda händelser.
Det finns redan idag en toleransnivå för
viltskador i skogen. Den baseras på skogsvårds
lagens krav om det antal plantor som krävs för

att uppnå en godtagbar föryngring efter slut
avverkning. Inom jordbruket saknas motsva
rande krav på produktion, även om livsmedels
strategins mål är att produktionen ska öka.

Viltskada = direkta
+ indirekta kostnader
Viltskador består av direkta kostnader i form
av skördebortfall och indirekta kostnader,
exempelvis från maskinskador på grund av
uppbökade stenar, kostnad för omsådd av
vall, en mindre lönsam växtföljd eller inköp
av foder för att viltet ätit upp det egenproduce
rad. En toleransnivå på gårdsnivå inbegriper
både direkta och indirekta kostnader.
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Referensgrupp i arbetet med toleransnivån
En referensgrupp har knutits till arbetet bestående av Hans Andersson,
SLU, Katarina Elofsson, Aarhus universitet samt representanter från
Jordbruksverket och Naturvårdsverket. Det bör dock betonas att när
toleransnivåerna tagits fram på nationell nivå och på gårdsnivå har den
slutliga avvägningen gjorts av LRF utan medverkan eller inverkan från
någon i referensgruppen.

Lantbrukarnas Riksförbund, 105 33 Stockholm. Telefon 010 – 184 40 00. www.lrf.se

