
Vildsvin 
Vildsvinets (Sus scrofa) utbredning i Sverige sträcker sig upp till Dalälven och 
med enstaka förekomster så långt upp i landet som norr om Umeå. 
Vildsvinsstammen har under de senaste årtiondena ökat i både antal och 
utbredning. Vildsvin är nattaktiva och ses sällan under dagens ljusa timmar. 
Desto mer syns spåren efter vildsvinens bökande efter föda. 

Vildsvinen lever främst i löv- och blandskogar, men man hittar dem också i 
odlingslandskap och barrskogar. Främst äter vildsvinen olika rötter men även 
ollon och nötter, havre, raps daggmaskar, larver och frukt. Honan blir könsmogen 
vid 1,5 års ålder och föder 3 till 6 ungar. Kultingar kan födas när som helst under 
året men de flesta kullarna föds i februari – maj månad. Kultingarna följer suggan 
i ett år men stöts sedan bort när nästa kull föds. 

Skador och olägenheter 

Ett gäng vildsvin kan böka upp en trädgård på väldigt kort tid. Men vildsvin som 
bökar upp gräsmattor och trädgårdsland utför endast sitt naturliga beteende att 
leta föda. Det utgör ingen anledning att avliva djuret och är enligt definition inte 
någon olägenhet för människors hälsa eller miljön. Med olägenhet för människors 
hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka 
hälsan negativt och som inte är ringa eller helt tillfällig. 

Förebyggande åtgärder 

Ofta räcker det med ett vanligt lågt stängsel runt tomten för att hålla vildsvinen 
ute, de kan inte hoppa särskilt högt. Annars kan man sätta upp ett treradigt 
elstängsel, vilket är mycket effektivt. En radioapparat kopplad till en rörelsevakt 
kan också vara effektivt. 

Andra åtgärder för att minska trädgårdens attraktivitet för vildsvin är att plocka 
upp all fallfrukt så fort den trillar ner, ha lock på komposter och soptunnor, hänga 
fågelmat högt upp och ta upp rester som faller till marken direkt. Man kan störa 
och skrämma vildsvinen i ett så tidigt skede som möjligt innan de hinner vänja sig 
vid människor. Hundar kan också minska svinens benägenhet att gå in på en 
tomt. Urinlukt verkar också kunna hålla vildsvinen borta från tomten. 

Jaktbestämmelser 

Jakttiden på vildsvin är hela året, men under perioden 16 februari – 15 april får 
man endast jaga årsungar. Sugga som åtföljs av smågrisar är fredad hela året. 
Om vildsvin kommer in på gård eller i en trädgård och där orsakar skada eller 
annan olägenhet får den skjutas eller infångas hela året (så kallad skyddsjakt) om 
det inte finns någon annan lämplig lösning. 

För att få jaga inom tätbebyggt område krävs särskilt tillstånd av polisen. 



Alternativ till skyddsjakt 

Den enda långsiktigt hållbara lösningen att slippa vildsvin är att se till att de inte 
kommer in i trädgården och att göra det oattraktivt för dem att uppehålla sig i 
området. 

Ansvar 

Vildsvin definieras inte som skadedjur eftersom de inte orsakar olägenhet för 
människors hälsa. Fastighetsägaren får själv ta ansvar för att vidta åtgärder mot 
vildsvin. 


	Vildsvin
	Skador och olägenheter
	Förebyggande åtgärder
	Jaktbestämmelser
	Alternativ till skyddsjakt
	Ansvar


