
 
 

 

   Frågor och svar angående vildsvin 
 

Finns det vildsvin inom Göteborgs kommungränser?  

Svar: Ja, det gör det. 

Hur många finns det? 

Svar: Det är svårt att uppskatta då detta dels ändrar sig mellan åren, dels finns det ingen 

metod att säkert uppskatta deras antal. Någonstans mellan 100-200 är en rimlig skattning. 

Var finns de? 

Svar: Dagtid finns de i otillgängliga vassområden och i täta ungskogar. Den mörka tiden 

på dygnet kan de dyka upp var som helst då de är ute och söker föda och rör sig flera 

kilometer per natt i sitt sökande efter bra föda. 

 

 

Hur länge har det funnits vildsvin i Sverige och inom Göteborgs Stad? 

Svar: I Sverige har det funnits vildsvin sen urminnes tider utom när de var utrotade under 

en period på 1900-talet. Enstaka vildsvin har funnits i göteborgstrakten i ett tiotal år men 

det är under de sista åren som de ökat påtagligt. Orsaken är att vildsvinen ökar över hela 

Sverige och sprider sig med cirka 5 kilometer per år sett över landet. 

 

Är de farliga för människor? 

Svar: Oskadade vildsvin är inte farliga för människor men kan upplevas aggressiva på 

grund av sitt beteende. De lever ofta i flock, de är stora och ser dåligt. Deras luktsinne 

är mycket välutvecklat och styr deras flyktbeteende. Om de inte känner doften av 

människa kan de mycket väl springa fram mot personen för försöka förstå vad de ser 

men inte känner doften av. Detta upplevs som en attack men är ett sätt för vildsvinen 

att få klarhet och vittring. 

 

Har det hänt att människor blivit skadade av vildsvin i Sverige? 

Svar: Jägare som jagat skadade vildsvin efter trafikolyckor eller vid jakt har blivit skadade. 

 



 
 

Är det sant att skadade vildsvin alltid går till attack? 

Svar: Nej, de försöker alltid komma så långt från människor och det som skadade dem 

som möjligt. Kan de komma undan genom att gömma sig så gör de inget. Men man ska 

inte gå fram till vildsvin som ligger på vägar efter trafikolyckor eller som man ser i ett 

grönområde eller på en tomt. 

 

Hur reagerar ett vildsvin som känner sig trängt?m vildsvin blir trängda exempelvis mellan 

vägar och bullerplank, kan de bli så stressade att de ser det som enda möjligheten att 

komma undan genom att springa rakt fram mot det de anser är bästa vägen till ”skogen”. 

Står då en människa i vägen just där bör den flytta på sig och lämna fri väg annars kan den 

bli omkullsprungen. Detta sker inte för att skada människorna utan för att vildsvinen är 

rädda. 

 

Vad ska man göra om man stöter på ett vildsvin? 

Svar: Ropa högt och tydligt, vifta med armarna så de ser och hör att du är en 

människa, då kommer de att skingras och försvinna. 

 

Hur är det med hundar och vildsvin? 

Svar: Hundar kan provocera vildsvinen till utfall, därför bör man ha sina hundar kopplade i 

områden kring vassar, täta ungskogar med mera. Börjar en lös hund skälla på ett vildsvin 

kan det uppstå ett farligt läge om hunden är närgången och vildsvinen försvarar sig. Hunden 

blir då rädd och springer till ägaren och då kan mycket väl vildsvinen jaga hunden ända fram 

till ägaren. 

 

Bor vildsvin på ett och samma ställe eller vandrar de omkring? 

Svar: De har ett nomadliknande levnadssätt. De kan stanna en tid på ett ganska begränsat 

område för att en vecka senare uppehålla sig åtskilliga kilometer bort. Sen kan de välja att 

flytta tillbaka igen. 

 

I vilken sorts terräng tycker vildsvin om att bygga bo? 

Svar: I täta ungskogar, vassar och överlag ostörda områden där människor sällan vistas. 

Vildsvin nära tätorter vänjer sig som så många andra djur till viss del vid mänsklig närvaro, 

så det som skulle vara en otänkbar daglega för ett vildsvin i smålands skogsbygder kan 

vara okej för ett vildsvin som är fött i närheten av en tätort. 



 
 

 

Vad äter ett vildsvin? 

Svar: I stort sett allt. Den äter huvudsakligen vegetabilisk föda men tar gärna maskar, 

skalbaggar, ägg och kadaver. Spannmål på åkrar är mycket begärligt liksom frukt och 

gräsrötter. 

 

Vilken tid på året föder suggorna kultingar? 

Svar: Det kan finnas kultingar året runt men huvuddelen föds under senvintern/våren. 

 

Är suggorna väldigt lättretade när de har kultingar? 

Svar: De försvarar riktigt små kultingar som inte kan springa undan men kultingarna föds 

på de mest otillgängliga platser som tänkas kan. Återigen är risken med lösa hundar den 

man ska beakta. Se frågan om hundar och vildsvin här ovan. 

Lever vildsvin alltid i flock? 

Svar: Nej, galtarna (handjuren) lever ofta för sig själva men kan också då och då göra en 

flock sällskap om det finns brunstiga suggor där. Även suggor kan lämna sina riktigt små 

kultingar för att gå och leta föda några timmar. 

Räknas vildsvin som statens vilt eller ägs de av Göteborgs Stad? 

Svar: Det är ingen som äger vildsvinen utan de är ”sina egna”. Det är först när ett vildsvin är 

skjutet som det anses tillhöra någon. Då tillfaller det den som äger marken som vildsvinet 

stupar på. 

Vem/vilka får jaga vildsvin? 

Svar: Varje markägare har jakträtten på sin mark oavsett om marken är stor eller 

liten. Om markägaren inte själv kan/vill jaga kan hen helt eller delvis upplåta 

jakträtten på annan. I tättbebyggda områden begränsas dock möjligheten för envar 

på grund av det krävs särskilt skottlossningstillstånd från Polisen. 

Vem bestämmer vem/vilka som får jaga och inom vilket område de får jaga? 

Svar: Fastighetsägaren jagar på sin mark eller upplåter den via avtal med någon annan som 

jagar. All jaktbar mark som ägs av Göteborgs Stad är upplåten till olika jaktlag genom avtal 

med Skogssällskapet. I dagsläget finns ett 50-tal sådana jaktlag. Skogssällskapet har också 

ansvar för all typ av jakt och skyddsjakt på mark som förvaltas av Göteborgs Stad. 

Skyddsjakt innebär bland annat att avliva skadat eller sjukt vilt. 



 
 

 

Skyddsjakten utförs av vissa jägare inom de ordinarie jaktlagen som har polisens tillstånd 

att lossa skott inom detaljplanelagt område under beaktande av mycket hög säkerhet för 

allmänheten och allmän hänsyn vid verksamheten. 

 

Pågår det jakt på vildsvin inom Göteborgs Stads gränser? 

Svar: Förebyggande skyddsjakt på rådjur, grävling och inte minst vildsvin förekommer som 

en del i arbetet med att minska problem för allmänheten. Denna jakt är mycket svår och 

kräver stort omdöme av utförarna för att inte minska på säkerheten, även det normala 

förfarandet att använda hundar för att skrämma fram vildsvinen sätts ur spel på grund av 

den stora risken för att hundar och vildsvin blir påkörda av bilar. I de jaktområden som 

ligger längre ifrån bebyggelse uppmanas jaktlagen att beskatta vildsvinsstammen mycket 

hårt för att minimera invandring till mer tättbefolkade områden. Riktlinjer för begränsa en 

utfodring som ökar stammen har införts för Göteborg Stads egna jaktlag. Endast utläggning 

av mindre mängd foder för att kunna locka och skjuta vildsvinen får förekomma. Utbildning 

har genomförts för jaktlagen ihop med LRF avseende vildsvinsförvaltning för minska 

problemen. 

 

Under vilken tid på året får man jaga vildsvin. 

Svar: Jakttiden för vuxna vildsvin är 16 april till och med 15 februari. Årsungar av vildsvin 

får jagas hela året men suggor med kultingar är fredade. Att jaga vildsvin med hjälp av 

hund är tillåtet 1 augusti till och med 31 januari. Vildsvin får jagas dygnet runt men 

eftersom de vanligtvis är nattaktiva jagas de ofta på natten. 

 

 

Hur många vildsvin skjuts i Sverige varje år? 

Svar: De senaste fe åren har det skjutits cirka 60 000, 100 000, 84 000, 89 000 och 97 000 

000 stycken. Avskjutningen följer i stort sett populationstillväxten men den växlar mycket 

beroende på naturliga växlingar mellan åren. Är det ett år med mycket ekollon äter 

vildsvinen denna föda och går inte fram till de platser jägarna har för att kunna skjuta 

dem och då växer stammen kraftigt. De år det är en hård vinter sker en stark minskning 

då vildsvinen får svårare att hitta naturlig föda. De går lättare fram till jägarnas åtelplatser 

och blir skjutna och en del kultingar fryser ihjäl vilket också bidrar till att minska antalet. 

 



 
 

 

Bilden visar avskjutning av vildsvin i hela Sverige till och med 2015. 

 

Samverkar olika kommuner i jakten på vildsvin? 

Svar: Vi arbetar med denna fråga och har haft gemensam kunskapuppbyggnad kring detta 

med närliggamde kommuner. 
 

 

Hur många vildsvin har skjutits inom Göteborgs kommun det senaste året? 

Svar: Det kan vi inte svara på för det finns ingen sammanställning över antalet skjutna djur 

i hela Göteborgs kommun då det är en ganska stor andel privat mark som ingår i den 

jaktbara arealen. Men i hela landet sköts det ungefär 80 000 stycken 2013/2014. 2012/2013 

sköts det 97 000, mer än antalet älgar som sköts samma år. 
 

 

Om jag har problem med vildsvin för att de till exempel förstör min trädgård, vart 

vänder jag mig då? 

Svar: Rapportera detta via e-post till Magnus Strandberg, 
magnus.strandberg@skogssallskapet.se 

 

mailto:strandberg@skogssallskapet.se


 
 

 

 

Skriv ner mobilnummer, komplett adress samt kort beskrivning av vad som skett och när. 

Då förmedlar vi detta till aktuella skyddsjägare för att de ska kunna bedöma om de kan 

göra något i detta område. 
 

 

Jag har vildsvin i trädgården varje natt. Kan någon komma och skjuta dem när de 

är där? Svar: Nej, det är för farligt att skjuta i trädgårdar i mörker med de vapen som 

krävs för vildsvin. Dessutom skapar det en orimlig störning för de boende åtskilliga hundra 

meter omkring som ligger och sover. Vi försöker om möjligt skjuta vildsvinen i 

skogspartier intill vid förebyggande jakt på dagtid. Undantag för avlivning av skadade djur 

kan vara aktuellt men så sker även med rådjur, grävlingar med mera.    Rådet för dem som 

riskerar få trädgårdar sönderbökade är att dra ett lågt elstaket runt tomten, gärna I 

samarbete med någon eller några grannar för minska kostnaderna. Hur man sätter upp ett 

sådant staket för bästa effekt och minsta olägenhet finns råd I välsorterade affärer för 

jordbruk och trädgård men kan också fås av skyddsjägare. 

 

Bilden nedan visar var vildsvinen är etablerade, var de har sitt spridningsområde, var 

det finns enstaka eller inga. (se färger). Gul och röd linje visar var man räknar med att 

vildsvinen nått om 5 respektive 10 år med utgångspunkt från status 2012/13. 

 

 


