
Inbjudan till viktigt vildsvinsmöte

Ryssby-Åby älgskötselområde och Ryssby-Åby LRF-avdelning anordnar ett möte om det aktuella 
vildsvinsläget i området med målsättningen att öka samverkan mellan alla parter i 
vildsvinsjakten/förvaltningen.

Tid och plats: tisdagen den 8 augusti kl 19.00 i Kåremo Bygdegård. Vi bjuder på fika.

Inbjudan vänder sig till jaktledarna i älgskötselområdet, samtliga aktiva jordbrukare i området 
samt markägarna. 

Inbjudan till jaktlagen avser jaktledaren eller den denne sätter i sitt ställe. Vi ber också att ni som får 
detta, för inbjudan vidare till de markägare på vars marker ni jagar och också till de/den som bedriver
jordbruk på era jaktmarker.

LRF kommer också att skicka ut en egen inbjudan till sina medlemmar i området, vilket innebär att ni 
som är LRF-medlemmar kommer att få ytterligare en inbjudan.

Bakgrund

Vildsvin finns sedan många år tillbaka över hela vårt område, även om det finns skillnader i 
populationernas storlek mellan byarna och från tid till annan. Vi kommer att börja mötet med att 
lyssna av hur ni, oavsett om ni är jägare, jordbrukare och/eller markägare, bedömer läget i de olika 
områdena för att alla ska få en aktuell och gemensam bild. Vi ska också försöka få till en gemensam 
målbild om vildsvinsstammen är för liten, lagom eller för stor i området.

Vi har de senaste åren inte haft så många trafikolyckor med vildsvin inblandade i området, men bland
våra lantbrukare finns det hos en delen stor irritation över de skador som drabbar dem både i form 
av skördeförluster och jordinblandning i foder men också i form av maskinskador, framför allt på 
vallmaskiner.

För att minska dessa skador måste samverkan mellan jaktlag, jordbrukare och markägare öka. Vi har i
flera byar/större jaktlag redan idag en väl fungerande samverkan. Dessa goda idéer hoppas vi att ni 
vill dela med er av på mötet.

Lantbrukare med skador kan på flera sätt underlätta för jägarna att minska skadorna vilket vi 
kommer att berätta mer om på mötet. Desto mer skador det är på åkrarna desto mer lönsamt blir 
det för lantbrukarna att underlätta jakten eller varför inte anlägga avledande viltåkrar. 

Vi hoppas få en givande diskussion om vad man, oavsett om man jägare, jordbrukare eller 
markägare, kan bidra med. Detta gäller både när det gäller att reglera stammens storlek till en 
önskvärd nivå men också så att det vid behov kan bedrivas en intensiv men etisk korrekt skyddsjakt. 
Eftersom det är ganska många år sedan vi senast hade ett sådant här möte hoppas vi på en god 
uppslutning och att vi kan komma fram till bra lösningar som omgående kan bli praktisk handling och 
inte bara prat. Men det är viktigt att alla parter från hela vårt område är med och ger sin bild av 
situationen.

VÄLKOMNA

Tombo den 19 juli 2017

Agne Persson
Ordförande Ryssby-Åby älgskötselområde




