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inte åkrarna haft 
besök av vildsvin 
tidigare så får de 

definitivt det under vetets mjölk
mognad. I Sverige där vildsvinen 
fortfarande är ett nygammalt vilt 
har alla ännu inte lärt sig hur 
man klarar sig med minimala 
skador. 

I Tyskland och på kontinen
ten har man länge levt med 
vildsvin i stora koncentrationer, 
i kombination med ett extensivt 
jordbruk. Där har man lärt 
sig olika metoder att hantera 
situationen. 

Mest känd är Lüneburger
metoden. Inom många områden 
skjuter man så mycket som 10 
vildsvin per hundra hektar. På 
kontinenten är det också vanligt 
att jakträttsinnehavaren får 
betala för jordbruksskadorna. 
I Sverige är det inte ovanligt att 
jordbrukare och jägare är på 
kollisionskurs i detta ämne.

Störningar på fälten
Lüneburgermetoden bygger på 
att jaga och störa vildsvinen i 
fälten och fodra på annan stör
ningsfri plats långt från grö dor  na. 
Man skjuter i huvudsak ungdjur, 
då det kan vara förödande för 
flocken om man skjuter ledar
suggan. 

Det är inte bara kultingarna 
som får lida av en skjuten sugga. 
Det är väl känt att den oord
ning som bildas i hierarkin/ma
triarkatet även påverkar deras 
beteende i fodersök med ökade 
jordbruksskador som följd. 

| VILDSVIN |

VildsVinen 
kommer
När vetet 
mogNat!
I den senare delen av juli går vetet i Sörmland i mjölk-
mognad. Det betyder egentligen att det bildas stärkelse 
i axen som nyligen varit helt tomma.
För vildsvinen och övrigt vilt breder det ut sig en matta 
av en ytterst kolhydratrik delikatess. Det är i denna tid 
en stor del av den så viktiga skyddsjakten på vildsvin 
ska bedrivas. En spännande jakt som är nog så svår, 
men när allt går rätt är den otroligt belönande.
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”Skyddsjakten på vildsvin 
i säd kan vara både svår 
och givande!”

Vetet är begärligt 
även för andra vilt.

Skotthåll! Men är det sugga eller galt?
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...VILDSVINEN KOMMER NÄR VETET MOGNAT!

Tyskarna jagar som bekant 
gärna från torn eller hochsitz som 
det heter på tyska. För skyddsjak
ten har man då ofta torn som 
sitter på släpvagnar eller på an
nat sätt är mobila. Då kan man 
ställa tornen vid de fält som 
man närmast avser att jaga.

Svensk skyddsjakt
I Sverige saknar vi kanske veder
tagna och namngivna metoder, 
men i landets mer vildsvinstäta 
områden är jakten ute på åkrarna 
ett tämligen vanligt kvällsnöje 
bland jaktintresserade. 

Jaktformen bygger på att 
man under kvällar med hygglig 
och stadig vind kan smyga in 
på nära avstånd. Vildsvinen för 
ett ”himla liv” själva genom sitt 
ätande, grymtande och ibland 

på pass där man kan se ett eller 
flera sådana områden. Med lite 
tur kommer de ut där det går att 
urskilja om det är ett ungdjur 
eller en förande sugga. Då är 
det snabba beslut som gäller. 
Även den mest erfarna och om
dömesgilla jägaren kan i dessa 
lägen lätt skjuta fel individ. 

Bäst är det när flera djur i 
olika storlekar kommer ut sam
tidigt, då får man bra referenser 
på grisarnas storlek. 

Få jakter är lika spännande 
och utmanande som en smygjakt 
på vildsvin i säd. Plötsligt kan 
man vara omringad av både 
större och mindre vildsvin, då 
gäller det att ta rätt beslut!      •

kivas de även med varandra. 
Vindens brus hjälper dig att 

komma närmare än annars. 
Ibland är det möjligt att ”ka
mouflera” sig själv lite genom 
att smacka på samma sätt som 
grisarna. Genom att väsnas på 
samma sätt uppfattar de dig i 
stället som en av sina fränder. 

Givetvis är kläder av kamou
flagetyp av stor nytta, men långt 
ifrån nödvändigt. Som vanligt 
gäller rätt beteende vid rätt 
tillfälle. När grisarna är fullt 
upptagna med att äta kan man 
avancera, men stanna upp så 
fort de slutar äta för att lyssna.

Svårt skjuta rätt djur
För att inte förstöra grödorna, 
och för att komma fram så tyst 
som möjligt, nyttjar man de 

så kallade sprutspåren i åkern. 
Men man måste komma ihåg 
att alltid smyga mot vinden. 
Det svåra är inte att komma 
inom skotthåll, utan att kunna 
se vad för djur man har framför 
sig. Ibland kan det vara många 
djur ur flera familjer. 

Att skilja en galt eller större 
gylta från en förande sugga är 
i det närmaste omöjligt. Ofta 
kommer och går skottchanserna 
snabbt när det gäller jakt i säd. 

Passa i liggsäden
Många gånger är det lättast att 
komma åt att skjuta rätt djur i 
de lägre bevuxna områdena av 
åkrarna, områden som betats 
tidigare på säsongen eller i ligg
säd från tidigare slagregn. 

En god idé är att försöka stå 

”I Tyskland är det vanligt 
att jakträttsinnehavaren 
betalar viltskadorna!”

Lätt att missbe-
döma. Oscar von 
Stockenström är 
långt ifrån oer-
faren. Han hade 
smugit över 20 
minuter på denna 
galt. Men eftersom 
vetet var olika 
högt i åkern visade 
det sig att den 
skjutna galten var 
betydligt större 
än han tänkt sig.

I hög säd är det inte säkert att man kan avgöra om vildsvinet är skjutbart. Då gäller det att vara fräck och smyga in på mycket nära håll.

Med bra vind och 
kamouflage kan en 
duktig smygjägare 
nå fina framgångar 
i sprutspåren. 


