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flera håll i landet in va  de
rar inte vildsvinen bara 
skog och åker utan även 

villatomter och trädgårds land. För
modligen är problemen mest påtag
liga där det är som mest tätbefol
kat. Anticimex Södertäljekon tors 
ansvar täcker nio av östra Sörm
lands kommuner. Ett område som 
definitivt fått smaka på vildsvinens 
framfart i både positiv och negativ 
bemärkelse. 

Vildsvinsskydda trädgården
Anticimex har arbetat länge med 
skadedjursbekämpning och andra 
problem som kan uppkomma i och 
kring fastigheter. Rickard Björkén, 
hemmahörande i Trosa, är jakttokig 

och arbetar som fastighetstekniker 
på Anticimex.

– Under en firmatillställning vi 
hade åt vi grillat vildsvin och fram 
på småtimmarna kläcktes idén om 
vildsvinsskydd för trädgårdar, be
rättar Rickard. Min chef var med 
på noterna direkt.

Potatisåker
– Vi letade rätt på en villaägare 
med stora problem. Med elstängsel 
som grund kommer vi att laborera 
fram det bästa skyddet, säger Mar
tin Englund som är ansvarig för 
projektet. Vi vill ta fram en färdig 
paketlösning som vi kan erbjuda 
kunderna till ett mer eller mindre 
fast pris.

– Vi hoppas mycket på detta. 
Vi kommer inte bara att finna 
kunder på privatmarknaden. Vi vet 
att en golfgreen kan kosta upp emot 
300 000 kronor att anlägga, fort
sätter Martin. Får man den för
störd tycker nog ägaren att skyd
det är värt en del.

Totaltförstörd gräsmatta
Anticimex projektfastighet ligger 
strax norr om Södertälje. Fastig
hetsägaren har nästan gett upp sin 

trädgård. Gräsmattan kan inte ens 
klippas längre, den är helt uppoch
nervänd. Den ser i det närmaste ut 
som en potatisåker.

– Vi kommer till en början att 
sätta upp ett kraftfullt elaggregat 
med trippla jordspett och tre trådar, 
en på 15 cm, en på 35 cm och en på 
55 cm höjd, berättar Rickard.

– Den övre kommer troligtvis 
inte att behövas då grisarna inte 
gärna hoppar, men det ska vi utvär
dera, fortsätter han. Den nedre trå
den kommer att vara 2millimeters 
blanktråd. Detta då vildsvinen ofta 
hellre försöker gå under något än 
över det, säger Rickard. 

Om utfallet blir vad man för
väntar sig kommer Anticimex snart 
med en paketlösning för vildsvins
skydd av trädgårdar.                        •
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Att vildsvin på endast en natt kan 
vända uppochner på en villatomt 
är välbekant. På Anticimex Söder-
täljekontor pågår nu ett utvärde-
ringsprojekt av de i dag tillgängliga 
skyddsmetoder som finns. 
 – Med elstängsel som grund ska vi 
hitta det bästa skyddet som vi sedan 
kan erbjuda villaägare, berättar 
pro jektansvarige Martin Englund.

PÅ

VILDSVINSSKYDD!
– ny affärsidé för Anticimex

Tomten är 
totalförstörd 
av vildsvinens 
bökande.

Rickard Björkén och Martin Englund, Anti
cimex, ska nu testa olika metoder och 
utrustning för att få stopp på vildsvinen.

”Anticimex ser en kund-grupp både bland villaägare och golfklubbar!”


