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§ 88 
Dnr 2021/605    
 
Gemensamhetsjakt på vildsvin  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att avsätta totalt 20 000 kronor under 2021 för anordnande av en 
gemensamhetsjakt på vildsvin under två till tre dagar under senare delen av 
2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Delar av vår kommun är hårt ansatt av skador orsakade av vildsvin vilka nu 
börjat närma sig tätorterna. Med hjälp av andra kommuners erfarenheter har 
det framkommit att gemensamhetsjakt på vildsvin kan ge gott resultat, 
genom att många djur skjuts vid samma tillfälle.  
 
Älvkarleby kommun kommer att genomföra en gemensamhetsjakt och de 
har kontaktat oss för att genomföra en större insats tillsammans.     
 
Enheten för Tillväxt och Samhällsbyggnad föreslår att en arrangerad 
vildsvinshelg med gemensamhetsjakt anordnas i slutet på 2021. Tidpunkten 
bör väljas så att älgjaktsveckan har varit och jägarna fortfarande jagar på 
helgerna. Lämpligt är även att försöka samordna detta med Norrtälje 
kommuns planerade jakt i november. Jakten är tänkt att pågå fredag till och 
med söndag och alla jaktlag och markägare ska uppmuntras att jaga vildsvin 
i sina områden denna helg. Tanken är att detta ska marknadsföras som ett 
event med prisutdelningar osv. 
 
Inför denna helg ska en arbetsgrupp tillsättas, denna arbetsgrupp får i 
uppdrag att bland annat undersöka följande: 
- Se om det finns något viltslakteri att tillgå denna helg och undersöka 
möjligheten att använda köttet i kommunens kök.   
- Undersöka möjligheten att underlätta för provtagning och 
veterinärbesiktning. 
- Skapa annons  
- Skapa informationsbrev till jaktlag och markägare  
- Skapa någon form av informationskanal/sambandscentral  
- Eventuellt ta emot anmälningar till helgen  
- Ordna sponsorer och samarbetspartners.   
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Arbetsgruppen bör bestå av tjänstemän, fastighetsägare, samarbetspartners 
och jägare. Antalet timmar som tjänstemännen ska lägga på detta arbete bör 
kontrolleras av närmaste chef och godkännas av densamme.  
 
Beslutsmotivering  
Trycket på kommunen från våra medborgare i vildsvinsfrågan är stort vilket 
beror på att lantbruk och vissa av våra samhällen är hårt ansatt av skador 
orsakade av vildsvin. Grödor, gräsmattor, planteringar och andra anlagda 
områden har vänts upp och ner av vildsvin och flera fastighetsägare har med 
anledning av detta satt upp elstaket runt sina tomter för att skydda sina 
tomter.  
 
Med de erfarenheter som andra kommuner redovisat efter samjakter anser vi 
att det är värt att själva anordna en vildsvinshelg för att hjälpa till att minska 
vildsvinsstammen. I Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 
2021-2023, har kommunen utryckt sin vilja att underlätta för vildsvinsjakt, 
genom uppdrag 6.3.f. samt mål 12.5 Produktionsvärdet från jordbruks- och 
trädgårdssektorn ska öka med 20 procent fram till år 2030 och mål 12.6 
Produktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska öka med minst 200 procent 
till år 2030. Att främja gemensamhetsjakt är ytterligare ett steg i den 
riktningen. 
 
Älvkarleby kommun har även inlett diskussion med Östhammars kommun 
om att delta i anordnandet. Svenska Jägarförbundet är vidtalad och de 
kommer att ställa upp och hjälpa till i den mån de kan. Kommunens 
omkostnader i samband med planering och genomförande av arrangemanget 
kan i dagsläget ej redovisas, därför föreslås att 20 000 kronor avsätts. Därtill 
kommer ett antal tjänstemannatimmar att tas i anspråk. Uppföljning sker 
efter insatsen för eventuella justeringar om samjakten ska bli årligt 
återkommande.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Den ekonomiska konsekvensen för kommunen är beräknad kostnad för 
evenemanget, 20 000 kr, samt kostnad för nedlagd arbetstid.  
Kostnad tas ur budgeterade medel från ansvar 13101 (Chef Tillväxt och 
Samhällsbyggnad) och vht 0510 (adm). 
 
Beslutsunderlag  

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
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Beslutet skickas till 
• Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
• Chef Förvaltning och Genomförande 
• Markförvaltare 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-06-10 KS 2021/605
  

  
 

Gemensamhetsjakt på vildsvin 
 
Förslag till beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att avsätta totalt 20 000 kronor under 2021 för anordnande av en 
gemensamhetsjakt på vildsvin under två till tre dagar under senare delen av 2021. 
 
Bakgrund 
Delar av vår kommun är hårt ansatt av skador orsakade av vildsvin vilka nu börjat 
närma sig tätorterna. Med hjälp av andra kommuners erfarenheter har det 
framkommit att gemensamhetsjakt på vildsvin kan ge gott resultat, genom att 
många djur skjuts vid samma tillfälle.  
 
Älvkarleby kommun kommer att genomföra en gemensamhetsjakt och de har 
kontaktat oss för att genomföra en större insats tillsammans.     
 
Enheten för Tillväxt och Samhällsbyggnad föreslår att en arrangerad 
vildsvinshelg med gemensamhetsjakt anordnas i slutet på 2021. Tidpunkten bör 
väljas så att älgjaktsveckan har varit och jägarna fortfarande jagar på helgerna. 
Lämpligt är även att försöka samordna detta med Norrtälje kommuns planerade 
jakt i november. Jakten är tänkt att pågå fredag till och med söndag och alla 
jaktlag och markägare ska uppmuntras att jaga vildsvin i sina områden denna 
helg. Tanken är att detta ska marknadsföras som ett event med prisutdelningar 
osv. 
 
Inför denna helg ska en arbetsgrupp tillsättas, denna arbetsgrupp får i uppdrag att 
bland annat undersöka följande: 
- Se om det finns något viltslakteri att tillgå denna helg och undersöka 
möjligheten att använda köttet i kommunens kök.   
- Undersöka möjligheten att underlätta för provtagning och veterinärbesiktning. 
- Skapa annons  
- Skapa informationsbrev till jaktlag och markägare  
- Skapa någon form av informationskanal/sambandscentral  
- Eventuellt ta emot anmälningar till helgen  
- Ordna sponsorer och samarbetspartners.   
 
Arbetsgruppen bör bestå av tjänstemän, fastighetsägare, samarbetspartners och 
jägare. Antalet timmar som tjänstemännen ska lägga på detta arbete bör 
kontrolleras av närmaste chef och godkännas av densamme.  
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Beslutsmotivering  
Trycket på kommunen från våra medborgare i vildsvinsfrågan är stort vilket beror 
på att lantbruk och vissa av våra samhällen är hårt ansatt av skador orsakade av 
vildsvin. Grödor, gräsmattor, planteringar och andra anlagda områden har vänts 
upp och ner av vildsvin och flera fastighetsägare har med anledning av detta satt 
upp elstaket runt sina tomter för att skydda sina tomter.  
 
Med de erfarenheter som andra kommuner redovisat efter samjakter anser vi att 
det är värt att själva anordna en vildsvinshelg för att hjälpa till att minska 
vildsvinsstammen. I Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2021-
2023, har kommunen utryckt sin vilja att underlätta för vildsvinsjakt, genom 
uppdrag 6.3.f. samt mål 12.5 Produktionsvärdet från jordbruks- och 
trädgårdssektorn ska öka med 20 procent fram till år 2030 och mål 12.6 
Produktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska öka med minst 200 procent till 
år 2030. Att främja gemensamhetsjakt är ytterligare ett steg i den riktningen. 
 
Älvkarleby kommun har även inlett diskussion med Östhammars kommun om att 
delta i anordnandet. Svenska Jägarförbundet är vidtalad och de kommer att ställa 
upp och hjälpa till i den mån de kan. Kommunens omkostnader i samband med 
planering och genomförande av arrangemanget kan i dagsläget ej redovisas, 
därför föreslås att 20 000 kronor avsätts. Därtill kommer ett antal 
tjänstemannatimmar att tas i anspråk. Uppföljning sker efter insatsen för 
eventuella justeringar om samjakten ska bli årligt återkommande.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Den ekonomiska konsekvensen för kommunen är beräknad kostnad för 
evenemanget, 20 000 kr, samt kostnad för nedlagd arbetstid.  
Kostnad tas ur budgeterade medel från ansvar 13101 (Chef Tillväxt och 
Samhällsbyggnad) och vht 0510 (adm). 
 
Beslutsunderlag  

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till  

• Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
• Chef Förvaltning och Genomförande 
• Markförvaltare 

 
 
 
I tjänsten   
Andreas Sörlin Maria Berg  Taija Lindfors 
Markförvaltare Naturvårdshandläggare Kommunekolog 
 
Samtliga på Tillväxt och Samhällsbyggnad 
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