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Niklas Nilsson, 031-315 13 95 

Vildsvinproblematiken i Balltorpsområdet 

Hej! 

Tack för era skrivelser angående vildsvinsproblemen i och kring Balltorp. Vi förstår att 

vildsvinen orsakar både otrygghet och skador och hoppas att vi tillsammans, med olika 

åtgärder, ska kunna få en bättre situation. Vi vill med det här brevet besvara några av era 

frågor samt beskriva nuläget, vår åtgärdsplan och rekommendationer.  

Under året har vi startat en intern arbetsgrupp där vi samlar kompetenser inom olika 

områden från olika förvaltningar. Här ingår i dagsläget representanter från markägare, 

markförvaltning, tekniskt underhåll och kontaktcenter samt rådgivning från miljöinspektör 

och länsstyrelse. Det är arbetsgruppen som har tagit fram innehållet till det här brevet och 

det har också diskuterats och godkänts av stadens politiska ledning. 

Beskrivning av nuläge 
Populationen av vildsvin ökar i Mölndals stad och närliggande kommuner. Vildsvin finns 

på många ställen i kommunen, även i tätbebyggda områden. Där är markskadorna på ett 

flertal ställen omfattande och många upplever situationen som både otrygg och olustig. 

1987 beslutade Sveriges riksdag att vildsvin är en del av den svenska faunan, vilket 

betyder att vi behöver kunna leva i symbios.  

Det är många invånare som hör av sig till oss och lyfter problemen med vildsvin. 

Diskussioner förs också i sociala medier och i lokala grupper för boende. Ibland sprids 

information om var vildsvinen uppehåller sig och ibland rykten om vildsvins farlighet. 

Våra och jaktlagens samlade erfarenheter av vildsvin och dess beteende är följande: 

• Oskadade vildsvin är inte aggressiva och i normalfallet inte heller farliga.

• Vildsvin orsakar bitvis omfattande markskador genom bökning i gräsmattor och i

skog.

• Vildsvinens bökning i skogen kan många gånger vara positiv för skogsbruket.

Mölndals stad har under många år haft ett givande samarbete med Askim Härads 

Jaktvårdkrets. De jaktlag som är aktiva på kommunal mark inom området mellan E6:an 

och Säröleden ingår i Askim Härads Jaktvårdkrets. Representant från jaktvårdskretsen har 

vid ett antal tillfällen haft informationsmöten i utsatta bostadsområden. Vi är gärna med på 

sådana informationsmöten.  

För att komma tillrätta med vildsvinsproblematiken så konstaterar kommunen att det 

huvudsakligen är tre parter som, genom ett gemensamt agerande, kan komma tillrätta med 

Bostadsföretag, fastighetsägare, 
samfällighetsföreningar, 
yrkesverksamma och kommunala 
anläggningar i Balltorpsområdet 
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problemen: 

• Lokala fastighetsägare, såsom ägare av villatomter, industritomter, bostadsbolag

och samfällighetsföreningar, samt privata ägare av skogs- och

jordbruksfastigheter

• Mölndals stad

• Jaktlagen, på såväl kommunal som privat mark.

Stadens åtgärdsplan 

Röjningsåtgärder 

Mölndals stad genomför en röjning av sly, buskar och vassområden. Det huvudsakliga 

syftet med detta är att minska skyddet där vildsvinen uppehåller sig och samtidigt 

underlätta för jägarna för att bedriva säker och effektiv jakt. Jaktlagen, som har god 

kännedom om vilka områden som behöver röjas, har redovisat detta för oss. Detta är 

planerat att ske efter sommaren då häckningsperioder för exempelvis fåglar är över. 

Utökad jakt på vildsvin 

Mölndals stad har uppmanat jaktarrendatorer att bedriva en intensifierad jakt på vildsvin 

för att minska antalet vildsvin i anslutning till bebyggelsen, och samtidigt störa djuren så 

att utvandring sker från områden nära bebyggelsen. Jakten ska bedrivas på ett 

jägarmässigt sätt och med sedvanliga hänsyn till boende. Vi har uppmanat jaktlagen till 

jaktlig samverkan över jaktlagsgränser för att jakten ska kunna bedrivas effektivt och för 

att vildsvinsstammen ska minska. Med hänsyn till de generösa jakttider som gäller för 

vildsvin så är ansökan om skyddsjakt i dagsläget inte aktuellt. 

Om jaktlagen så begär, har Mölndals stad erbjudit sig att köpa in och låna ut viss jaktlig 

specialutrustning, allt i syfte för att möjliggöra en optimering av jakten på vildsvinen. 

Exempel på sådan utrustning skulle kunna vara fällor i form av större burar som 

kontrolleras enligt framtagna jaktregler, viltkameror och mörker/termiska sikten. 

Trygghetsåtgärder 

Vi konstaterar att det idag saknas direkt gatubelysning på delar av gång- och cykelbanor i 

Balltorpsområdet, vilket får till följd att dessa platser upplevs som otrygga. Den belysning 

som finns är delad med intilliggande körbanor. Kompletterande belysning ligger i 

planerad investeringsplan och vi kommer efterhand, i samordning med andra 

schaktarbeten i området, som till exempel fjärrvärmearbeten, att komplettera belysningen. 

Vidare kan nämnas att det genom stadens åtgärder kommer märkas en ökad jaktlig 

närvaro i Balltorpsområdet, vilket innebär att fler jägare kommer synas i terrängen. Vi vill 

dock understryka att alla jaktliga insatser kommer ske med fokus på säkerheten och i 

enlighet med gällande lagstiftning och jaktetik. 

Ökad information och dialog 

Vi har skapat en ny sida på vår webbplats med syftet att tydligare redogöra för vilka olika 

steg som tas i frågan. Här tar vi tacksamt emot information om de åtgärder ni som 

enskilda fastighetsägare genomför.  
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www.molndal.se/vildsvin 

Här kommer vi också att rapportera statistik över antalet fällda vildsvin. Vi ser dock att 

frekvensen som rapporteringen sker på i dagsläget behöver ändras från årlig till månatlig, 

för att kunna följa upp och se vilken effekt som åtgärderna får. Vi har en dialog med 

jaktlagen om att ändra frekvens. 

Vi har också samlat länkar till bra information som vi rekommenderar att se, dels en film 

från Jägareförbundet, dels länk till förvaltningsplan för vildsvinstammen i Västra 

Götaland, som länsstyrelsen i Västra Götalands län har tagit fram. 

Boende och yrkesverksamma i Balltorpsområdet 

Vi vill uppmana boende och yrkesverksamma i området att inte slänga trädgårdsavfall, 

jord, gräsklipp, fallfrukt och liknande i öppna ”komposter”. Vare sig på egen mark eller i 

utkanten av bebyggelsen på den kommunala marken. Vi ser att dessa komposter finns och 

är fyllda med mat som vildsvin älskar. Så länge dessa komposter finns kvar så lockas 

vildsvin till bebyggelsen och det blir därmed svårare att långsiktigt minska 

vildsvinspopulationen i anslutning till bebyggelsen. Det här avfallet hör hemma på 

återvinningscentralen eller i en fastighetsnära hämtning av avfallet. 

• Besök www.molndal.se och sök på ”Återvinningscentraler” för att se öppettider

till Kikås och Lindome återvinningscentral.

• Du som har ett enskilt villahushåll kan beställa ett trädgårdskärl till din fastighet.

Besök www.molndal.se och sök på ”Trädgårdsavfall”.

• Du som har ett enskilt villahushåll kan börja kompostera fallfrukt i sluten egen

kompost. Besök www.molndal.se och sök på ”Kompostera”. Om du har frukt över

i trädgården kan du, om du vill, skriva i sociala medier att frukt finns att hämta

och se om någon annan har behov av frukten innan den blir till avfall.

• Samfälligheter kan hyra container eller storsäck återkommande för trädgårdsavfall

och uppmana sina medlemmar att fixa i trädgården i anslutning till att containern

kommer. Besök www.molndal.se och sök på ”Hyr container”.

Vi vill också lyfta ett av de mest effektiva sätten att skydda sin tomt – att sätta upp staket, 

stängsel eller nät. Det allra mest effektiva vägvalet är ett elstaket runt tomten för att stänga 

ute vildsvinen. 

Kontakt och samarbete 
Vår förhoppning är att ovan beskrivna åtgärder sammantaget gör att vi kommer tillrätta 

med den rådande vildsvinsproblematiken. Vi har samtidigt förståelse för att det kan ta en 

viss tid innan vildsvinsproblemet tillfullo är åtgärdat. Eftersom vi alla strävar mot samma 

mål och är väl införstådda med problematiken så har vi stora förhoppningar om att det 

ganska snart kommer märkas en förbättring. Från och med i höst kommer kommunens 

nyanställda markstrateg på Stadbyggnadsförvaltning att samordna de insatser som görs för 

att komma åt vildsvinsproblematiken. 

https://www.molndal.se/startsida/bygga-bo-och-miljo/djur/om-du-stors-av-vilda-djur/vildsvin.html
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I höst kommer vi att bjuda in representanter från er, jaktlag och kommun till ett 

gemensamt återkopplingsmöte där alla parter ger en uppdaterad nulägesbild och beskriver 

hur det har gått med att genomföra åtgärderna samt redovisa statistik över antalet skjutna 

vildsvin. Vi återkommer med en inbjudan i höst.   

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Niklas Nilsson 

Tf. Markförvaltare 

 

 

Kännedomskopia till: 

Kommunstyrelsens arbetsbetsutskott 

Vildsvinsgruppen internt i Mölndals stad 

 

 

 


