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SBN § 27 Bidrag till cesium- och trikinprovtagning på vildsvin
Diarienr
2020/36 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar avsätta totalt 20 000 kronor under 2020 
till ersättning för provtagning på vildsvin där cesiumhalten överstiger 1500 
Bq/kg eller för provtagning där trikiner påvisats. Vid påvisande av trikiner 
ska även ersättning för destruktion av djurkroppen kunna utgå. 

För att få ersättning ska ansökan ske i efterhand, skottplats ska redovisas, 
kvitto på provtagningen och kopia på analysprotokollet ska bifogas ansökan. 

Vid behov av destruktion med anledning av trikinförekomst ska detta 
meddelas Bygg- och miljöavdelningen som efter redovisat analysprotokoll 
ombesörjer hämtning från överenskommen adress och destruktion.

Ersättningen avser vildsvin fällda inom Älvkarleby kommun under 2020 
och betalas ut till och med den 31 december 2020 eller tills de 20 000 
kronorna är slut. 

Ny utvärdering ska ske i början på år 2021

Sammanfattning av ärendet
Utvärdering 2019
Sedan beslut om ersättning för 2019 togs i maj 2019 fram till 31 december 
2019 inkom inga ansökningar om ersättning för provtagning. Detta beror 
sannolikt på att inga djur med förhöjda cesiumhalter eller påvisande av 
trikiner har fällts inom Älvkarleby kommun inom perioden 2019-05-16 - 
2019-12-31.

Av de återkopplingar vi fått gällande bidraget så har det varit odelat positiva 
kommentarer. Vi har även blivit uppmärksammande i tidningen Jaktmarker 
och Fiskevatten (nr 11, 2019) som skriver att Älvkarleby kommun ligger 
steget före i och med bidraget man kan söka.

Bakgrund 
Bygg- och miljöavdelningen har under de senaste åren haft en stor ökning 
av klagomål gällande vildsvin inne i våra tätorter. Kommunen har små 
möjligheter att göra något för att minska vildsvinstammen förutom att 
informera och samverka i dessa frågor. Som ett led i att samordna frågorna 
gällande vildsvin anordnade Älvkarleby och Tierps kommuner tillsammans 
med jägareförbundet en informationskväll om vildsvin den 28 mars 2019. 
Vid dialog med jägarna under detta informationsmöte framkom att, cesium- 
och trikinprovtagning samt avsättning av kött är hinder för en ökad 
avskjutning av vildsvin.
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Problem med avsättning av vildsvinskött är något som Livsmedelsverket 
gjort en utredning om. Livsmedelsverket gav i december 2019 ut en rapport 
(dnr 2018/02334) om Avsättning av Svensk vildsvinskött. Om innehållet i 
denna rapport kommer att påverka jakten på vildsvin och underlätta 
avsättningen av köttet kan ännu inte avgöras.

Vid cesiumhalter över 1500 Bq behöver köttet kasseras, likaså om 
trikinprovet är positivt. Trikiner i köttet är väldigt ovanligt men 
konsekvenserna är allvarliga varför provtagning av kött alltid måste ske. 
Området kring Älvkarleby kommun drabbades av det radioaktiva utsläppet 
från Tjernobyl vilket innebär en risk för att viltkött fortfarande har höga 
cesiumhalter, framförallt vildsvin som bökar runt i jorden. Detta 
sammantaget innebär att det kan bli en ekonomisk förlust för jägaren på upp 
till tusen kronor per djur i de fall där köttet måste kasseras. Vid påvisande 
av trikiner bör djurkroppen även destrueras för att undvika att det sprids 
vidare vilket innebär ännu en kostnad.

För att vildsvinsstammen ska hållas nere behöver vildsvinen jagas och 
jakten behöver ske på rätt sätt och framförallt koncentreras på ungdjur.

Kostnaden för provtagning och svårigheten att avsätta köttet när ”frysen är 
full” leder dels till minskad avskjutning, dels att fel djur riskerar att jagas då 
provtagningskostnaden ger ett högre kilopris på små djur än på stora. 

Den 22 januari 2020 anordnade bygg- och miljöavdelningen tillsammans 
med Tierps kommun ett möte som större markägare, jägare m.fl. bjöds in. 
Mötet resulterade i att kommunerna ska ta fram information till bl.a. 
kommunernas hemsidor med tips på vad de som i de drabbade områdena 
kan göra för att förhindra att vildsvinen förstör på tomter etc. Även 
information om felaktig utfodring och åtling av vildsvin ska tas fram. På 
mötet framkom att, Långsand, som just nu är det hårdast drabbade området 
har en bra kommunikation med de båda angränsande jaktlagen. Detta är 
erfarenheter som vi kan dra nytta av, om problem med vildsvin uppstår på 
andra ställen. 

Motivering
Älvkarleby kommun är ingen stor markägare och kan inte själva minska 
stammen av vildsvin. Då klagomålen på skador från vildsvinen ökar i vår 
kommun behöver vi samverka för att komma tillrätta med problemet. 
Ansvaret ligger till stor del på markägare och jakträttsinnehavare att förvalta 
stammen på en problemfri nivå, men kommunen kan bidra genom att 
underlätta för och motivera jägarna och markägarna till att skjuta fler 
vildsvin, vilket leder till att allmänhetens besvär med vildsvin minskar.
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Ett sätt att underlätta för jägarna är att införa en möjlighet att söka ersättning 
för provtagningskostnader kopplat till kasserat vildsvinskött. Detta är 
åtgärder som kommunen kan besluta snabbt och direkt och som kommer 
allmänheten till nytta i form av ökad avskjutning av vildsvin. Kostnaden för 
inrättandet av bidraget finns med i bygg- och miljöavdelningens budget för 
2020.


