
 

 

Bild.1-2 

2009-10-06 Vildsvinsfarmare i Hölö/Mörkö 

Här farmas lösdrivande vildsvin fritt i skogen, som granne till en verksamhet 
av det här slaget är det lätt att hålla sig för skratt. Den vildsvinsfarmare som 
vill förstöra sin egen mark ska givetvis få göra det, men när verksamheten 
sprider sig i grannmarkerna så blir även oskyldiga markägare drabbade. 

 



 

 

Bild.3 

I stort sett varenda kreosotbehandlad kraftledningsstolpe i hela Hölö Mörkö området ser 
ut på det här viset, inte nog med att vildsvinen gnuggar sig mot stolparna utan de flisar 
även upp stolparna med sina betar. 

 

 

 

 

 

Bild.5 

Inte ens kraftledningsstolparna i 
backarna lämnas i fred, får vildsvinen 
arbeta ett tag till på denna stolpe så är 
den snart vält. 

Bild.4 

Det är svårt att föreställa sig 
omfattningen av vildsvinsskadorna i 
detta område, om man inte besöker 
området och ser det med egna ögon. 



 

 

 

 

Bild.6 

2009-10-06 Vildsvinsfarmare i Hölö/Mörkö området. 

Dessa bilder är tagna vid en av Hörningsholms godsförvaltnings drygt 10 
utfodringsplatser. 

Enligt Jordbruksverkets regler ska den som levererar den här sortens djurfoder, 
vara registrerad som djurfoderleverantör hos Jordbruksverket.  

 

 

Bild.8 

Här ligger allt som varuhusen inte 
lyckats sälja och det är inget fel med att 
det kommer till nytta, men det skulle nog 
vara bättre att använda fodret till 
tamsvin. 

Bild.7 

När utfodring sker på detta vis så är det 
svårt att säga att det inte arbetas aktivt 
för att vildsvinsstammen ska öka i 
antal. Exempel som detta finns över 
hela södra Sverige. 



 

 

 

 

 

Bild.9 

Detta är Mörkös något annorlunda fotbollsplan området har som synes staket, men 
inte av den anledningen att fotbollslagen måste skyddas mot ilskna supportrar utan 
här måste underlaget skyddas mot hungriga vildsvin. Mörkö har haft vildsvin under en 
längre tid så dessa bilder är representativa för vad vi har att förvänta oss i resten av 
södra Sverige framöver. Att jakt intresset för en liten minoritet av befolkningen skall 
tillåta skador och merkostnader i dessa proportioner är inte acceptabelt.  

 

 

Bild.11 

På sätt och vis så skapar vildsvins-
problemen en rad arbetstillfällen. Staket 
tillverkare samt lantbruk och bil 
reparatörer går inte arbetslösa framöver. 

Bild.10 

Den del av jägarkåren som driver dessa 
frågor, är en minoritet av befolkningen. 
Nu tillåts denna minoritet alldeles för 
mycket inflytande i vildsvinsfrågan. 



 

 

 

 

Bild.12 

Detta är Mörkös kyrka där kyrkobesökarna får vara noga med att stänga om sig, så att 
inte kyrkogården blir besökt av nattliga gravskändare. 

Är detta det arv som vi vill lämna efter oss till nästkommande generationer, våra 
efterlevande generationer kommer undra hur vi kunde vara så naiva så ingen förstod 
vad som höll på att hända.  

 

 

 

Bild.14 

Denna syn möttes man av på hela 
Mörkö. 

Bild.13 

Skylten på kyrkgrinden talar för sig 
själv. 
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