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Ansökan om godkännande av Vildsvinsfälla mm. 
 

 

Ansökan avser flera modeller av vår nyutvecklade fälla, för tillfället tillverkas 

fällorna i två modeller 1-2. 

Modell nr 3 är en enkelfälla som förses med en lucka som öppnas automatiskt då 

fällan fångar djuret. Syftet är att fånga djur som sedan frisläpps direkt i ett hägn 

som fällan står uppställd mot. Fällan planeras att vara klar under våren för att 

kunna visas på de kommande mässorna. 

 

 

1.   Lotin Vildsvin enkel, mått fångstrum LxBxH 200-300x93x101cm 

2.   Lotin Vildsvin dubbel, mått fångstrum LxBxH 300-400x93x101cm 

3.   Lotin Vildsvin enkel med frisläppnings lucka, mått fångstrum  

      LxBxH 200-300x93x101cm 

 

Följande giller kommer användas i fällorna. 

 

Fällorna kan utrustas med fem olika sorters giller, alla giller är kopplade till 

mekanismen via en 0.6mm fiskelina som är avsedd att gå av när den utsätts för 

belastning på så sätt undviks otrevliga skador som kan uppstå när man har långa 

linor inuti en fälla. Kraften för att lösa ut mekanismen är justerbar mellan ca. 30-

800 gram fällorna levereras med den lägsta känsligheten. 

 

1. Böklucka denna möjliggör massfångst av vidsvin. Lite mat läggs under 

luckan sedan läggs resten av maten över luckan. Fällan stänger först när maten 

är slut och någon gris ska ta de sista resterna under luckan. 

2.  Hänggiller fästes i burtaket och gillras på traditionellt vis. Avsedd för räv 

grävling mm. 

3.  Snubbeltråd denna spänns mellan fällans långsidor på önskad höjd på detta 

vis kan man selektera fångst av större vildsvin. Snubbeltråden blir också lämplig 

vid fångst av rådjur och andra större djur.  

4.  Sittpinne fästes i motsatta långsidan till mekanismen linan till mekanismen 

kopplas direkt på pinnen. Avsedd för fångst av all sorts fågel från Havsörn till 

gråsparv. 

5.  Trampgiller bökluckan kan även användas som trampgiller när linan spänns 

uppifrån istället för underifrån. 

 



Material 

 

Fällorna tillverkas i 1.5mm galvad plåt, detaljer som sitter på strategiska platser 

där det fångade djuret kommer att göra utbrytningsförsök är förstärkta genom att 

plåten bockas upp till balkar.  

 

Vi önskar också att Naturvårdsverket ser över hur många av följande djurarter 

som kan godkännas för fångst i samma typ av fälla. 

Grävling. Räv. Mårdhund. Mink. Mård. Varg. Lo. Djärv. Rådjur. Hare. Kanin. 

Bäver. Och alla sorters fåglar. 

 

Luckans kedjor kan lindas genom gillerarmen och låsas i öppet läge med 

hänglås så fällan inte kan gillras av obehöriga. 

 

Luckorna låses med 55cm långa haklås som är mycket känsliga och låser enbart 

av luckans egentyngd. 

 

För avlivning är det anordnat triangelformade hål 9x9 cm med luckor i fällans 

båda gavlar.  

 

Fällans storlek gör att den kan fånga fångstmannen och lekande barn, därför är 

fällan utrustad med nödöppnings hål där man kan frilägga låset från insidan.  

Från LO Lundgren ABs´ sida anser vi att detta utförande borde vara en 

lagstadgad skyldighet för alla tillverkare av större fällor.  

 

 

 

LO Lundgren i Nässjö AB 
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