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Sammanfattning  
Naturbetesmarker är ett av de artrikaste markslagen vi har, för att hålla dem öppna med betande djur 

finns ett miljöstöd från landsbygdsprogrammet utformat för att gynna den biologiska mångfalden. 

Vildsvinen (Sus Scrofa) har under de senaste årtiondena ökat markant, vilket har lett till stora ekonomiska 

konsekvenser för lantbruket genom skador på jordbruksmark. Av tidigare forskning kan vi se att skadorna 

inte påverkar den biologiska mångfalden negativt. Biologisk mångfald är en central del i det miljöstöd som 

lantbrukarna får för att hålla sina naturbetesmarker öppna. Men vad säger markägarna om 

vildsvinsproblematiken på naturbetesmark och hur ser de på framtiden? Studien utgår från markägarnas 

perspektiv, där vi undersöker hur markägarna upplever vildsvinsskador på deras naturbetesmarker och 

hur skadorna påverkar deras skötsel. Vi undersöker även hur markägarna upplever den rådgivning och 

stöd som de får från berörd myndighet samt vilka förändringar de vill se i vildsvinsförvaltningen. Vi valde 

i studien att använda oss av kvalitativa forskningsintervjuer, där sex markägare intervjuades. Resultatet i 

studien visar att markägarna upplever att det största problemet är att skadorna är tidskrävande och 

kostsamma att rätta till. Det framkom även kritik mot dagens utformning av miljöstödet och att trycket från 

vildsvinsstammen måste minska för att man ska orka att hålla sina marker öppna i framtiden. Slutsatsen 

är att det måste till ett större helhetsgrepp kring vildsvinsförvaltningen för att minska skadorna och mer 

individuell rådgivning för den enskilda markägaren. 
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Abstract  
Pasturelands is a land with high biodiversity, in order to keep them open with herbivores, there is 

environmental support from Landsbygdsprogrammet designed to benefit the biological diversity. Wild 

boars (Sus Scrofa) have increased markedly in recent decades, which has led to major economic 

consequences for agriculture and it´s land. From previous research, we can see that the damage does 

not adversely affect biodiversity. Biodiversity is a central part of the environmental support that the farmers 

receive to keep their pasturelands open. But what does landowners say about the problems with wild boar 

on pasturelands and how do they look on the future? The study is based on the landowners ‘perspective, 

we examine how landowners experience wild boar damage to their pasturelands and how the damage 

affects their management. We also examine how landowners experience the advice and support they 

receive from the authority and what changes they want to see in wild boar management. In the study, we 

choose to use qualitative research interviews, in which six landowners were interviewed. The result of the 

study show that landowners feel that the biggest problem is that the damage is time-consuming and costly 

to repair. There was also criticism of today´s design of environmental support and the pressure from the 

wild boar population must be reduced in order to keep their land open in the future. The conclusion is that 

there must be a greater holistic approach to wild management to reduce the damage and more individual 

advice for the individual landowner. 
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Inledning  

Naturbetesmarker är ett av de artrikaste markslagen med stort värde för den biologiska 

mångfalden. För att bibehålla den så artrik som möjligt krävs det betesdjur som fortsätter 

att hålla dem öppna (Pehrson 1994). För att kunna hålla betesdjur på lågproducerande 

mark och främja den biologiska mångfalden samt även en del av vårt kulturarv finns det 

miljöersättning som markägarna kan söka (Jordbruksverket 2020). 

Vildsvinen (Sus Scrofa) har efter att varit utrotat sedan 1700-talet återintroducerats och 

anses tillhöra den svenska faunan sedan 1987. De senaste årtiondena har vildsvinen ökat 

markant, från att uppskattningsvist varit ett fåtal hundra individer 1987 (Sveriges riksdag 

1987) till cirka 300 000 individer 2020 (Naturvårdsverket 2020). De lever i flockar som 

leds av en ledarsugga och är oftast aktiva under nattetid (Tham 2004). 

Den stora vildsvinsstammen har lett till diskussioner kring de skador de gör i landskapet 

och ses som ett hot mot det svenska jordbrukslandskapet, den bökar runt bland grödor, 

vallar och betesmarker som stör den befintliga floran (Bratton 1975: Tierney & Cuschman 

2006: Cuevas et.al 2012: Sims et.al 2014: Brunet 2015). Enligt en studie av Gren, 

Andersson & Elofsson (2019) orsakade vildsvinens skador kostnader runt 1,1 miljard för 

det svenska jordbruket under 2015. 

En tidigare studie visar att lantbrukare kan påverkas negativt på ett personligt plan av 

vildsvinsskador (LRF 2020). Skulle de också riskera att förlora miljöstödet finns det en 

risk att marker slutar att brukas och en tidigare studie pekar på att miljöersättningen idag 

används på ett ineffektivt sätt (Jordbruksverket 2014: Larsson, Boke Olén & Brady 2020). 

Därför känner vi att det är en god idé att undersöka hur läget står till med 

naturbetesmarkerna genom att intervjua ett antal markägare. 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka vildsvinsskador ur markägarens perspektiv, hur 

markägare berörs av vildsvinen i sina naturbetesmarker och hur skadorna påverkar 

skötseln. Vi vill även veta om markägarna känner att de får rådgivning och stöd från 

myndigheter som de behöver efter att deras naturbetesmarker har blivit skadade och hur 

de ser på framtiden för betesmarkerna till följd av vildsvinsproblemtiken. Syftet är 

slutligen att ta reda på vilka förändringar markägarna vill se i vildsvinsförvaltningen. 

 

Följande frågeställningar ställs i studien 

• Hur påverkas skötseln av naturbetesmarkerna efter vildsvinsskador enligt 

markägarna? 

 

• Hur stort stöd känner markägarna att de får från berörda myndigheter efter 

vildsvinskador? 

 

• Hur ser framtiden ut för naturbetesmarker till följd av vildsvinsproblematiken 

enligt markägarna? 

 

• Vilka förändringar av vildsvinsförvaltningen önskar markägarna?  
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Bakgrund 

Naturbetesmarker 

De svenska naturbetesmarkerna är viktiga för bevarandet av den biologiska mångfalden. 

De ger en variation i odlingslandskapet och är dessutom väldigt artrika. För att bibehålla 

markernas funktion med en god avkastning i form av föda för de betande djuren, är det 

viktigt att ha ett högt betestryck årligen. Bete håller nere växtligheten och gör att ingen 

växt tar över markfloran. Detta bidrar till att naturbetesmarkerna kan innehålla många 

olika växtarter och skapar på så sätt en biologisk mångfald. Naturbetesmarkerna 

innehåller också i många fall kulturhistoriska värden, med spår från det tidigare 

odlingslandskapet i form av odlingsröse. Floran och faunan är också en kulturhistorisk 

lämning i de fall som markerna har hävdats under en längre period och kallas för levande 

fornminne (Pehrson 1994). 

Definitionen av en naturbetesmark är 

att det inte får ha skett någon 

kultiverad åtgärd som har haft syftet 

att förbättra markens produktion 

genom olika redskap eller gödsling. 

Värdefulla marker kan finnas på 

många typer av marker men det som 

alla har gemensamt är att de inte är 

påverkade av kultiverade åtgärder 

och att de är betade under lång tid 

(Pehrson 1994). 

Vildsvin 

De vildsvin (Sus scrofa) som idag finns frilevande i Sverige härstammar från förrymda 

vildsvin som importerats från olika länder. Deras anpassningsförmåga är mycket god i 

den svenska naturen, de kan under optimala förhållanden fyrdubblas under en säsong. De 

lever i flockar som består av ett matriarkat med en äldre ledarsugga och är oftast nattaktiva 

i sina födosök som domineras av vegetabilisk föda i huvudsak (Tham, 2004). 

Figur 1. Backsippor i betesmark. Foto: Jeanette 

Ågren 2020-04-22. 
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Vildsvinens bökande i vårt landskap kan ses som ett relativt nytt fenomen. Men till saken 

hör att vildsvinen tidigare har vandrat och bökat runt i det svenska landskapet. Redan 

under stenåldern fångade människan in djuret för att tämja dessa. Konflikten mellan 

människan och vildsvinen började i takt med att jordbrukslandskapet växte fram (LRF 

et.al. 2009), mellan yngre bronsålder och järnålder (Cserhalmi, 1997). En intensiv jakt 

påbörjades på vildsvinen då de inte längre sågs som en tillgång utan som ett hot mot det 

framväxande jordbrukslandskapet. Denna intensiva jakt pågick under många århundraden 

framöver innan vildsvinet ansågs som utrotat från den svenska faunan under 1700-talet 

(LRF et.al. 2009).  

De vildsvin som lyckades rymma från sitt hägn under 70- och 80-tal skapade debatt om 

frågan vildsvinens vara eller icke vara. Detta ledde till att riksdagen tillsatte en jakt- och 

viltvårdsberedning 1977 för att få klarhet i hur den svenska vildsvinspopulationen skulle 

hanteras. Under mars månad 1980 lämnade beredningen sitt delbetänkande till riksdagen 

(SOU 1980:11). Regeringen beslutade sedan att en kontrollerad population kan tillåtas i 

området kring Tullgarn-Mörkö (Se Figur 2) för forskningssyfte, men att vildsvinstammar 

utanför detta område bör utrotas (Sveriges riksdag 1981). 

 

 

Figur 2. Området Tullgarn Naturreservat. Källa: Bakgrundskarta, Lantmäteriet ©. 

Naturreservatområde, Länsstyrelsen Karta skapad av Jeanette Ågren 8/3–21. 
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Under tiden efter beslutet fick Naturvårdsverket i uppdrag att studera populationen i 

området kring Tullgarn-Mörkö. De lämnade sedan över en rapport 1985 till Regeringen 

med slutsatsen att det finns möjligheter för vildsvinen att leva fritt i Sverige 

(Naturvårdsverket 2020). Frågan togs åter upp under revideringen av jaktlagen 1986-87, 

där riksdagen valde att gå på Naturvårdsverkets linje att låta vildsvinen leva fritt i hela 

landet och inkludera dem i den svenska faunan (Sveriges riksdag 1987). Sedan dess har 

vildsvinsstammen ökat markant. I Jordbruksutskottets Betänkande om jaktlag m.m. 

1986/86:15 (1987) beskrivs att vildsvinstammen i Stockholms län uppgår till 75–125 

individer och ”enbart ett mindre antal djur, främst i Södermanlands, Östergötlands och 

Kristianstad Län” (Sveriges Riksdag 1987. ss.33). Detta kan jämföras med avskjutningen 

av vildsvin under 2016/17 som uppskattades till 102 923 individer (Svenska 

Jägareförbundet 2017).  

Skador orsakade av vildsvin har ofta en negativ påverkan på markägarna och kan påverka 

deras välmående (LRF 2020). Gren et.al. (2019) beräknade lantbrukares årliga kostnader 

för skador på grödor, mark och maskiner. I snitt kostade det lantbrukaren 28 842 kr/år 

under 2015. Den totala kostanden för jordbruksföretagen i Sverige  2015 var cirka 1,1 

miljard kronor. 

 

Landsbygdsprogrammet 

Landsbygdsprogrammet tillhör en del av 

EU:s strategi för en smart och hållbar tillväxt 

inom EU som har ett syfte att minska 

skillnaderna i det ekonomiska och sociala 

som finns i Europa. För att nå målen så har 

alla länder tagit fram olika nationella 

program inom olika områden. Målet med 

landsbygdsprogrammet är att utveckla 

lantbruket och skapa en attraktiv landsbygd, 

ansvarig myndighet för programmet är 

Jordbruksverket (Jordbruksverket, 2020). I landsbygdsprogrammet finns det olika 

ersättningar att söka. Ett av stöden är miljöstöd som främjar skötseln inom 

Figur 3. Betande kor på naturbetesmark.                    

Foto: Jeanette Ågren 2020-09-16 
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naturbetesmarker. Det genom att få stöd till lågproduktiv jordbruksmark som hålls öppen 

av betande djur eller slåtter för att gynna den artrika flora och fauna som är beroende av 

just den skötseln för att finnas kvar och bidra till den biologiska mångfalden 

(Jordbruksverket 2021a). 

Miljöersättning 

Genom att utföra en miljötjänst genom att hålla våra naturbetesmarker öppna kan man 

söka miljöersättning i landsbygdsprogrammet hos Jordbruksverket (2020). När 

lantbrukaren ansökt så tar de på sig ett åtagande om skötsel som de är skyldiga att följa 

under en femårsperiod. Följer de inte villkoren eller blir utsatt för en oförutsedd händelse 

riskerar lantbrukaren att få avdrag eller betala tillbaka pengarna för stödet. Länsstyrelsen 

har den ansvariga rollen i att kontrollera att arealerna är rätt och gör även kontrollerna 

hos lantbrukarna (Jordbruksverket, 2021a). 

Vad som räknas som en oförutsedd händelse och gör att lantbrukaren inte kan uppfylla 

villkoren för ersättningen förklarar Jordbruksverket som följande: 

” Om du inte uppfyller villkoren för ersättningen slipper du i vissa fall att betala tillbaka 

de pengar som du har fått. Det gäller till exempel om det beror på fastighetsreglering 

eller en annan oförutsedd händelse, som till exempel översvämning eller vildsvinsskada. 

Du ska anmäla den oförutsedda händelsen skriftligen till din länsstyrelse tillsammans 

med en redogörelse för vad som hänt. Det ska du göra inom 15 arbetsdagar från den dag 

du har möjlighet att göra det. Länsstyrelsen kan sedan ändra villkoren för ersättningen 

och till exempel anpassa ersättningen efter den skötsel som har varit möjlig. Om du slutar 

med din jordbruksverksamhet kan länsstyrelsen besluta om att du inte behöver betala 

tillbaka ersättning som du redan har fått ” (Jordbruksverket 2021b. ss. 11)  

Lantbrukare som har fått vildsvinsskador på sina naturbetesmarker uppmanas till olika 

åtgärder. Länsstyrelsen i Kalmar ger lantbrukare som fått skador följande tips: 

” Är skadorna ringa så kan du vända tillbaka tuvorna förhand. Är skadorna mer 

omfattande kan du använda dig av en gräsharv, ringvält med sladdplanka eller en harv 

med pinnarna fullt uppdragna och sladdplankan maximalt isatt för att vända tillbaka 

tiltorna. 



         

 

 

7 

När du reparerar vildsvinsskador i en betesmark är det viktigt att du inte river sönder 

grässvålen mer samt att du inte får så i gräsfrö i skadorna. Vill du påskynda 

läkningsprocessen något kan du lägga ett tunt lager med ängshö ovanpå svartjorden. 

Höet kan då fröa av sig och du hjälper till att sprida ängsfloran vidare. ” (Länsstyrelsen 

Kalmar län 2020.) 

Nationell förvaltningsplan för vildsvin 

Regeringen gav naturvårdsverket under 2009 i uppdrag att författa en nationell 

förvaltningsplan för vildsvin som fastställdes 2010. Syftet med framtagandet av planen 

var att den ska fungera som ett stöd för förvaltningen av den svenska vildsvinsstammen 

och även ett stöd för samarbete mellan myndigheter som kan behöva handskas med 

gemensamma frågor. I förvaltningsplanen ingår bland annat hur man ska förebygga 

skador, sjukdomsutbrott och trafikolyckor med vildsvin. I förvaltningsplanen tar de 

även upp hur skadeförebyggande åtgärder kan se ut för att minska skadorna från 

vildsvinen (Naturvårdsverket, 2020). Några av åtgärderna är: 

 

” • Aktiv och planerad jakt för att uppnå målsättningarna om minskade skador. 

 • Att upprätta avskjutningsplaner (del av lokal förvaltningsstrategi/plan) i samverkan 

mellan markägare, arrendatorer och jägare.  

• Att stängsla med elstängsel kan under en begränsad tid och på vissa platser förhindra 

vildsvinen att skada markområden. ” (Naturvårdsverket 2020. ss. 21–22) 
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Tidigare forskning 

Vildsvinsskador på markvegetation  

Tidigare forskning kring markägares syn på vildsvinsskador på betesmark är inget vi 

kunnat hitta. Det finns däremot en hel del utländsk forskning kring hur vildsvinen 

påverkar den biologiska mångfalden i skog och gräsmarker, vilket är en central del i de 

svenska naturbetesmarker. Tierney & Cuschman (2006) genomförde en studie som 

undersökte hur vildsvinens bökande påverkade de inhemska och ”exotiska” arterna på 

en kustnära gräsmark i Norra Kalifornien. Studien genomfördes med start 2001 och 

undersökte vegetationen under mer än 60 månader. Resultatet från deras studie visade 

att artrikedomen hos de inhemska arterna återhämtade sig i en långsammare takt än de 

exotiska. Över tid visade det sig dock att artrikedomen blev högre och de exotiska 

arterna minskade något till förmån för de inhemska. 

 

Cuevas et.al (2012) genomförde en studie som undersökte vildsvinsbökets kortsiktiga 

konsekvenser på markvegetationen i Monte Desert, Argentina. Resultatet visade att 

konsekvensen för vildsvinsbökandet i området medförde en signifikant minskning av 

örter, fleråriga gräs och buskar i markskiktet. Inom den svenska forskning kring 

vildsvinens påverkan på markvegetation finns av Jonas Welander (1995). Welander 

undersökte vilka effekter vildsvinens bökande hade på markvegetationen kring Tullgarn 

naturreservat som vid tidpunkten hade den största vildsvinspopulationen i Sverige. Det 

visade sig att de marker som blivit uppbökade av vildsvinen, visade en högre 

artdiversitet än de marker som varit ostörda över tid. 

 

Ytterligare forskning som berör markvegetation fast i skogsmark har genomförts av 

Bratton (1975) & Brunet (2015). Studien som genomfördes av Bratton (1975) handlade 

om hur vildsvinen påverkade vegetationen i bokskogar i Great Smoky Mountains 

nationalpark i USA. Bökandet visade sig ha en negativ effekt på den procentuella 

täckningen av växterna i skogsmiljö. Störst skada tog de fuktigare markerna. I Brunets 

studie från 2015 undersöks bökandets effekter på vårblommande växter i Dalby 

Söderskog mellan 2010–2013. Resultatet i studien visade att blommor som vitsippa 

(Anemone nemorosa L.), gulsippa (Anemone ranunculoides) och svalört (Ranunculus 
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pelatus) hade minskat påtagligt i området efter bökandet, medan hålnunneört (Corydalis 

cava) förhöll sig stabil över tid (Brunet 2015).  

 

Även Sims et.al (2014) undersökte effekterna efter vildsvinens bökande på Engelsk 

Klockhyacint (Hyacinthoides non-scripta), i södra England. Resultatet visade att 

täckningen av Engelsk Klockhyacint minskade med upp till 95% respektive 60% i de 

olika områdena. Dock visade resultatet också att den procentuella återhämtningen var 

mycket god efter två år i områden som skyddats från vildsvinen efter skadorna, även att 

tätheten hos blommorna ökade. 

Miljöersättningens effekter 

I tidigare forskning som berör miljöersättning finns två studier. I en studie som 

beskriver den befintliga miljöersättningen som genomförts av Larsson, Boke Olén & 

Brady (2020), de menar att miljöersättningen inte tar hänsyn till de skillnader i 

kostnader som finns för skötsel av naturbetesmarker. Dagens ersättning är uppdelad i 

två klasser (allmänna och särskilda värden), och uppdelningen leder enligt studien till 

att resurser som avsätts för en ökad biologisk mångfald inte används effektivt. 

Jordbruksverket skriver i sin studie Vilka sysselsättnings-, miljö- och 

samhällsekonomiska effekter har jordbruksstöden? (Jordbruksverket 2014), att 

miljöstöden har stora miljöeffekter i flera fall och att deras inverkan på 

miljökvalitetsmålen är stora. Skulle miljöstöden tas bort riskerar många 

naturbetesmarker att försvinna vilket skulle ge en negativ påverkan på den biologiska 

mångfalden enligt studien. 

 

Lantbrukares syn på myndigheter och rådgivning 

Forskning angående lantbrukares syn på myndigheter och rådgivning finns i form av 

Ljunggren Bergeå (2011) & Ferguson, Hansson & Olofsson (2010). Forskningen visar 

att lantbrukare ofta har en begränsad syn på vilken rådgivning som finns tillgänglig och 

att de istället söker stöd inom familjen och av bekanta, även andra lantbrukare går före 

rådgivning från myndigheten. Något som också värderades högt) är att lantbrukarna 

efterfrågar individuell rådgivning för den egna gården samt att rådgivaren har god 

kännedom om gården. 



         

 

 

10 

Metod & analys 

I avsnittet som följer kommer vi att presentera vårt metodval och hur vi gått till väga för 

att analysera vårt resultat.  

Kvalitativ metod  

Vi har valt att använda oss av kvalitativa forskningsintervjuer i vår studie som är en 

kvalitativ metod. Varför vi valde att använda oss av en kvalitativ metod framför en 

kvantitativ har sitt ursprung i att undersökningen ger oss ett begränsat antal personer som 

har drabbats av ett fenomen.  

Den kvalitativa metoden ger oss möjligheten att försöka förstå intervjupersonernas 

upplevda värld och deras känslor kopplade till våra frågeställningar. Kvale & Brinkmann 

(2014) anser att den kvalitativa forskningsintervjun ska ses som ett hantverk och att 

forskaren har stora krav på sig att genomföra studien på ett så tillfredställande sätt som 

möjligt. De menar vidare att de som upphovsmän till studien behöver ha läst in sig 

noggrant på området kring fenomenet innan de ger sig in i intervjudelen. Vi har därför 

lagt stor vikt på att läsa in bakgrund för att komma väl förberedda till intervjuerna.   

 

”Standardiserade frågor ger inte standardiserade svar, ty samma fråga betyder olika 

saker för olika människor; de måste modifieras för att passa varje individs vokabulär, 

bildningsnivå och fattningsförmåga” 

- (Kinsey 1949. ss.48) 

 

Vi har valt att göra semi-strukturerade intervjuer som Kvale & Brinkmann (2014) 

beskriver med termen halvstrukturerade livsvärldsintervjun vilken beskrivs på följande 

sätt, ”Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun söker få beskrivningar av 

intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka de beskrivna fenomenens mening; den 

omfattar en rad teman och förslag till frågor” (Kvale & Brinkmann 2014. ss. 165)  

Semi-strukturerade intervjuer utförs med hjälp av en intervjumall. Skillnaden från en 

strukturerad mall som återfinns inom den kvantitativa metoden är att du har möjlighet att 

frångå intervjumallen, vilket gör att du som intervjuare har en större flexibilitet under 

intervjuprocessen (Bryman 2011).  
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Under intervjuerna utgick vi från fenomenologin som Kvale & Brinkmann (2014) 

beskriver i Den kvalitativa forskningsintervjun. Fenomenologin inom kvalitativ 

forskningsintervju utgår från att vi som aktörer ska försöka förstå intervjupersonerna 

livsvärld och att intervjun ska vara öppen för nya antagande kring fenomenet. Det är 

viktigt att ha som mål att intervjun kan leda till ny kunskap för båda parter och att vi efter 

intervjun kan känna att vi har fått svar på de frågor vi sökte efter (Kvale & Brinkmann 

2014).    

Urval  

Studiens syfte var att intervjua markägare som har fått sina naturbetesmarker skadade av 

vildsvin, vilket gör att vårt urval av intervjupersoner begränsas. Vi valde därför att vända 

oss till Länsstyrelsen i Skåne, som är den myndighet som kontrollerar markägares 

stödberättigade marker. Via Länsstyrelsen fick vi dessvärre inga kontaktuppgifter, men 

de förmedlade oss vidare till LRF i Skåne. Via LRF skickades ett massmail ut till ca 500 

medlemmar i LRF Skåne, där vi skickade med ett informationsbrev (Se Bilaga 1) som 

förklarade vår studies syfte och ställde frågan om de ville ställa upp på en intervju. 

Sammanlagt fick vi sex svar på detta mail, vilket avgjorde vårt urval. 

Forskningsetiska aspekter 

När kvalitativ forskning utförs är det viktigt att ha de etiska aspekterna i åtanke och 

skydda de deltagare som medverkar, då de ger mycket av sig själva angående frågorna 

som ställs kan det förekomma känslig information som respondenterna kanske inte vill 

stå för om de inte var anonyma (Vetenskapsrådet 2017). Samtliga deltagares identitet 

skyddas enligt GDPR (2021). 

De forskningsetiska övervägande vi har valt att ta hänsyn till i vår studie är:  

• Att allt deltagande är frivilligt. 

• Respondenten har rätt att avbryta intervjun när som helst. 

• Respondenten delges informationen att intervjun kommer användas i ett 

forskningssyfte. 

• Respondenten har rätt att i efterhand ändra och/eller ta bort utlåtande. 

Samtliga intervjuer inleddes med en standardmall som tar upp alla de etiska aspekterna 

som lästes för intervjupersonerna,  
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” Hej! mitt namn är Emil/ Jeanette och jag är student som läser på Högskolan i 

Kristianstad till landskapsvetare. Jag och min partner Emil/Jeanette skriver ett 

examensarbete om vildsvinsproblematiken om hur det påverkar Naturbetesmarker ur ett 

markägarperspektiv. Vi gör detta som ett självständigt arbete och inte på uppdrag av 

någon myndighet.  

Medverkan är frivillig och du har rätt att avbryta när som helst. Den informationen vi 

får fram kommer att användas i vår studie. Du har rätt att i efter hand ändra eller ta 

bort utlåtande. 

Intervjun kommer att spelas in för att hjälpa oss att transkribera materialet i efterhand. 

All inspelning kommer att raderas och det är bara jag och Emil/Jeanette som kommer 

att ha tillgång till det inspelade materialet. 

Godkänner du att samtalet spelas in?” 

Pilotstudie  

En pilotstudie genomfördes till en markägare som bedriver ett ekologiskt jordbruk och 

har naturbetesmarker i Skåne. Denne ställde upp och besvarade på frågorna vi hade 

förberett i intervjuguiden (se Bilaga 2). Med hjälp av personen kunde vi avgöra om 

frågorna var enkla att förstå och lätta att svara på eller om något behövdes ändras innan 

vi gick vidare med intervjuerna. Markägaren kunde också föreslå om någon fråga 

behövde omformuleras eller om något kanske kunde uppfattas som känsligt. Pilotstudien 

visade att våra frågor var relevanta och gav oss de utförliga svar vi var ute efter. 

Material 

Materialet som har används i studien består av inspelningsmaterial och mobiltelefon till 

intervjuerna. Till transkribering och analys har hjälpprogram använts. 

Till inspelningarna använde vi oss av sammanlagt fyra inspelningsapparater av märket 

Zoom modell H1n. Anledningen till att vi använde fyra inspelningsapparater istället för 

två, var att vi ville säkerställa att allt spelades in. Även att säkerställa att om den ena 

apparaten fick slut på batterierna eller annat tekniskt strul, fortsatte den andra att spela in.  

Till samtalen tog vi hjälp av våra mobiltelefoner. Under samtalet satte vi på högtalare för 

att inspelningsapparaten skulle fånga upp ljudet. 
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Till transkriberingen och analysen användes programmen ExpressScribe och Word. 

ExpressScibe användes för att underlätta transkriberingen då detta program gör det 

enklare att styra hastigheten på ljudet. Samtalet transkriberades sedan noggrant för att få 

med allt som sades och lades in i Word. 

Genomförande av intervju  

För att intervjuerna skulle vara relevanta för våra frågeställningar genomfördes varje 

intervju med hjälp av en intervjumall (se Bilaga 2). Intervjumallen var bara till grund för 

frågorna, då själva intervjuerna i sig var semi-strukturerade.  

Det är av stor vikt att vara noggrann när du väljer att frångå din mall, det tillåts till 

exempel inte att ställa en slumpmässig fråga utan att den anknyter till något som 

intervjupersonen har tagit upp under samtalet. Frågorna som ställdes under intervjuerna 

behövde inte heller följa guidens ordning i frågeföljden, istället valde vi att ta ut frågor 

som lämpar sig efter den situation vi befann oss i. Det var viktigt att låta intervjun vara 

flexibel och att vikten ska ligga på hur intervjupersonen uppfattar intervjuns olika 

skeenden och frågor (Bryman 2011). Målet med intervjuerna var att de skulle flyta på 

naturligt och att vi under intervjun följer med i flödet och på så sätt också skulle kunna 

ställa spontana följdfrågor när ny kunskap dök upp för oss. Det var av största vikt att när 

vi gick in i en intervju visa nyfikenhet kring intervjupersonernas berättelse. Intervjuernas 

mål var att med hjälp av följdfrågorna granska nyckelorden i intervjupersonen utsaga. 

Med följdfrågorna ska du som intervjuare söka efter ett större djup och förståelse i de svar 

du får (Kvale & Brinkmann, 2014).   

Valet av att genomföra intervjuerna via telefon blev för oss ganska självklar då vi under 

studiens genomförarande befann oss i en pandemi (Covid-19), vilket medförde att 

riskerna för att träffas fysiskt ansågs för höga. Det finns dock en del negativa sidor med 

att intervjua via telefon. Den kanske största är att vi genom telefonsamtal går miste om 

bland annat vilket kroppsspråk som den intervjuade använder samt ansiktsrörelser som 

kan ge ett svar en annorlunda betydelse.  

Transkribering och analys 

Att transkribera material från en intervju är enligt Kvale & Brinkmann (2014), att 

förvandla muntligt språk till en skriftlig text. Det är med andra ord det som har sagts 

under intervjun som ska skrivas ner i textformat. I detta skede är det viktigt att få med allt 
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som har sagts, en svårighet som kan uppkomma är att få med allt som händer runt 

intervjupersonen under intervjun. Detta kan vara t.ex. tonfall och pauser som kan bli 

viktiga att ha med i en senare analys. Det transkriberade materialet sammanfattades och 

skickades till intervjupersonerna som då fick möjlighet att ge sin syn på intervjun och 

fick chansen att ändra i uppfattningen av intervjun. 

Samtliga intervjuer gjordes enskilt där vi delade upp våra intervjupersoner mellan 

varandra, vi valde därefter att transkribera varandras material. Valet av att transkribera 

varandras material var för att vi efter en intervju redan har hört allt som sagts under 

samtalet. Vi ansåg helt enkelt att det blir lättare att vara mer noggrann och kritisk när vi 

transkriberar varandras samtal istället för våra egna. Valet av att dela upp uppgifterna 

redan innan intervjuerna låg helt i linje med vad Kvale & Brinkmann (2014), anser vara 

viktigt när flera forskare ska vara inblandade i projektet. Under transkriberingen var vi 

också noggranna med att få med allt som sagts under samtalet och placerade vad som 

sagts i rätt ordning. Även pauser och andra störande moment som kunde ske under 

intervjun skrevs ner för att göra analysen enklare. 

Till vår analysmetod har vi tagit hjälp av Hedin & Martin (2011) ”En liten lathund om 

kvalitativ metod med tonvikt på intervju”. De listar här fyra steg i bearbetningen av data:  

• Kodning i nyckelord 

• Att finna teman 

• Kodning av varje tema i underkategorier 

• Söka mönster eller typer 

 

Kodning i nyckelord 

Heden & Martin (2011) skriver att det kan vara svårt att i början veta hur analysen av 

transkriberingen ska se ut. Därför är det viktigt att läsa texten flera gånger och därefter 

skapa en uppfattning av vad den egentligen handlar om. Därefter kan man läsa texten igen 

och börja leta efter nyckelord i respondentens svar som sedan listas i dokumentets 

marginal, se exempel (Se Figur 5) 
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Figur 4 Exempel på nyckelordshanteringen. 

 

Att finna teman 

Nästa steg i analysen blir att finna teman med hjälp av våra nyckelord. Nu handlar det om 

att leta i texterna efter nyckelord som hör ihop och kan skapa ett tema. Som exempel för 

detta skriver Heden & Martin (2011), ”en informant som ofta talar om att sjukgymnasten 

inte hinner visa eller berätta, att det ofta ringer på telefonen eller någon tar i dörren kan 

generera temat ”tidspress”” s. 8. 

Heden & Martin (2011), listar sedan tre olika sätt att leta efter teman i texten. Den 

metoden vi valde var att utgå från våra frågeställningar och söka igenom texten efter svar. 

När vi sedan tematiserat våra svar efter att noggrant läst igenom texterna flertalet gånger, 

valde vi att låta en utomstående gå igenom våra teman för att jämföra om de får samma 

uppfattning som oss.  

 

Kodning av varje tema i underkategorier 

Nästa steg i analysen blev att koda våra teman i underkategorier. Detta innebär att vi 

sammanför teman från de olika texterna till underkategorier. Citaten klipptes sedan ut för 

att placeras i sina underkategorier som genomfördes via datorn med hjälp av programmet 

Word. För varje citat satte vi personidentitet (som en färg), tema och löpnummer, så att 

vi enkelt kunde gå tillbaka i textenerna och hitta citaten (Heden & Martin, 2011). 

När vi sedan kände oss nöjda med våra underkategorier blev det dags för reliabilitet & 

validering av resultatet. Här valde vi att använda oss av interbedömarverifiering, vilket 

innebär att vi använder oss av utomstående hjälp för nå konsensus. Detta innebär med 

citat från Hedin & Martin (2011), ”Låt en annan person få en viss andel av Dina citat 
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(om de är många) eller allihop (om de är få), blanda de olika citaten och be sedan 

personen sortera dem i rätt kuvert utifrån de definitioner som ni gjort. Gå sedan igenom 

de kuvertinnehåll Du fått och jämför med Dina egna listor (facit). Räkna procentuell 

överensstämmelse (reliabilitet) genom att beräkna antal överensstämmelser/totalantal 

som sorterats, multiplicera med 100.” s. 10.  

Citaten valdes slumpmässigt ut med hjälp av utklippta citat som skedde manuellt och som 

sedan drogs av en utomstående person. Vi valde att ta hjälp av våra handledare i detta 

moment, där vi bokade in ett Zoommöte och förberedde citaten på en PowerPoint. Citaten 

visades därefter upp på PowerPointen och handledaren skulle sedan placera citaten under 

rätt kategori. Vid första försök uppnåddes ett resultat som översteg 80% och vi valde 

därför att diskutera om kategorierna ska formuleras om istället. 

 

Söka mönster eller typer 

Sista delen av analysen handlar om att söka mönster eller typer. Det gäller att försöka 

sammanställa det som har sagts under intervjuerna som sedan har delats in i teman och 

kategorier för att sedan finna mönster. Detta kan vara att finna samband mellan de olika 

respondenternas svar, vilka skillnader kan vi hitta i svaren? Och vilka likheter finns det i 

svaren? Finns det ett sammanhängande mönster kring fenomenet? (Hedin & Martin, 

2011). 
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Resultat 

Under resultatavsnittet kommer vi att presentera deltagarna i intervjuerna samt det 

analyserade resultatet från intervjuerna utifrån våra frågeställningar. Den tidsmässiga 

längden på intervjuerna varierade mellan respondenterna, men vid en granskning av 

snitttid kom vi fram till att intervjuerna varade i ca 15 min. 

 

Presentation av intervjupersoner 

I studien medverkade sammanlagt sex intervjupersoner. Samtliga respondenter är i hela 

studien avidentifierade och presenteras som Intervjuperson (IP) 1–6. Personerna 

presenteras utifrån deras verksamhet och intresse för naturbetesmarker. 

IP 1 – Bedriver ett jordbruk sedan cirka 25 år tillbaka med inriktning på växtodling, har 

även en del vall och naturbetesmark som betas med hjälp av nötkreatur. Uppskattas besitta 

cirka 20 hektar betesmark som varierar mellan stenrika och andra svårtillgängliga marker. 

Personen förklarar sina naturbetesmarker som ” …jag tycker dom är vackra marker som 

man vill liksom hålla som dom är ”. 

IP 2 – Har bedrivit sitt jordbruk i cirka 20 år som består av ett mångbruk med både åker, 

skog och bete. Uppskattar sin betesareal till cirka 100 hektar i stenrik mark som betas 

med hjälp av nötkreatur, lamm och hästar. Personen förklarar sina naturbetesmarker som 

” … bedriver viss avel på för att kunna optimera betandet på naturbetesmarkerna som 

ligger mig varmt om hjärtat och vi har då en mycket fin fauna med diverse blommor och 

skyddade arter ”. 

IP 3 – Är en tidigare lantbrukare som bedrev sitt jordbruk i cirka 20 år. Jordbruket var 

främst inriktat på nötköttsuppfödning och djuren fick gå och beta på de cirka 24 hektaren 

naturbetesmark. Personen förklarar sina naturbetesmarker som ” … Ja, eftersom vi är 

ekologiska sedan många år tillbaka.. Och även försöka att va… leva så miljövänligt och 

ekologiskt som möjligt.. Så betyder det väldigt mycket att markerna är artrika. Både för… 

människor som vandrar här genom och för djuren får en… ja dom får ett gott bete med 

alla arter och örter… ” 
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IP 4 - Har bedrivit sitt jordbruk i cirka 25 år med inriktning på mjölkproduktion, 

vallodling och betesmark på cirka 24 hektar som hålls öppna med hjälp av djuren. 

Personen förklarar sina naturbetesmarker som ” …  Jo de e ju betydande det är det ju, för 

att hålla betesmarker öppna.. Visst är det de absolut så det finns ju behov för det ”. 

IP 5 – Bedriver ett jordbruk med inriktning på köttdjursuppfödning sedan tio, elva år 

tillbaka. Gården besitter cirka 25 hektar naturbetesmark som hålls öppna med hjälp av 

djuren. Personen förklarar sina naturbetesmarker som ” … Det finns ju inget värde i att 

driva någon annan form av lantbruk på det…  Dom är ju så… så att säga för dåliga för 

det ju. Så på det viset är det ju ett stort värde… alltså antingen får du ju en vad ska jag 

kalla det… lantbruksbygd eller en jordbruksbygd eller så får du ju skog. Om inte dom 

hade funnits.. På det viset så dom ju en ganska stor del i… vad ska vi kalla det…. 

naturinslaget! Kan man väl kalla det ”.  

IP 6 – Har ett lantbruk sedan fyra år tillbaka som främst är inriktat på vall och 

djurhållning. Gården har 45 hektar stödberättigad mark där naturbetet ingår. Personen 

förklarar sina naturbetesmarker som ” … Nej men de e viktigt med ekonomiska ju ” 

 

 

Figur 5. Områdesbeskrivning av de intervjuade, området intervjuade befinner sig i 

mörkare kulör. Karta skapad av Jeanette Ågren, 31/3 -21. Källa: © Lantmäteriet 
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Hur påverkas skötseln av naturbetesmarkerna efter vildsvinsskador enligt 

markägarna? 

” Ja det är det. Det är en riktig plåga…” 

Svaret ovan besvarades när vi frågade IP 1 om denne upplevde att det var stora problem 

med vildsvinsskador i området kring lantbruket. När vi senare ställde frågan om hur 

omfattande skadorna på betesmarken var, svarade samtliga intervjupersoner att de har fått 

skador på sina marker i olika omfattning. Något som också togs upp under intervjuerna 

var att skadorna varierar från säsong till säsong och några av respondenterna upplever att 

de aldrig riktigt kan veta vart vildsvinen kommer ifrån, ”Dom drar ju fram dom här 

grisflockarna så man vet ju inte riktigt var de kommer ifrån. För rätt som det är så… så 

är där en hel flock där liksom och då har dom kanske bökat upp ett helt hektar”. 

De skador som markägarna har fått på sina betesmarker, har också påverkat deras skötsel. 

Många ansåg att det är tidsmässigt krävande att reparera skadorna på grund av de 

svårtillgängliga markerna som i vissa fall är väldigt steniga. Vissa av respondenterna 

nämner att vissa marker går att komma åt med maskin för härva och platta till, men att 

det i många fall är just de svårtillgängliga och steniga som gör det svårt att sköta marken, 

”För de… Alltså man kan inte gå ut och kratta och välta tuvor på ett par hektar va, det 

blir ju rätt ohållbart”.  

Själva åtgärderna som markägarna har fått göra på sina marker varierar. I de flesta fall 

handlar det om att försöka harva och platta till där det går.  På de mer svårtillgängliga 

markerna nämner dock några att de inte kommer åt och att det då kommer upp ogräs eller 

växter som djuren inte vill beta, ”… Det är inte alla marker det går… det är ju där det 

är slättast. Är där för mycket sten så kommer man inte åt att göra någonting… och då… 

då blir de ju mest ogräs efter det”. 

IP 1 nämner samma som ovan men också att skadorna främst sker under vinterhalvåret 

på sina betesmarker och att de mer svårtillgängliga markerna har klarat sig någorlunda 

från skador, ”Ja, man får ju försöka och jämna till det. På våren är det ju oftast.. För 

korna går där över sommaren, och då är dom inte där så mycket. Då är det andra grödor 

dom går och som sagt äter på istället. Så då har vi ju dom där istället…..” 

IP 3 & 6 svarar att de inte har behövt ändra något i sin skötsel efter vildsvinsskadorna. 

Båda har lyckats minimera vildsvinsskadorna med hjälp av elstängslen. IP 3 berättade om 
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en skräcknatt när vildsvinen kom in på betesmarken bland korna och spred skräck, på 

morgonen så visade sig att vildsvinen hade bökat upp ett par hundra kvadratmeter. Ganska 

kort därpå påbörjades åtgärden med elstängslen som håller bra än idag, ”… Dagen efter 

började vi att hägna med.. med ström och sedan dess har vi… Peppar, peppar, inte haft 

mer än något litet inbrott av vildsvin, så att jag har inga problem med vildsvinen nu sedan 

vi fick… hägnat in det med el” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord  

Svårt att 
veta vart 

vildsvinen 
kommer från

Stängslat 
med el för 
att skydda 

marken

Uppkommer 
"ogräs" i 

uppbökade 
områden

Åtgärd: 
Härva och 
platta till

Tidsmässigt 
krävande att 

reparera 
skadorna

Figur 6. Grafisk sammanfattning av frågeställning 1 som redovisar nyckelorden från texten 
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Hur stort stöd känner markägarna att de får från berörande myndigheter efter 

vildsvinskador? 

”Ja… Jag visste faktiskt inte att det finns bara... Måste jag erkänna, så det har gått mig 

förbi….” 

På frågan om hur markägarna upplever stöd och rådgivning från myndigheter efter att de 

har fått sina marker skadade gav olika svar. Det ovanstående citatet från IP 5 visade att 

denna person inte kände till att det fanns stöd eller rådgivning från myndigheterna. IP 6 

svarade att de inte hade varit i kontakt med någon myndighet och kunde således inte svara 

på frågan.  

IP 1 kände att stödet från myndigheterna var obefintligt, ”Den är ju helt obefintlig”. Dock 

svarade personen också att denna har fått vissa tips från myndigheterna som bland annat 

innebar att sätta upp viltstängsel men kände att detta inte passade för dennes marker, ”… 

Ibland kommer det förslag på att man ska upp viltstaket och sånt där. Men det är ju helt 

ogörligt med sådana… Där du har björnbärsris och sånt… Sätta upp eltrådar där för 

grisarna nere vid marker, det är ju helt meningslöst ju.. Det blir ju ingen ström i det.. Då 

får man springa där och rucka stup i kvarten ju…” 

IP 2 upplevde att rådgivningen som denna fick från myndigheterna var tillräcklig, men 

kunde dock känna att det var svårt att restaurera delar av markerna på det sätt som 

rådgivningen ger, ”Det… Den rådgivningen är bra, men den typen… Tittar vi då på 

naturbetena kan man inte köra med traktor där på grund av sten och kuperat och… så 

det är inte allt som går att restaurera” 

IP 3 hade inte heller haft någon kontakt med någon myndighet, utan vände sig direkt till 

hushållningssällskapet efter sina skador för råd. Personen kom då i kontakt med en annan 

lantbrukare som gav rådet att hägna markerna med el, ”Jag hade ju ingen hjälp av 

myndigheterna, utan jag hade ju hjälp av hushållningssällskapet… Och där var en 

lantbrukare XX som rekommenderade mig och hägna med ström. Så jag lydde honom” 

Ingen av de intervjuade har fått avdrag på miljöstöden efter skadorna. Dock tror IP 1 att 

det hade kunnat bli avdrag om kontrollanterna hade varit och tittat på våren då skadorna 

är som störst på dennas marker. IP 2 berättade att kontrollanterna hade haft överseende 

när de varit och tittat på skadorna och inte gett några avdrag för betesmarken, ”…. Vad 
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det gäller naturbetesmarkerna har de inte dragit ner för vildsvinsskadorna, men på 

åkermarken slår det ganska hårt” 

” Ja, det tänker jag ju alltså.. Skador som inte brukaren, alltså jag kan lastas för borde 

inte påverka stöden… Alltså om inte jag påverkar skadorna så borde inte det ge avdrag” 

Två av våra intervjupersoner (IP 1 & 5) var även kritiska till hur dagens utformning av 

miljöstöden ser ut. Båda tycker att det inte ska bli avdrag när en sådan oförutsedd skada 

har skett som de själva inte kan påverka. IP 1 tycker att det istället borde ge ett högre 

bidrag efter vildsvinsskador då produktionen på betesmarkerna påverkas. IP 5 kände även 

att det blir något av en dubbel bestraffning, då både marken blir förstörd av vildsvinen 

och att stödet minskas. 

 

 

Figur 7. Grafisk sammanfattning av frågeställning 2 som redovisar nyckelorden från 

texten 
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Hur ser framtiden ut för naturbetesmarker till följd av vildsvinsproblematiken 

enligt markägarna? 

” Nej. Det kommer inte att fungera... Då kan vi lägga ner” 

Majoriteten av de intervjuade upplever att det kan bli problem med att sköta 

naturbetesmarker i framtiden om inte vildsvinsstammen minskar. Både IP 1 & 5 nämner 

i sina intervjuer att deras betesmarker riskerar att gå förlorade om inte skadorna minskar. 

IP 5 berättade att dennas intresse för att bevara naturbetesmarkerna minskar på grund av 

att det tar för mycket tid och energi att reparera skadorna som uppstår med jämna 

mellanrum.  

IP 1 berättade även att de fått andra erbjudanden som är mer lönsamma för markägaren. 

Bland annat har personen fått erbjudande om att sätta upp solpaneler på marken, men 

även julgransplantering är av intresse då denna redan bedriver viss odling på sin mark.   

IP 3 är lite inne på samma spår som IP 1 & 5, att om inte vildsvinsstammen hålls nere 

riskerar många naturbetesmarker att gå förlorade. Även om det inte gäller personen själv 

som har vidtagit åtgärder som hjälpt mot vildsvinen, ser denna ändå att många andra kan 

få problem att hålla sina naturbetesmarker öppna i framtiden. IP 3 berättade även att 

denna har haft problem med arter som skräppor på sin mark som djuren inte gillar att 

beta, ”Ja där.. Då… På det stället som grisarna bökade.. Där har det kommit mycket mer 

skräppa, som krusskräppa och äng.. nu ska vi se här… där är två sorters skräppor som 

har kommit. Och där är.. det är inget sånt som… det är inget som djuren betar… dom.. 

dom… det ogräset som har kommit där grisarna bökat upp”. 

IP 2 berättade sin oro inför vargreviret som har bekräftats i Skåne, att marker som ligger 

längre från fastigheten där denna har sämre uppsikt på sina djur riskerar att behöva 

lämnas. Detta då det finns en dubbel oro kring att stänga ute vargen, då vildsvinen 

tenderar att forcera staketen som gör det lättare för vargen att komma in på markerna. En 

utmaning som personen känner är övermäktig att kunna klara av. 

IP 4 berättar i sin intervju, att som IP 5 minskar intresset för att hålla markerna öppna när 

vildsvinen förstör markerna hela tiden, ”Ja det är klart, de.. de blir mindre och beta och 

då blir det mindre intresse och hålla betesmarken öppet…. Om där inte blir bete till 

djuren och ju mer de fördärvar, så mer arbete e de ju och hålla de öppet ju.. Absolut. Och 

det är även sly och annat, så betar du inte så bökar dom så kommer de igång lättare ju.. 
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Och då är det risk att det växer igen ju..”. Personen berättar även som IP 3 att skadorna 

orsakar att floran förändras i marken och att arter som djuren inte vill beta kommer upp. 

Dock ser denna inte någon risk att den egna marken kommer lämnas då någon annan form 

av jordbruk (som spannmålsodling) inte lämpar sig på dennas marker. 

IP 6 upplever inget hot mot sina naturbetesmarker som följd av vildsvinsskadorna. 

Personen tycker att elstängslingen som skyddar markerna fungerar väl, ”Ja, jag tycker 

att det fungerar rätt så bra att skydda med el och sen en viktig dialog mellan lantbrukare 

och jägare… Det är jätteviktigt”  

 

 

Figur 8. Grafisk sammanfattning av frågeställning 3 som redovisar nyckelorden från 

texten 
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Vilka förändringar av vildsvinsförvaltningen önskar markägarna?  

”Ja.. Man måste ju ta ett helhetsgrepp om det här vildsvinsbekymret. Annars så kommer 

det att bli helt ohållbart” 

En gemensam syn från samtliga intervjuade var att vi måste få ner vildsvinsstammen. 

Citatet ovan kommer från IP 1 som menar att vi måste ha ett helhetsgrepp kring hur 

vildsvinsstammen ska hanteras. Något som även IP 5 pratade om, men som istället 

använde ordet ”lagom” för att beskriva sin syn. Denna menar att det finns plats för 

vildsvinen i naturen och att dessa ska få finnas kvar, men att stammen måste minska för 

att det ska bli hållbart, ”… Men jag har min jakt utarrenderad.. Och där har jag ställt 

hårdare krav med.. Och det fungerar.. Men samtidigt måste man ha respekt för en granne 

en bit bort som kanske mestadels bara har skog.. Som vill ha en hög viltstam.. Och 

någonstans där.. Behövs en hjälp att hitta lagom..”. 

Även IP 2 pratade om att minska på trycket på vildsvinsstammen och att även vargen 

kanske kunde hjälpa till med det, men att det på sikt kan bli ett bekymmer att bedriva 

betesmarkerna om inte trycket minskar. IP 4 pratade om att kanske myndigheter kan styra 

och kräva större avskjutning på det vilda.  

IP 6 tror att en bättre dialog mellan markägare och jägare behöver upprättas och det 

kanske inte alltid är så att markägarna är medvetna om vilka jägare som finns på deras 

marker. Men även ändring av jakttiden, ”Sen tycker jag att det är fel jakttid på vildsvinen.. 

Med att de vuxna vildsvinen är fredade nu här på våren är egentligen rätt så dumt… Och 

det är egentligen så att man ska kunna reglera stammen bättre där om det blir vinter.” 

IP 3 tror att med tätare kontroller på betesmarker blir fler klara med inhängningen och 

betonar med stora bokstäver till alla markägare med vildsvinsproblem, ”HÄGNA MED 

STRÖM”. 
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Figur 9. Grafisk sammanfattning av frågeställning 4 som redovisar nyckelorden från 

texten 
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Diskussion 

Naturbetesmarker är ett av de mest artrika markslaget i Sverige och innehåller 

kulturhistoriska värden samt en hög biologisk mångfald. För att få vara en naturbetesmark 

så får det inte ha skett någon kultiverad åtgärd i modern tid för att förbättra markens 

produktion (Pehrsson, 1994). Men med vildsvinsskador kultiveras markerna likt en 

jordfräs och stör floran (Bratton 1975: Tierney & Cuschman 2006: Cuevas et.al 2012: 

Sims et.al 2014: Brunet 2015) som påverkar skötseln av naturbetesmarker för 

markägarna. I våra intervjuer har det framkommit att fyra av sex upplever att skötseln 

påverkas av vildsvinsskadorna, det är både tidskrävande och kostsamt samt svårare att 

reparera svårtillgängliga marker eller som en respondent beskriver ”För de… Alltså man 

kan inte gå ut och kratta och välta tuvor på ett par hektar va, det blir ju rätt ohållbart”.  

 

Larsson, Boke Olén & Brady 2020, beskriver att dagens befintliga miljöersättning inte 

tar hänsyn till skillnader i kostnader som finns för skötsel av naturbetesmarker, detta leder 

enligt studien till att resurserna som har avsatts för en ökad biologisk mångfald inte 

används på ett effektivt sätt. Detta är något som vi har kunnat se i våra intervjuer där 

många upplever att det inte är lönsamt att behålla markerna om inte skadorna minskar. 

Målet med landsbygdsprogrammet är att utveckla lantbruket och skapa en attraktiv 

landsbygd (Jordbruksverket 2020) och markägare får miljöstöd för att sköta och främja 

skötseln av naturbetesmarker (Jordbruksverket 2021a). Skulle miljöstöden minskas eller 

tas bort riskerar många naturbetesmarker att förvinna (Jordbruksverket 2014). Vilket 

stämmer överens med två av våra intervjupersoner som ställer sig kritiska till dagens 

utformning och att deras naturbetesmarker skulle kunna gå förlorade om det blir för 

mycket avdrag på deras miljöstöd. De nämner istället att det behövs mer miljöstöd efter 

vildsvinsskadorna för att betesmarkerna ska kunna hållas ur en ekonomisk synvinkel.  

 

Ett av målen med Landsbygdsprogrammet är att gynna den biologiska mångfalden genom 

att hålla naturbetesmarker öppna med betande djur (Jordbruksverket 2020). Att skadorna 

stör markerna och att det uppkommer ”ogräs” i form av skräppor framkommer i några av 

intervjuerna. Även att markerna störs och kultiveras är en självklarhet när det kommer till 

vildsvinen. Men påverkar detta verkligen den biologiska mångfalden? Enligt tidigare 
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studier framkommer enbart att det är kortsiktiga konsekvenser på floran (Bratton 1975: 

Tierney & Cuschman 2006: Cuevas et al. 2012: Sims et al. 2014) och att vårblommor 

påverkas negativt (Brunet 2015: Sims et al. 2014). Men i de studier där områden har 

observerats under en längre tid framkommer det att markerna återhämtar sig efter några 

år och att en del till och med kan få en högre biologisk mångfald (Tierney & Cuschman 

2006: Welander 1995).  

 

Vildsvinsskador på betesmarker ses av Jordbruksverket som en oförutsedd händelse 

(Jordbruksverket 2021b) och kan resultera i avdrag på miljöstödet. För att åtgärda 

skadorna rekommenderar Länsstyrelsen i Kalmar (2020) markägarna att harva och platta 

till markerna när skadorna är mer omfattande, vid mindre skador rekommenderas att 

vända tuvorna för hand. Flera har nämnt att skador som sker på marker som är 

otillgängliga för maskiner, inte är värt att gå och vända tuvor på flera hektar. På mer 

lättillgängliga marker har dock de intervjuade gjort de åtgärder som Länsstyrelsen Kalmar 

Län (2020) rekommenderar.   

 

I en studie som en artikel från LRF (2020) hänvisar till går det att läsa att markägare ofta 

påverkas negativt av vildsvinsskador och att det kan påverka deras psykiska välmående. 

Två av respondenterna kände en hopplöshet kring att markerna blir skadade med jämna 

mellanrum och att det inte blir hållbart att hålla markerna öppna i längden. En annan 

känner en stor oro inför framtiden på vissa marker längre från fastigheten, men nämner 

även vargen som en del av problemet. Även om dessa personer inte nämner att de 

påverkas rent psykiskt så går det ändå att utläsa hopplösheten och att vildsvinskadorna 

har en personlig påverkan. 

 

Ljunggren Bergeå (2011) beskriver i sin forskning att lantbrukare i allmänhet har en 

begränsad syn på rådgivningen som finns tillgänglig och att de oftare väljer att söka stöd 

inom familjen. Lantbrukarna efterfrågar även en mer individuell rådgivning för sin egen 

gård. Denna forskning överensstämmer med Fergusson, Hansson & Olofsson (2010) som 

även tar upp att även andra lantbrukare och bekanta går före rådgivningen från 

myndigheter. Detta är något som upplevdes under intervjuerna, en av respondenterna 
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kände inte ens till att fanns stöd och rådgivning. Några berättade att de inte har varit i 

kontakt med myndigheterna angående skadorna. En annan respondent nämnde att denna 

istället valde att vända sig till andra lantbrukare.  

 

I Naturvårdsverket (2020) nationella förvaltningsplan för vildsvin tas skadeförebyggande 

åtgärder om hur man kan minska skador från vildsvinen. Detta kan vara genom aktiv och 

planerad jakt, vilket kan minska vildsvinsstammen som våra respondenter nämner som 

en förändring de vill se. Även att hägna in markerna med el för att minska på skadorna 

tas upp, vilket två av våra respondenter tar upp och tycker fungerar bra på deras marker. 

Något som också nämns i förvaltningsplanen är att upprätta ”avskjutningsplaner i 

samverkan mellan markägare, arrendatorer och jägare” ss. 21–22, där en 

respondenterna säger att det borde upprättas en bättre dialog mellan markägare och 

jägare. 

Slutord 

Det vi har kunnat se i våra intervjuer är att vildsvinen upplevs som ett stort problem för 

markägarnas naturbetesmarker. De orsakar skador som försvårar skötseln på markerna 

vilket är både tidskrävande och kostsamt för markägarna. Många överväger att sluta att 

hålla sina naturbetesmarker öppna vilket inte skulle vara en positiv utveckling för de 

svenska naturbetesmarkerna och den biologiska mångfalden.  

 

En förutsättning att förenkla för markägarna är kanske därför att försöka ta ett större 

helhetsgrepp kring vildsvinsfrågan. Den svenska förvaltningsplanen (Naturvårdsverket 

2020) innehåller i många fall bra åtgärder som också överensstämmer med de svar vi har 

fått. Men för att detta ska bli realitet behövs också en rådgivning och stöttning som sker 

på ett mer individuellt plan. Den tidigare forskningen (Ljunggren Bergeå 2011: Ferguson, 

Hansson & Olofsson 2010) pekar på att lantbrukarna efterfrågar en mer individuell 

rådgivning. Och i många fall kan det vara detta som krävs. Att stängsla in marker med el 

har visat sig i några av våra intervjuer vara en åtgärd som visat sig vara effektiv. Men i 

andra fall lämpar sig kanske inte stängsling med el då markägarna kan ha olika 

förutsättningar på deras marker. Att minska på trycket från vildsvinen är ett måste för att 

få markägarna att orka fortsätta hålla naturbetesmarkerna öppna. För att göra det krävs 
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också en större avskjutning och ett förslag är kanske att se över jakttiden på vildsvin. Ett 

annat förslag kan vara att låta myndigheter gå in och kräva större avskjutning årligen på 

vildsvin. Men för att detta ska bli realitet krävs också en bred samsyn mellan olika 

intressen i vildsvinsförvaltningen.  

En av de mer problematiska bitarna vi kan se i vår studie är att vildsvinsskador orsakar 

problem med skötseln av naturbetesmarkerna. Markägarna får lägga ner mycket tid på att 

reparera de skador som uppkommer, vilket både är tidskrävande och kostsamt.  Detta kan 

leda till att markägare väljer att låta sina naturbetesmarker till annan markanvändning 

som i sin tur är mer lönsam för dem.  

Men hur ska vi då göra för att kunna få markägare att orka fortsätta med sina 

naturbetesmarker? Många av de förslag vi har listat ovan skulle kunna hjälpa dem, men 

det krävs antagligen också att markägarna inte ska känna att naturbetesmarkerna är allt 

för kostsamma att sköta. I den tidigare forskningen kan vi se att vildsvinsskador inte 

påverkar den biologiska mångfalden negativt över tid (Tierney & Cuschman 2006: 

Welander 1995), så varför ska markägarna få avdrag på sina marker för något de inte 

själva kan råda över?  

När skadorna uppkommer måste markägarna reparera skadorna, vilket i sig är en 

kostnadsfråga. Riskerar de dessutom att bli av med delar av sitt miljöstöd så kan marken 

komma att användas till annat. Tidigare forskning pekar just på att det är miljöstöden som 

leder till att markägare håller sina naturbetesmarker öppna (Jordbruksverket 2014). En 

bättre åtgärd borde således vara att de istället får ersättning för de skador som 

uppkommer, så att de orkar fortsätta hålla markerna öppna. 

Metoddiskussion 

Att vi valde kvalitativ metod föll på att vi ville fånga markägarnas perspektiv och deras 

syn på vildsvinsskadorna i naturbetesmarken. Ingen av oss hade tidigare arbetat med 

den kvalitativa metoden och därmed fick vi lägga mycket tid på att lära oss kring ämnet. 

Vi hade sammanlagt sex intervjuer som tog cirka 15 minuter per person. Efter varje 

intervju genomförde vi en transkribering där vi kunde höra hur vi själva uppträder i 

intervjun, det gav oss möjlighet att kritiskt granska vår intervjuteknik och förbättra den 

till nästa.  
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Ett annat alternativ till vår metod för att nå fler markägare hade kunnat vara att 

genomföra en enkätundersökning. Något som vi uppmärksammade var att 

svarsfrekvensen inte var särskilt hög när vi skickade ut vårt inbjudningsbrev, så det 

hade kanske varit enklare för markägarna att svara på en blankett istället för att ställa 

upp på en intervju.  Detta är inget vi vet helt säkert utan det får framtida studier kanske 

ta reda på.  

 

Under omständigheterna av Covid-19 valde vi att genomföra intervjuerna via telefon. 

Något som vi uppmärksammade var att samtalen gick snabbare än vi hade räknat med 

och vi tror att om vi hade träffat personerna fysiskt istället hade vi fått en annorlunda 

interaktion, samt en djupare diskussion än vad som skett via telefon. 

 

Något som vi uppmärksammade några intervjuer in på arbetet var att det började 

komma upp oro kring vargen. Detta har säkert sitt ursprung i att man släppte nyheten att 

ett vargrevir har konstaterats i Skåne. Det blev lite av en felkälla då några av svaren 

involverade oron och känslorna för vargen istället för vildsvinen som vi var ute efter. 

Hur mycket detta har påverkat vår studie kan vi inte veta. 

 

Förslag till vidare forskning 

Vi har inte hittat någon tidigare forskning som berör vildsvinsskador på naturbetesmark 

och hoppas att den här uppsatsen har skapat intresse för fortsatt forskning kring 

vildsvinens skador på naturbetesmark. Några förslag vi har till fortsatt forskning är: 

 

• En studie kring vildsvinsskadornas påverkan på artrikedomen i 

Naturbetesmarkerna 

• En större studie som belyser från markägarens perspektiv hur skadorna från 

vildsvin påverkar driften av naturbetesmarkerna 

• En studie som belyser hur miljöersättningen bättre kan anpassas för markägarna 

• En studie som belyser från myndigheternas sida hur de ser på vildsvinsskador i 

naturbetesmark och vilka förändringar de vill se. 
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Bilagor 

Bilaga 1  

Inbjudningsbrev 

Hej! 

Vi heter Emil och Jeanette som studerar till Landskapsvetare på Högskolan i Kristianstad. 

Vi ska skriva vår C-uppsats som handlar om markägares syn på vildsvinsskador på 

naturbetes- och ängsmarker och intervjuer är en del av uppsatsen. 

Vi behöver ha kontakt med dig då vi behöver hjälp med att samla in data till vår studie. 

Vi anser att studien är viktig för att belysa vildsvinsproblematiken på våra värdefulla 

ängs- och naturbetesmarker ur ett markägarperspektiv. Din medverkan är för oss 

avgörande, då vi med hjälp av din expertis i området kan utföra en kvalitativ studie.  

Intervjun beräknas ta ca 30–45 min och kommer att ske via telefon eller videosamtal om 

respondenten önskar detta. Vi kommer att intervjua mellan 6–8 personer, och samtliga 

samtal kommer att spelas in för att hjälpa oss att transkribera materialet i efterhand. 

Medverkan är helt frivillig och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan.  

Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att ingen obehörig 

får ta del av det inspelade materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för 

oss som är undersökningsledare. I rapporteringen av resultatet i form av en 

examensuppsats eller vid ett senare tillfälle i en annan form av publicering, kommer du 

som informant att avidentifieras så att det inte går att härleda resultatet till dig.  

Om du vill medverka i studien ber vi dig att svara via mail eller telefon till Emil Johansson 

eller Jeanette Ågren senast 17/2 – 2021.  

Tack på förhand! 

För ytterligare frågor kring studien kan du kontakta någon av studieansvariga eller 

handledare: 

Emil Johansson                                                         Jeanette Ågren 

emil.johansson0219@stud.hkr.se                         jeanette.agren0009@stud.hkr.se 

Handledare: 

Thomas H. Beery 

Thomas.beery@hkr.se 

mailto:emil.johansson0219@stud.hkr.se
mailto:jeanette.agren0009@stud.hkr.se
mailto:Thomas.beery@hkr.se
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

     Inledande samtal: 

Hej! mitt namn är XX och jag är student som läser på högskolan i Kristianstad till 

landskapsvetare. Jag och min partner XX skriver ett examensarbete om 

vildsvinsproblematiken om hur det påverkar NB ur ett markägarperspektiv. Vi gör detta 

som ett självständigt arbete och inte på uppdrag av någon myndighet.  

Medverkan är frivillig och du har rätt att avbryta när som helst. Den informationen vi får 

fram kommer att användas i vår studie. Du har rätt att i efter hand ändra eller ta bort 

utlåtande. 

Intervjun kommer att spelas in för att hjälpa oss att transkribera materialet i efterhand. 

All inspelning kommer att raderas och det är bara jag och XX som kommer att ha tillgång 

till det inspelade materialet. 

Intervju: 

1) Kan du beskriva vilken typ av jordbruk du driver?  

- Hur länge har du bedrivit jordbruket? 

 

2) Idag får man miljöersättning för att hålla naturbetesmarker (NB)/ ängsmarker 

(ÄM) öppna. För att det är det artrikaste markslaget som finns kvar idag, vad 

betyder det för dig på din fastighet? 

- Kan du säga lite mer om det? 

- Hur mycket NB/ÄM finns på fastigheten? 

 

3) Hur sköts dina naturbetes/ängsmarker idag? 

- Varför har du valt den metoden? 

- Vad innebär just den metoden för dig? 

 

4) UF 1&2.  Hur upplever du vildsvinsskadorna på dina marker, och skulle du kunna 

uppskatta hur stor areal som blivit skadat varje säsong? 

- Påverkades miljöersättningen och i vilken grad? 

- Har skadorna påverkat skötseln av markerna och i så fall hur? 

- Hur har markerna brukats i efterhand (om skadorna har påverkat sköteln) 

- Kan du beskriva din inställning till vildsvin? 

 

5) UF 4. Upplever du att skadorna från vildsvinen kan hota skötseln av ängs- och 

naturbetsmarkerna? Upplever du problem med att sköta dem i framtiden. 

- På vilket sätt i så fall? Utveckla gärna 

- Kan dagens utformning av miljöersättningen påverka en framtida skötsel av ängs- 

och           naturbetesmarker?  
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6) UF 3. Hur upplevde du hjälpen från myndigheterna när din mark blev skadad? Så 

som rådgivning till att restaurera skadorna.  

- Vilken typ av hjälp fick du alt. kan du utveckla dig kring hjälpen från 

myndigheterna? 

- Var det något mer dem hjälpte till med, var dem snabba med hjälpen? 

- Om inte. Vad skulle du säga kan bli bättre kring hjälpen från myndigheterna? 

- Om dom fått hjälp. Finns det något mer du efterfrågar i hjälpen från 

myndigheterna? 

 

7) Är det något mer du vill tillägga i intervjun? 
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