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id tiden för vetets mjölk mognad är 
det så gott som givet att man finner 

vildsvin ute i fälten. Det har i stora 
delar av Sörmland blivit en åter

kommande sysselsättning för de jakt
sugna att smyga runt i sprutspåren på som
maren.

Jakten ger ofta mycket hög utdelning och 
bjuder dessutom på en ordentlig portion spän
ning. Man kan få leta länge efter vildsvinen. 
Ofta smyger man på unga grisar som kivas el
ler äter någonstans i spannmålen. Men rätt 
som det är kan man vara omringad av vildsvin 
i olika storlekar som smaskar i sig av grödor
na.

Det är rörligheten och spänningen som 
gjort att Magnus fastnat för jaktformen. Att 
sitta still och vänta på grisar är inte riktigt 
hans grej.

Genom Pierre Maltvik har Magnus blivit 
inbjuden till skyddsjakten på Fjällskär gård. 
Pierre sköter jakten som bedrivs i det mycket 
viltrika området. Gården har drygt 600 hek
tar under plogen, så skyddsjakten är en minst 
sagt viktig verksamhet.

– I år verkar det som att allt gått bra. Vi 
kommer att få ut över tio ton vete per hektar, 
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Vajande ax 
aVslöjar 
VildsVinen 
ute i fälten

VildsVinen måste 
bort från säden!

Magnus Martinsson från Alingsås 
jagar vanligtvis hemma på den egna 
gården Markedalen utanför Alingsås. 
Men förra sommaren fick han smak 
för den spännande jakten på vildsvin 
i spannmål i Sörmland. När han blir 
inbjuden igen tackar han inte nej till 
en natt i de vajande fälten. 

Precis nedanför gården 
springer unggrisar i det 
höga vetet men de blir 
omöjliga att komma åt.

V text & foto:
mikael grennard
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så alla viltskador kommer att bli extra känn
bara. I kväll skjuter vi allt, men jägarmässigt. 
Vi måste få bort vildsvinen från åkrarna, be
rättar Pierre när de träffas på gårdsplanen.

spänning direkt
Jakten börjar runt själva gården. Spänningen 
börjar direkt. Vid ett dike upptäcks ett gäng 
mindre kultingar. Magnus hinner lyfta och 
sikta flera gånger innan de bara försvinner i 
havet av vete. Det är förmodligen ingen större 
vits att förfölja dessa.

Pierre och Magnus sätter sig i bilen och åker 
till en rapsåker där det brukar vara mycket 
vilttrafik. De hinner knappt ur bilen innan de 
ser en märklig ruska mitt i åkern. Den rör sig, 
och det är flera nu. Det visar sig vara en hel 
flock med kronhjortar i rapsen. Det är några 
minst sagt imponerande vajande hornkronor 
de får se. En av dem kommer med tiden att bli 
minst en 20taggare.

– Det har inte jagats så mycket här på några 
år, men det skjuts någon eller några guldme
daljer här eller på omgivande marker varje år, 
säger Pierre. 

Pierre guidar genom att låta Magnus gå 
framför sig och viskar instruktioner. Efter en 

stund, och lite kikarspaning, är det dags för 
byte av åker igen. 

På nästa åker står det också två kapitala 
kronhjortar. I rätt vind smyger de ner mot 
åkern och intar en hög position med bra ut
sikt ner i åkern. Det börjar mörkna så det kan 
vara värt att vänta en stund. Veten är så hög att 
det bara är de största vildsvinen som kommer 
att synas. Det handlar om att se dem när de går 
ut, eller se svajande ax som kan avslöja dem. 

Vildsvin intill flygfält
Efter en stund beslutas att de ska åka till en 
stor veteåker under inflygningen till Skavsta.

– Det kan kännas lite udda att smyga under 

landande flygplan, men det bullrar så man kan 
maskera sin framryckning i oljudet. Ingen, 
inte ens grisarna, hör prasslet i vetet då, säger 
Pierre. 

Magnus och Pierre hinner inte gå mer än 
50 meter efter åkerkanten innan de hör några 
mindre vildsvin bråka ute i vetefältet. De två 
jägarna lämnar åkerkanten och går ut i det 
första sprutspåret. 

Pierre gör tecken att de ska avvakta. De 
står länge, nästan löjligt länge. Men rätt som 
det är hör de vildsvin uppe i skogen ovanför 
fältet. Varje gång ett plan passerar över dem 
avancerar de ett 20tal meter i sprutspåret. 
Efter en stund ser de två vildsvin skymta till 
i skogskanten. Men de ser dem inte gå ut. An
tingen står de kvar i kanten eller så är de för 
små för att synas i det höga vetet.

Nu vajar veten framför dem. Det har bör
jat skymma betänkligt så det gäller att agera. 
Snart kommer det att vara för sent för att se 
vad man skjuter på.

rafflande avslutning
De gör viskande upp om att när nästa plan 
går in för landning ska Magnus snabbt tassa 
fram i spåret och se om han kommer åt något 

ANNONS

skyddsjakten 
är nödVändig 
för att hålla 
VildsVinen 
borta

från en hög position kan 
Pierre och magnus blicka 
ut över ett vetefält.

i rapsen går fantastiska kronhjortar.
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vildsvin. Några minuter senare kommer ett 
flygplan in. 

Magnus utnyttjar det 20 sekunder långa 
bullerkamouflage han får. Han går fram ett 
halvt hagelhåll. Mitt i en liten viltskada där allt 
vete ligger står en gris och äter. Snabbt måste 
”förande sugga” uteslutas. 

I Magnus huvud sorteras begreppen i ra
sande fart. Bössan är redan lyft och när alla 
argument och parametrar vägts in går skottet 
av. Direkt efter skottet rusar Magnus fram. 
Hack i häl kommer Pierre som av flera skäl är 
minst lika nyfiken, eller orolig.

Med ett flin vänder sig Magnus om mot 
Pierre och de kan båda konstatera att 308:an 
gjort sitt jobb. Mitt i tuggan blev den lilla gal
ten kvar på skottplatsen. 

Magnus andra jakt på vildsvin i säd slutade 
lika bra som den första. Full utdelning igen.

– Man undrar hur länge turen ska hålla i sig, 
säger Magnus på sin omisskännliga Alingsås
dialekt.  n

ANNONS

skyddsjakt i spannmål
Under den så kallade mjölkmognaden är framför allt vetefälten 
extremt utsatta för hungriga vildsvin. Ur bondens perspektiv är all 
störning ute i fälten av godo. Jakten bedrivs lämpligen hela den 
långa sommarkvällen eller -morgonen. 

Jakten lyckas ofta om man har en bra vind som inte kastar fram 
och tillbaka. Vinden är även en form av ljudkamouflage. Bäst är om 
man först kan lokalisera vildsvinen visuellt och sedan smyga på 
dem i rätt vind. Annars kan man patrullera i kanter och sprutspår 
för att på så vis upptäcka dem.

Fakta:

när galten är ur-
tagen är det rejält 
mörkt och de tar 
ett sprutspår ut 
till grusvägen.

mitt i maten släckte magnus ljuset för denna unggalt.

”308:an gjort sitt jobb”


