
helt uppriven. Vi har ingen 
aning om hur vi ska kunna 
återställa den, men vi får väl 
pussla bäst vi kan, säger Ma-
rian Kindström och stampar 
en grästuva på plats.

Under de tre år som fa-
miljen bott i villan i Grönnäs 
har de aldrig varit med om 
något liknande och vad de 
hört, inte grannarna heller. 

– Nere på golfbanan vet 
jag att man haft en del pro-
blem med vildsvin, men inte 

här uppe. Jag älskar att ha ett 
rikt djurliv runt knuten, men 

det här är väl lite väl nära.
JOHANNA ROOS

kvadratmeter och mer än två 
tredjedelar av gräsmattan är 
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GRÖNNÄS. Marian Kind-
ström trodde knappt 
sina ögon när hon titta-
de ut genom fönstret.

Vildsvin hade bökat 
upp så gott som hela 
trädgården, närmare 
3000 kvadratmeter 
gräsmatta var totalför-
störd.

– Vi kan inte göra an-
nat än att skratta åt det, 
säger hon. 

Första gången familjen no-
terade spår efter vildsvin i 
trädgården var den 23 de-
cember. 

– Vi blev helt förskräckta 
när vi såg att gräsmattan var 
uppbökad på ett ställe, men 
då kunde vi inte ana att det 
bara var början. 

I mellandagarna fick de 
två gånger till ovälkommet 
besök och nu är så gott som 
hela trädgården förstörd.

– Tomten är cirka 4000 

Sviniga
gäster
på besök
– Vildsvin förstörde
hela trädgården

Skrattretande. Marian Kindström och hennes familj har bott i huset i Grönnäs i tre år och har aldrig varit med om något liknande. Närma-
re 3000 kvadratmeter gräsmatta har blivit totalförstört av matletande vildsvin. 

ALE. Innan jul rappor-
terade Alekuriren om 
vildsvin i Älebräcke i 
Alafors och även tidi-
gare under förra året 
har de ställt till det på 
flera håll i kommunen. 

Hur kommer det sig 
och vad vet vi egent-
ligen om de bökande 
djuren?

Åke Niklasson, ord-
förande i Ale Jakt-
vårdskrets, svarar på 
frågor om vildsvin. 

Är det ovanligt mycket 
vildsvin just nu?

– Vi har haft ett par mil-
da vintrar som varit gynn-
samma för vildsvinen och 
gjort att fler kultingar över-
levt. Därför har stammen 
ökat och då sprider de sig 
ut från sina vanliga områ-
den. Vi har haft vildsvin i 
kommunen i 15 år, men hit-
tills har stammen hållit sig 
i storskogen i Kilanda och 

Hålanda. 
Är de farliga?
– Egentligen inte, så 

länge de inte är skadade, 
men som med alla djur så 
försvarar de självklart sina 
ungar. Är man bara ute och 
promenerar så är det ing-
en fara, de är räddare för 
dig, men en sugga kan bli 
arg om till exempel en lös-
springande hund kommer 
för nära.  

Vad kan man göra för 
att skydda sin tomt?

– Elstängsel är det man 
brukar rekommendera.

Varför bökar de upp 
marken?

– Det är matsök. De äls-
kar larver, rötter och ekol-
lon. Under vissa träd, ex-
empelvis ekar, kan de hitta 
vissa larver och puppor som 
de äter.

Lägger jaktlaget extra 
kraft på att jaga vildsvi-
nen?

– De är svårjagade djur 
eftersom de är vaknare än 

många andra och dessutom 
rör sig mest på natten. Bara 
för att du är jägare innebär 
det inte att du jagar vild-
svin, men det klart att det 
kan bli mer nu när det finns 
så många. 

Vad gör man med köt-
tet?

– De flesta vildsvin ham-
nar i jägarens egen frys-
box. Det ligger nämligen 
mycket byråkrati bakom 
försäljningen av vildsvin-
skött, bland annat måste 
man först skicka tester och 
få svar på att köttet är fritt 
från trikiner (en form av 
parasiter som kan finnas 
i fläskkött) innan det kan 
lämnas vidare. 

Hur många vildsvin 
sköts under förra året i 
Ale?

– Det kan jag tyvärr inte 
svara på, men i hela landet 
var det cirka 90 000. 

JOHANNA ROOS

Dåligt bordsskick. När vildsvinen letar mat bökar de i marken och kan på kort tid förstöra gräs-
mattor och tomtmark. 

Milda vintrar bakom ökad vildsvinsstam
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Mer än bara lokaltidning

BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

Välj den  
mäklare som 
har köparna!

Fr vänster: Niclas Hylander (mäklare), Daniel Eriksson (mäklare/butikschef), Christoffer Brandin (mäklare), 
Monica Carlsson (mäklare), Danijela Todorovic (mäklarassistent), Nadia Largo Westin (mäklare),  

Marie Engström (mäklare), Sandra Andersson (mäklare), Lars-Erik Eriksson (mäklare/franchisetagare).

www.svenskfast.se


