Publicerad med tillstånd av tecknaren samt tidningen Vildsvin.
Hur ska en bra utfodringsplats se ut?
Bestäm först vad du ska ha den till:
• Åtel, dvs. en plats där Du ska skjuta
• Utfodringsplats, dvs. en plats där Du absolut inte ska skjuta utan där djuren ska få
vara ifred.
Åteln lägger Du rätt så öppet, dvs. inte direkt inne i skogen. Skälet till det är flera:
• Du får ner mer ljus på en öppen yta. Rätt självklart. Eftersom du kommer att jaga på
åtel när det inte är fullt dagsljus så ska Du se till att få ner det ljus Du kan få.
• Helst ca 70 m från skog åt alla håll. Då har Du lättare att i tid upptäcka djuret när det
är på väg fram till Dig. Du har också betydligt lättare att observera djurets beteende
efter att Du har skjutit. Du har relativt god tid på Dig att ser vart det tar vägen efter
träffen än om Du har åteln direkt vid skogsbrynet.
• Sätt upp tunna med en spridare. Du får djuret att avteckna sig bättre än om Du har en
stor potatishög som bakgrund.
• Lägg gärna ut lite halm på marken. Djuret syns bättre mot det ljusa och det får också
stå och böka i halmen och förhoppningsvis blir det lite mindre uppmärksamt. Vildsvin
har bra hörsel. Lätt att Du skrämmer det när Du gör Dina sista förberedelser för ett
lyckat skott.
Utfodringsplats kan Du med fördel lägga i skogsterräng. Djuren kan då i lugn och ro ta sig till
maten och äta. Känner de sig störda så kan de lugnt gå undan och komma diskret tillbaka.

På utfodringsplatsen kan Du ha en spridare eller lägga ut rotfrukter. Eller gärna ha bägge
delar.
Lägg utfodringsplatserna 4-500 m från gräns till grannar. Det gör grannsämjan bättre.
Lägg dem så att de lockar undan djuren från skyddsvärda områden, t.ex gröda eller
villatomter.
Utfodra enbart med säd och rotfrukter. Inte överblivet bröd eller polkagrisar som några
utanför Gränna har gjort.
Ha enbart efterfrågestyrd utfodring, dvs. inga stora mängder utan hellre en regelbunden och
tät påfyllning.
Hur ska vi stängsla?
Du kan välja två olika principer. Antingen tillfällig stängsling eller permanent.
Den tillfälliga duger gott om det bara är frågan om att skydda något temporärt, t.ex potatis
strax efter sättningen eller vete från att den har gått i mjölke.
Är det fråga om vallar, då ska du lägga ner lite mer arbete och göra ett fast stängsel som
klarar sig ett antal år. Enda skillnaden mellan tillfälligt och permanent är hur noga du är med
stängselstolparnas material och placeringen i marken..
Använd elstängsel med en enkel 12 volts batteridriven eller nätansluten apparat.
Det räcker normalt med den lägre tråden, men är Du orolig, sätt gärna dit en övre också.
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Materiel för att skydda Din trädgård.
Viltförvaltningsområdet har tillsammans med NIMA tagit fram en sats som med nätdrift, 200
m band samt 20 stolpar kostar 1750:-. Motsvarande sats med elaggregat för batteridrift
kostar 1950:- samt kostnad för batteri. På angivna priser har Du 10% rabatt. Frakt
tillkommer. Ring Benny Zeiloth på NIMA, telefon 019 30 43 02. Hänvisa till Örebro Läns
Västra Viltförvaltningsområde så får Du vårt specialpris. Information om satsen hittar du på
vår hemsida. Adressen finner Du några rader ner. Gå gärna ihop flera villaägare. Ett
aggregat klarar kilometervis med tråd/band.
Du hittar dem på webben, adress http://www.nimaab.se/ Firman ligger i Örebro så det är ju
för oss nästan runt hörnet.
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Uppsättningsanvisningar
Sätt bandet 25 – 30 cm från marken. Se till att bandet inte kommer i kontakt med gräs eller
grenar så att det inte jordar. I så fall får de oönskade besökarna ingen stöt.
Naturligtvis finns det andra ställen att köpa på, det här var ett exempel på leverantör!

