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Sammanfattning 

I april-juli år 2010 undersöktes tre studieområden i mellersta Sverige avseende hur 

fördelningen av vildsvinsbök såg ut i dessa områden. Resultaten visade att vildsvinsbök 

främst återfanns i miljöer dominerade av tall-och granskog där åldern på träden låg runt 45-90 

år, samt med fältskikt bestående av bärris, mossa eller gräs. På två utav de tre lokalerna 

påverkades inte arealen på bök av faktorer såsom trädartsammansättning, trädålder eller 

fältskikt men det fanns däremot korrelationer mellan dessa faktorer på en utav lokalerna. 

Vidare påverkades arealen på bök inte av populationstäthet eller hur lång tid vildsvin 

förekommit i området. 

 

 

 

Abstract 

In April-July in 2010, three forest dominated areas in central Sweden were studied to 

investigate wild boar rooting habits. The results showed that rooting mainly occurred in pine-

and spruce dominated habitats where tree-ages varied between 45-90 years old and with 

ground surface vegetation consisting of shrubs (blueberry/lingonberry), mosses and grass. In 

two of the three study areas the size of rooted areas was not affected by factors such as tree 

species composition, forest age or vegetation ground cover, but correlations between these 

factors were found in one of the areas. The size of rooted areas was not affected by the 

population density or the time with wild boar present in the area. 



Sida 2 av 15 

 

Inledning 

Stora herbivorer kan ha en betydande påverkan på sin livsmiljö och studier har visat att de 

spelar en viktig roll i naturliga ekosystem. Detta sker bland annat genom reducering av unga 

växtplantor, vilket i sin tur motverkar igenväxning av öppna ytor (Kuijper et al., 2010; 

Chaideftou et al., 2009). Dessutom kan konkurrensen mellan växtarter påverkas genom att 

herbivorer har olika högt betestryck på olika växter. De sprider även växtfröer via sin 

spillning och påverkar genom tramp och grävning på och i marken. (Andrén et al., 2011). Hur 

stor påverkan från herbivorer blir styrs inte bara av andelen störning utan även av växters 

respons mot betande, konkurrens mellan växter samt abiotiska störningsfaktorer. 

Möjligheterna till högre diversitet i växtsamhällen beror till stor del på dominanta växters 

respons mot större störningar (t.ex. bränder) och koloniserande växters respons mot mindre 

störningar, så som bete. Stora herbivorer utför kontinuerligt små störningar som formar 

omgivningen och hur de agerar och betar efter större störningar kan i stor omfattning påverka 

hur ekosystem utformas, samt hur känsliga de blir för framtida störningar. (Hobbs, 1996).  

Klövvilt i Sverige kan påverka sina habitat på ett flertal olika sätt. Idag pratar man ofta om 

påverkan i form av skadepåverkan, det vill säga de skador som uppstår på träd och mark när 

djuren bl.a. födosöker. Hjortdjur skadar träd genom betning av kvistar, knoppar och skott och 

det uppkommer även skador från barkgnag och fejning (Eidmann & Klingström, 1990; Bang, 

2011). Älgen (Alces alces) orsakar främst skador genom olika slags betning i tallungskogar, 

särskilt vintertid då annan föda minskar. Rådjur (Capreolus capreolus) orsakar likt älg främst 

skador på barrträd då de gärna betar unga barrträdsplantor och även fejning utgör en skadebild 

då det orsakar att unga trädplantor blir missbildade eller dör (Eidmann & Klingström, 1990). 

Kronvilt (Cervus elaphus) och dovvilt (Dama dama) både gnager av bark samt flänger. 

Renens (Rangifer tarandus) födosök lämnar inga större spår under goda näringsförhållanden, 

men där näringsförhållanden är sämre kan spåren bestå i många år där de betat av lavtäcket. 

(Bang, 2011). Vildsvinet (Sus scrofa) orsakar inte betningsskador på det sätt ovan nämnda 

herbivorer gör men precis som andra djur påverkar även de sin omgivning. Man har hittills 

inte ansett vildsvin utgöra ett påtagligt problem i skogsmiljö, däremot är deras påverkan högst 

påtaglig i jordbruksmiljö där de kan åstadkomma stora skador på grödor och grönytor 

(Lantbrukarnas riksförbund et al., 2009).  

 

Vildsvinet tillhör gruppen Artiodactyla (partåiga hovdjur) och är ett av världens mest spridda 

däggdjur (Naturvårdsverket, 2010). Dess opportunistiska levnadssätt och förmåga att anpassa 

sig till en rad olika miljöer har bidragit till en stor utbredning. Vildsvinet har dessutom den 

snabbaste reproduktionstakten bland hovdjur och deras biologiska tillväxttakt (utan jakt) har i 

Sverige beräknats till ca 48%, vilket innebär att populationstätheten teoretiskt sett kan 

fördubblas på bara två år (Massei & Genov, 2004; Jansson & Månsson, 2011). Arten 

invandrade till Sverige efter istiden och utrotades på 1600-talet till följd av hårt jakttryck och 

domesticering, men genom rymningar från hägn på 1970-talet återfördes arten till det vilda 

(Svenska Jägareförbundet, 2012; Naturvårdsverket, 2010; Tham, 2001; Thurfjell et al., 2009). 

Enligt beslut från riksdagen år 1988 räknas vildsvinet återigen som en del av den svenska 

faunan (Svenska Jägareförbundet, 2012). Med en huvudsaklig utbredning i Syd- och 

Mellansverige, uppskattades populationen 2010 till ca 150 000 individer och avskjutningen 

till ca 60 000 fällda djur (Jansson et al., 2010). Den senaste statistiken från Svenska 

Jägareförbundet visar en rapporterad avskjutning på ca 90 000 fällda vildsvin under 

jaktsäsongen 2014/2015 (Svenska Jägareförbundet, 2016).  

Vildsvinen är omnivorer vars föda primärt består av vegetabilier i form utav rötter, lökar, 

nötter, bär, frukt, svampar, växtdelar och sekundärt av animalier så som insekter, mindre 
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däggdjur, fåglar och i viss mån amfibier (Schley & Roper, 2003; Welander, 1999). En 

tredjedel av vildsvinens föda erhålls via bökning efter födoämnen under förnaskiktet och 

resterande via födosök efter växtmaterial ovan jord (Parkes et al., 2015). Bökningen är en 

naturlig störningsregim som påverkar markskiktets sammansättning samt markvegetationen 

då svinen i processen blottar substrat så som humus, mineraljord men även rötter och stenar 

(Barrios-Garcia et al., 2014; Welander, 1999).  

Eftersom vildsvin varierar sitt födosök efter vad som finns tillgängligt i omgivningen kan 

störningarna som bökningen åstadkommer både gynna och missgynna vegetationen, beroende 

på växtart och vilken tid på året de har sin huvudsakliga växtperiod. Vid en intermediär 

störningsintensitet i ekosystem kan vildsvin bidra till en ökad biodiversitet, om däremot 

påverkan blir för hög kan diversiteten istället minska (särskilt lokalt) beroende på platsens 

tidigare artsammansättning (Boughton & Boughton, 2014). Vissa arter gynnas av att 

mineraljord blottas då vilande frön kan få en framgångsrik etablering, särskilt i kombination 

med ökat ljusinsläpp. Vildsvin kan även öka den totala artrikedomen av örter när de äter 

växtfrön och sprider dessa via sin spillning. Detta kan öka förbindelser mellan 

metapopulationer inom växtpopulationer, samt öka koloniseringsgraden av nya 

etableringsplatser (Picard et al., 2015). Vildsvin kan dock även missgynna vissa arter eftersom 

bökning kan reducera den totala markvegetationen på platser där bökning sker och således 

reducera dessa växters ekologiska funktion i ekosystemen (Brunet et al., 2016).  

Problematiken kring vildsvin i jordbruket har fått stor uppmärksamhet under senare år då de 

bökar upp åkrar och betesmarker, vilket leder till betydande ekonomiska förluster för berörda 

jordbrukare (Jordbruksverket, 2010). På jordbruksmark bökar svinen främst efter rötter från 

kvickrot (Elytrigia repens) och mask samt betar grödor på åkrarna, då främst majs, ärtor och 

höstvete (Lantbrukarnas riksförbund et al., 2009; Månsson et al., 2010). De bökar om möjligt 

året runt beroende på typ av gröda och de kan böka sönder såväl vallar som åkrar med utsäde 

(Månsson et al., 2010). 

Att ha insikt i hur vildsvinen väljer habitat är viktigt för att förstå vildsvinens ekosystemroll. 

Det kan vara till stor hjälp i förvaltningen att förstå vildsvinens habitatval och olika 

ekologiska levnadsmönster. Vildsvin är beroende av skogen då den erbjuder såväl skydd som 

föda. De är nattaktiva djur som blir aktiva först vid skymning då de ger sig ut på jakt efter 

föda. Skogen används främst under dagen som viloplats. (Thurfjell et al., 2009). Skogen är 

dock även attraktiv ur födosynpunkt då den kan tillhandahålla föda i form av frukter från 

bärande träd och underjordiskt material. Även när födan finns på öppna ytor så som åkrar och 

betesmarker håller sig vildsvinen gärna nära skogsbryn för att snabbt kunna söka skydd vid 

fara. Svinens bökvanor och dygnsrytm kan skifta med årstider; vintertid när födotillgången är 

mindre är svinen inte lika måna om att födosöka hela nätterna, i synnerhet inte när marken är 

frusen. De stannar istället i högre utsträckning på viloplatserna och utnyttjar sina fettreserver. 

Sommartid har suggorna generellt större energibehov då de diar sina kultingar, därför 

födosöker de mer aktivt under sommarnätter. (Keuling et al., 2008).  

Påverkan av vildsvin i ett område kan alltså variera beroende på olika faktorer. Vildsvinets 

påverkan i svensk skogsmark och vilka konsekvenser det kan få för artmångfalden i skogen 

har inte fått samma uppmärksamhet som följderna för jordbruket. Undersökningar har visat att 

områden som blir utsatta för påverkan av vildsvin gynnas positivt då artdiversiteten i 

vegetationen blir större. Konkurrensvaga växter får en ökad chans att etablera sig då 

vildsvinens bökning begränsar konkurrenskraftiga arter. Vildsvinsbök kan alltså påverka både 

områdets artsammansättning och i vilken utsträckning olika växtarter förekommer. 

(Welander, 1995). 



Sida 4 av 15 

 

Genom att bredda kunskapsbasen om vildsvinens preferenser vad gäller typ av skog med 

avseende på trädartsammansättning, trädåldrar samt fältskikt ges bättre förutsättningar för att 

bedöma påverkan av vildsvin. Syftet med denna rapport är att belysa påverkan av 

vildsvinsbök i svenska skogshabitat. 

Inventeringar har genomförts inom tre studieområden i Mellansverige för att undersöka 

bökning av vildsvin i skogsmark. De områden som valdes ut för inventering var Mörkö 

(Södertälje), Dylta Bruk (Örebro) samt Grimsö (Lindesberg). Genom att analysera och 

sammanställa insamlad data på vildsvinsbök ska följande frågeställningar besvaras: 

 

 I vilka skogstyper återfinns vildsvinsbök och påverkar skogstyp i form utav 

trädartsammansättning, trädålder och fältskikt bökens storlek? 

 Finns det någon korrelation mellan populationstäthet av vildsvin samt antalet år med 

vildsvin i området och 1) frekvens av bök/1000 ha och 2) areal på bökad yta? 

 Hur stor är den totala uppbökade arealen på respektive område och vilka konsekvenser 

kan detta medföra? 
 

 

Metod och material 

Inventeringarna utfördes av inventerare under april-juli år 2010 inom tre studieområden i 

Mellansverige (Figur 1). Transekter omfattande totalt 49 (Mörkö), 28 (Dylta Bruk) respektive 

24 km (Grimsö) upprättades i riktning norr-söder eller öster-väster. Inventerare gick sedan 

längs med transekterna och noterade data för alla bök som syntes upp till 50 meter på vardera 

sida. Avståndet mellan transekterna var 500 meter och inga bök inom 100 meter från 

foderplatser noterades, detta då bökning vid foderplatser inte speglar den naturliga 

bökningsregimen där utfodring saknas.  

Det totala antalet noterade bök (Mörkö 330 st, Dylta Bruk 212 st och Grimsö 8 st) har delats 

in i kategori ”småbök” respektive ”storbök”. Småbök avser bökade områden inom en radie 

om 0-25 m och storbök avser bökade områden med en radie på 25-100 m. Alla kombinationer 

av trädarter som noterats har delats upp i totalt sju kategorier och benämns 

som ”Trädartsammansättning”. Områden utan träd benämns som ”Noll träd”; det är alltså 

platser där bök har påträffats men inga träd har förekommit inom den undersökta radien (t.ex. 

kalhyggen). Ålder på träd har delats in i åtta kategorier om 15 års intervaller (ålder 0-15, 15-

30 etc.) och dessa åldrar har bestämts av inventerare genom visuell skattning. Fältskikt 

benämns efter vilken typ av vegetation som dominerat, i denna studie förekom fältskikten 

mosstyp, lavtyp, smalbladigt gräs, bredbladigt gräs, blåbärstyp, lingontyp, ljungtyp, 

högörtstyp samt vass.  

Det insamlade materialet från fältinventeringen har sammanställts och analyserats i denna 

rapport för att undersöka om det finns korrelationer mellan faktorer i ovan nämnda 

frågeställningar. De program som använts i processen är främst Microsoft Excel i 

kombination med IBM SPSS Statistics för statistiska analyser.  
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Studieområden 

Mörkö är en ö söder om Södertälje (Figur 1) med en yta på ca 4 500 ha och består till 75% av 

skogsmark (3 300 ha som till stor del täcktes i inventeringen) och 25% (1 200 ha) åkermark. 

Dylta Bruk (Figur 1) ligger norr om Örebro, studieområdet omfattar ca 2 200 ha och 

innehåller inte någon större andel åker-eller ängsmark (totalt ca 15 ha), men det finns 

närliggande sådan. Grimsö ligger nordöst om Lindesberg (Figur 1) och omfattar ca 2 000 ha 

och består till 94% skogsmark och 6% (110 ha) jordbruksmark. Mörkö domineras av barrskog 

(tall och gran) framförallt på hällmark, men har även inslag utav hassel och ek, medan Dylta 

Bruk och Grimsö består primärt av barrskog och har en mer flack landskapstyp överlag än 

Mörkö. Tätheten av vildsvin var hög på Mörkö och Dylta Bruk och dessutom var 

utfodringsintensiteten hög, till skillnad från Grimsö som hade en mycket lägre täthet av 

vildsvin samt mycket sparsam utfodring.  

Populationsstorlek i respektive område skattades utifrån observerade vildsvin samt strategiskt 

placerade viltkameror (tillstånd för kameraövervakning erhållet från länsstyrelserna i Örebro 

län respektive Södermanlands län). Mörkö hade haft vildsvin närvarande sedan 1980-talet då 

vildsvin kom från Tullgarn på fastlandet. År 2011 låg den uppskattade lokala 

populationsstorleken på ca 380 djur. På Dylta Bruks marker hade vildsvin funnits i 20 år och 

populationen uppskattades år 2011 till ca 145 djur. 2011 hade vildsvin funnits i fem år på 

Grimsö och populationen uppskattades då till ca 30 djur. Jakt bedrevs på alla tre marker i 

olika omfattning, men på Grimsö påbörjades den först 2012 och omfattade bara ett fåtal djur 

(4-6) per år då populationen var liten. 

 

 
Figur 1. De tre studieområdena Dylta Bruk, Grimsö och Mörkö. Bakgrundskarta från Google Maps, 

2016. 
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Resultat 

I vilka skogstyper återfinns vildsvinsbök och påverkar skogstyp i form utav 

trädartsammansättning, trädålder och fältskikt bökens storlek? 

 

Trädartsammansättning 
Mörkö, Dylta Bruk och Grimsö hade alla tre flest noterade bök i tall-och granskog (Figur 2). 

Flest småbök fanns i tall-och granskog för alla lokaler (Figur 3). För Mörkö fanns flest 

storbök i granskog samt skog med blandning av tall-, gran- och lövträd (Figur 3). På Dylta 

Bruk fanns flest storbök i tall-och granskog och för Grimsö fanns inga noterade storbök 

(Figur 3). Det fanns en svag negativ korrelation mellan bökareal och trädslagsblandning för 

Dylta Bruk (Spearman’s rho, r = -0,137, p= 0,046). 

 

Figur 2. Förekommande trädartsammansättningar och total andel bök (%) för varje lokal 

 

Figur 3. Förekommande trädartsammansättningar och andel små-och storbök (%) för varje lokal 
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Ålder på träd 
På Mörkö hade flest andel bök noterats där trädens åldrar låg mellan 45-60 år, Dylta Bruk 

hade flest noterade bök i ålderskategorin 75-90 år och Grimsö hade flest bök (varav alla var 

småbök) där trädens åldrar låg mellan 60-75 år (Figur 4). Flest små- respektive storbök för 

Mörkö noterades inom åldersspannet 45-60 år (Figur 5). För Dylta Bruk hade flest småbök 

noterats inom åldersspannet 60-75 år och flest storbök återfanns där trädåldrarna låg mellan 

75-90 år (Figur 5). Grimsö hade inga noterade storbök (Figur 5). Det fanns en korrelation 

mellan bökareal och trädålder för Dylta Bruk (Spearman’s rho, r =  -0,288, p= 0,0005). 

 

Figur 4. Förekommande ålderskategorier och total andel bök (%) för varje lokal  

 

Figur 5. Förekommande ålderskategorier och andel små-och storbök (%) för varje lokal 
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Flest bök noterades på Mörkö i miljöer med fältskikt av mosstyp (Figur 6) och även flest 

småbök samt storbök noterades i fältskikt av mosstyp (Figur 7). På Dylta Bruk hade flest bök 

noterats i miljöer med fältskikt av blåbärstyp (Figur 6) och både flest små- och storbök fanns i 

miljö med fältskikt av blåbärstyp (Figur 7). På Grimsö hade flest bök (samtliga småbök) 
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noterats i miljöer med fältskikt av smalbladigt gräs (Figur 6). Det fanns en svag negativ 

korrelation mellan bökareal och fältskikt för Dylta Bruk (Spearman’s rho, r= -0,209, p= 

0,002). 

Figur 6. Förekommande fältskikt och total andel bök (%) för varje lokal  

 

Figur 7. Förekommande fältskikt och andel små-och storbök (%) för varje lokal 
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djur/1000 ha. Bökningsfrekvensen låg på 4 bök/1000 ha och det totala antalet bök var 8 på en 

yta om totalt 2000 ha. (Tabell 1).  
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2) På Mörkö var 250 (75,8%) av noterade bök småbök och 80 (24,2 %) storbök. Dylta Bruk 

hade 160 (75,5 %) småbök och 52 (24,5 %) storbök. Grimsö hade inga noterade storbök, 

därmed bestod 100 % av böken av småbök. (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Områdenas populationstäthet, antal år med vildsvin och antalet små-respektive storbök. 

OMRÅDE POPULATIONS-
TÄTHET 

ANTAL ÅR MED 
VILDSVIN 

BÖKNINGS-
FREKVENS/1000 HA 

ANTAL 
SMÅBÖK 

ANTAL 
STORBÖK 

MÖRKÖ 84 djur/1000 ha 30 år 73,3 250 (75,8%) 80 (24,2%) 

DYLTA BRUK 65 djur/1000 ha 20 år 96,4 160 (75,5%) 52 (24,5%) 

GRIMSÖ 15 djur/1000 ha 5 år 4,0 8 (100%) 0 (0,00%) 

 

 

Hur stor är den uppbökade arealen på respektive område? 

Mörkö har den största inventerade ytan, ca 3 300 ha, med totalt 7,8 ha uppbökat av vildsvin. 

Dylta Bruk har en inventerad yta på 2 200 ha varav 3,3 ha var uppbökat av vildsvin. Den 

undersökta ytan på Grimsö omfattade 2000 ha varav 0,003 ha var uppbökat av vildsvin. 

(Tabell 2). 

 

Tabell 2. Områdenas totala uppbökade yta (ha och %) av studieområdets skogsareal. 

OMRÅDE  HA  % 

MÖRKÖ 7.8 ha 0,17 % 

DYLTA BRUK 3.3 ha 0,15 % 

GRIMSÖ 0.003 ha 0,00015 % 

 

 

Diskussion 

Då alla tre studieområden dominerades av barrskog gick det inte att utläsa något om 

vildsvinens eventuella preferenser för bök i andra skogstyper. Mörkö, Dylta Bruk och Grimsö 

hade alla tre flest noterade bök i tall-och granskog - att detta var fallet för Dylta Bruk och 

Grimsö var inte förvånande då det inte förekom mycket annan skog utöver tall-och granskog. 

På Mörkö fanns det dock inslag av lövträd, inklusive ek, men troligtvis fanns det ej i så pass 

stor mängd inom studieområdet att det gav några större utslag i inventeringarna. Annars hade 

möjligtvis en preferens från vildsvinens sida kunnat synas eftersom de gärna äter ek- och 

bokollon, som är två viktiga komponenter i födan på grund av att de är så energirika 

(Welander, 1999; Fonseca, 2008). Lövskog erbjuder också annan föda förutom trädfrukter, 

såsom örter och gräs, speciellt sommartid och rikedomen på föda bidrar troligtvis starkt till att 

vildsvinen trivs i detta habitat (Fonseca, 2008). I denna studie var barrskogen den skogstyp 

som hade flest vildsvinsbök, möjligtvis hade resultatet blivit annorlunda om mer ek-och 

bokskog funnits närvarande i området. 
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Områden utan träd verkade enligt resultaten inte vara välbesökta av vildsvinen. Dylta Bruk 

hade den högsta andelen noterade bök i sådana områden (4,7%) jämfört med de andra (Mörkö 

0,3% och Grimsö 0%). Detta är ändå en mycket lite andel jämfört med övriga kategorier. Om 

detta resultat berodde på att svinen undvek områden utan träd (såsom kalhyggen), eller om det 

berodde på att det inte fanns många ytor utan träd inom de studerade områdena, är oklart. 

Kalhyggen får en annorlunda struktur med förändrad marktemperatur, markfuktighet, 

ljusinsläpp samt ökat näringsläckage och det har även dokumenterats att kalhyggesområden 

får minskad fungibiomassa och mesofauna i jorden (Lindo & Visser, 2003). Detta, samt att 

kalhyggen inte erbjuder något skydd, kan tänkas vara troliga faktorer till att områden utan träd 

inte är särskilt attraktiva ur vildsvinens synpunkt och att det därför i denna studie noterats få 

bök i områden med noll träd. 

Angående storlek på bök verkade det överlag inte finnas någon preferens vad gäller 

trädslagsblandning; både flest små- respektive storbök återfanns i barrskog, vilket också var 

den dominerande skogstypen på alla tre lokaler. Angående storlek på bök var indelningen 

ganska grovt uppdelad i storbök och småbök, detta för att inventeraren uppkallade det så och 

det kändes naturligt att fortsätta behandla böken enligt den indelningen. De statistiska 

analyserna pekar dock på att det kan löna sig att hantera arealerna som kontinuerliga värden 

istället för kategorier, då det fanns en svag negativ korrelation mellan bökareal och 

trädslagsblandning (mest troligt ”tall och gran”) som utmärkte sig från det resultat som syntes 

vid kategoriindelning av bökarealerna. Bökens storlek kan bero på faktorer såsom 

flockstorlek, tillgång på föda i marken och hur denna är spridd. Generellt bör det vara så att 

svinen bökar upp större arealer när födotillgången på platsen är god. Även närliggande 

utfodring kan påverka vildsvinens rörelsemönster och bidra till att de stannar kvar i dessa 

omgivningar och bökar. 

I en undersökning utförd på tre områden i Skåne av Thurfjell et al. (2009) fann de att lövskog 

verkade vara mer attraktiv för svinen än barrskog överlag, men under våren verkade de dock 

föredra barrskog, vilket kan bero på att nötterna från olika träd (ek- och bokollon) i lövskogen 

tagit slut och att de då värdesatte skyddet från barrskogen högre. Sommartid och höst 

föredrogs lövskog återigen, vilket i sin tur kan bero på att den, förutom föda i form av ollon, 

även tillhandahöll mer fuktiga områden med lera som de kunde rulla sig och böka i samt att 

där var högre förekomst av betesbegärliga örter. Vintertid verkade svinen dock återigen 

föredra barrskog. (Thurfjell et al, 2009).  

Fonseca (2008) hittade ett annat mönster i habitatval. Enligt Fonsecas (2008) undersökningar i 

sydöstra Polen, där trädslagen dominerades av gran men även hade större inslag av lövskog, 

verkade svinen föredra lövskogen alla årstider och undvek snarare barrskog. Detta kunde 

enligt Thurfjell et al. (2009) bero på att man i Sverige hade en högre matningsfrekvens (vilket 

också stämde för de undersökta områdena i deras studie) och att svinen på grund av denna 

kunde utnyttja barrskogshabitat mer effektivt då den typen av miljö gav gott skydd men även 

föda i form av utlagt foder. Vildsvinen i Fonsecas (2008) undersökning behövde antagligen 

söka mat mer aktivt och höll sig därmed i ett habitat som kunde erbjuda föda även vintertid. 

Det blir svårt att jämföra resultaten från Fonsecas (2008) samt Thurfjells (2009) studier med 

resultaten i denna, då avsaknaden av lövskog vid alla lokaler var påtaglig. Dessa studier visar 

dock på vildsvinens förmåga att opportunistiskt variera sina preferenser med årstider och med 

vilka möjligheter som finns i deras närhet. De svarar snabbt och flexibelt på 

förändringsfaktorer både gällande tillgång på mat och vatten men även störningar i miljön 

som skogsbruk, jakt, predation och rekreation (Keuling et al., 2007). Detta innebär att de dels 

kan förflytta sig snabbt och hitta gynnande hemområden, men även vänja sig vid olika 

faktorer i nuvarande hemmiljö. Mörkö och Dylta Bruk hade mycket utfodring på sina marker, 

vilket troligtvis gjorde att vildsvinen såg fler vinster i att stanna kvar i dessa områden istället 
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för att söka efter t.ex. ek-eller bokskog som skulle kunna erbjuda större andel naturlig föda. 

 

Vildsvin bökar gärna runt bland rötter från träd i jakt på föda och kanske är rötterna på träden 

i åldersklassen 45-90 år (vilket var de åldrar där flest bök skedde på alla lokaler) mest 

attraktiva ur den aspekten. Klassen 100-200 år utgjorde en mycket liten del utav arealen (få 

bök hittades i denna åldersklass och så höga trädåldrar återfanns bara på Mörkö) och denna 

återfanns troligtvis främst som tall på hällmark, vilken är fredad från skogsbruk. Den kan 

även troligtvis återfinnas som ek vilket fanns på Mörkö och där fem bök hade noterats i just 

denna åldersklass. Analyserna visade på en korrelation mellan bökareal och trädålder för 

Dylta Bruk vilken troligen gällde ålderskategorierna ”60-75” och ”75-90”, vilka var starkt 

representerade i både småbök och storbök jämfört med övriga ålderskategorier. 

Flest bök totalt, liksom flest små-och storbök, hade noterats i miljöer med fältskikt av 

mosstyp på Mörkö. På Dylta Bruk hade flest bök totalt samt flest små-och storbök noterats i 

miljöer med fältskikt av blåbärstyp, vilket är en karaktärsväxt för vår vanligaste skogstyp 

blåbärsgranskog (Naturhistoriska riksmuseet, 2006). Dessutom fanns det för Dylta Bruk en 

svag negativ korrelation mellan bökareal och fältskikt, troligtvis blåbärsskikt. Studier har visat 

att platser med blåbärsris som bökats av svin har ökat artmångfalden eftersom vildsvinen 

bökat bort blåbärsriset som i sin tur givit plats för mindre konkurrenskraftiga växter, t.ex. 

knärot som ofta växer i just blåbärsgranskog (Welander, 1996; Naturhistoriska riksmuseet, 

2011). På Grimsö har flest bök noterats i miljöer med fältskikt av smalbladigt gräs, vilka 

också de växer på hedmark. 

Att fältskikt där bök noterats skiljer sig mellan områden behöver inte nödvändigtvis ha något 

att göra med preferenser från svinens sida utan kan ha att göra med att svinen är 

opportunistiska och äter den föda som finns närvarande. Då det på dessa platser är barrskog 

som dominerar trädvegetationen kan det mycket väl vara så att inte heller markskiktet är 

särskilt omväxlande. Huruvida svinen väljer bökningsområden efter trädartsammansättning 

eller hur fältskiktet ser ut eller en kombination av båda är svårt att säga då tillgång till 

fullständiga uppgifter om områdenas biotoper saknas. Vildsvinets luktsinne är mycket väl 

utvecklat och används bl.a. vid födosök, därav kan man tänka sig att fältskiktet där svinen 

bökar är den främst avgörande faktorn vid val av bökningsplats. (Tham, 2001; Svenska 

Jägareförbundet, 2015). Å andra sidan används inte bökning enbart vid födosök, utan är en 

mekanism där vildsvinen utforskar sin omgivning. Detta medför att bökning kan ske 

slumpmässigt och kanske inte alltid med motiverade skäl såsom födosök (Naturvårdsverket, 

2010). Däremot bör större uppbökade arealer betyda att svinen bökat på grund av födosök.  

Vildsvinsstammarnas storlek skiljde sig mellan lokalerna, särskilt avseende Grimsö. 

Glesheten i stammen på Grimsö kan ha bidragit till att svinen hade möjlighet att utnyttja sitt 

hemområde med mer fokus på vilka områden som faktiskt erbjöd bäst föda och helt enkelt 

välja bort mindre gynnsamma områden. Grimsö var också den lokal med absolut minst 

utfodring (knappt någon) vilket troligtvis påverkade hur vildsvinen födosökte, då de inte 

kunde förlita sig på att få näring via mänskliga åtgärder. Utfodring kan vidare bidra till att 

vildsvin vistas i områden där de annars inte skulle uppehålla sig stadigvarande 

(Naturvårdsverket, 2010). Mörkö och Dylta Bruk hade högre populationstäthet och vildsvinen 

kan tänkas varit tvungna att utnyttja sina omgivningar mer opportunistiskt på grund av detta. 

Åren med vildsvin i området skiljde sig något mellan Mörkö (30 år) och Dylta Bruk (20 år) 

och så även tätheten då Mörkö hade en högre täthet (84 djur/1000 ha) än Dylta Bruk (65 

djur/1000 ha). Anledningen till att Dylta Bruk ändå hade fler bök/1000 ha (96 bök/1000 ha) 

än Mörkö (73 bök/1000 ha) kan bero på skillnader i trädartsammansättning, trädålder eller 

fältskikt. Vildsvinen på Dylta Bruk kanske behövde böka mer frekvent för att hitta tillräckligt 
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med näring, medan svinen på Mörkö inte behövde böka lika frekvent för att tillfredsställa sina 

behov. Vidare kan det även funnits skillnader i utfodringsstrategier mellan lokalerna som 

påverkade hur vildsvinen bökade, även om inga bök inom 100 meter från utfodringsplatser 

noterats. Övriga skillnader i beteende hos vildsvinen kan även det ha påverkat frekvensen, 

såsom flockstorlek och sammansättningen av individer i flockarna. På Mörkö fanns det 

sommartid viltåkrar med bl.a. klöver vilket sannolikt attraherat vildsvinen då de gärna betar 

klöver på vall (Jordbruksverket, 2010). Detta innebär att de kanske utfört en del av sitt 

bökande där varpå den då har uteblivit i skogsmark. Grimsö hade vid undersökningsperioden 

haft vildsvin i endast 5 år och hade en mycket lägre populationstäthet samt bökningsfrekvens 

än Mörkö och Dylta Bruk. Detta var dock inget anmärkningsvärt utan väntat eftersom åren 

med vildsvin i området och tätheten var så mycket färre och mindre.  

Fördelningen mellan det totala antalet små och stora bök var mellan Mörkö (76% småbök och 

24% storbök) och Dylta Bruk (75% småbök och 25% storbök) i det närmsta identisk. Vilka 

faktorer som påverkade arealen på böken framkommer inte i denna studie. En anledning till 

att fördelningen mellan Mörkö och Dylta Bruk var så lik kan ha att göra med att 

gruppsammansättningen var likartad, då det är en faktor som troligtvis påverkar hur 

vildsvinen bökar och i vilken utsträckning. Möjligtvis hade de på båda områden liknande jakt- 

och utfodringsstrategier, vilket lett till att mänsklig påverkan bidragit till att 

gruppsammansättningen varit likartad. Alternativt speglar denna storleksratio vad gäller 

bökareal helt enkelt vildsvinens vanliga beteende. 

Mörkö hade störst uppbökad areal (7,8 ha) vilket var högre än för Dylta Bruk (3,3 ha) och 

Grimsö (0,003 ha). Detta var dock ett väntat resultat då området hade störst yta och störst 

vildsvinsstam. Dylta Bruk som hade en undersökt yta på ca två tredjedelar av Mörkös areal 

hade näst störst andel uppbökad yta vilket även det tedde sig logiskt. Grimsö som hade väldigt 

få noterade bök på en nästan lika stor yta som Dylta Bruk låg långt under Dylta Bruks 

uppbökade areal då bara 0,003 ha var uppbökat. Grimsö hade dock en mycket mindre 

population än både Mörkö och Dylta Bruk. Arealen på böken kan tyckas väldigt små i 

proportion till de hela ytorna, men beroende på var vildsvin väljer att böka kan de dock 

påverka ändå. Om en flock vildsvin bökar på områden där unga plantor inte utsätts för skada 

är eventuella ekonomiska konsekvenser låga, men skulle de däremot specialisera sig på att 

böka i planteringar med unga träd (gran och tall) skulle den ekonomiska förlusten för 

skogsägaren kunna bli klart kännbar då denne får göra om planteringsarbetet – om det går att 

bruka marken. Även om arealen på böken är intressant kan även djupet på böken vara av 

intresse, då växter rotar sig på olika djup bör påverkan från vildsvin variera efter hur djupt de 

bökar i marken. För vidare undersökningar vore alltså en mer utförlig undersökning av 

bökade områden där både areal och djup mäts att föredra för att få en djupare förståelse. 

I en enkät utsänd 2009 (Jansson & Månsson, 2009) svarade 41 på ett eller annat vis berörda 

personer på hur de upplevde vildsvinsskador på skogsmarker de ägde eller ansvarade för. 

Enligt enkäten verkade inte vildsvin ännu utgöra något större problem inom skogsbruket, men 

det påpekades dock att det kan finnas ett mörkertal över hur stora skador vildsvinen 

åstadkommer i verkligheten då inte alla skador rapporteras in eftersom vildsvinen inte 

omfattas av ersättningssystemet. De skador som nämndes i enkäten omfattade främst skador 

på unga granplanteringar som erhållit skador på rötter. Överlag framhölls inte vildsvinens 

skador som särskilt omfattande, men det förekom ändå en oro över framtida rötskador på de 

unga trädplanteringar som skadats och att återplantering av påverkade områden kan bli 

kostsamt. Enligt Jansson & Månsson (2009) tycks alltså vildsvin inte orsaka större 

ekonomiska konsekvenser för skogsbruket, men detta kan komma att förändras om farhågor 

om framtida rötangrepp stämmer. (Jansson & Månsson, 2009).  
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Effekter av bökning är vida omdiskuterat; en del hävdar att svinen har en gynnande effekt på 

markvegetationen i skogen och att näringscykeln accelereras samt att jorden luftas, medan 

andra hävdar att bökning har destruktiva effekter på markvegetationen i form av att 

artsammansättning missgynnas (Fonseca, 2008). Bökningen kan orsaka skador på jordbruket, 

men skogsbruket kan se det som en fördel då vildsvinen ofta äter av skadeinsekter såsom 

barkborrar, snytbaggar, tallsteklar men även däggdjur som sork och möss (Fonseca, 2008; 

Naturvårdsverket, 2010). Negativa effekter av svinens bök kan dock uppkomma i form av 

rotröta då svinen gärna bökar kring rötterna och orsakar skador (Naturvårdsverket, 2010).  

Vildsvinen är opportunistiska djur och för att få en djupare inblick i vad de har för preferenser 

skulle undersökningar behöva utföras över större områden utan utfodring, där vildsvinen kan 

välja mellan olika typer av habitat. Dessutom skulle områden med mer varierad skog (inte så 

dominerat av barrskog som i denna studie) troligtvis medföra att även fler typer av fältskikt 

undersöks. Detta skulle i sin tur kunna bidra till att preferenser lättare kan utläsas. Slutligen 

skulle bökade ytor med fördel kunna undersökas mer grundligt med fokus på inte bara areal 

utan även djup för att få en bättre inblick i den verkliga påverkan som vildsvin utgör i 

skogshabitat. 
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