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Ang i trafiken skadat eller dödat klövvilt på Vellinge kommuns marker.
Varje år körs påkörs mellan 60 – 80 klövvilt i Vellinge kommun. Det är främst rådjur och
vildsvin men också dov- och kronvilt samt någon gång älg. En del av dessa faller på marker som
tillhör kommunen. Enligt artikel i Sydsvenska Dagbladet vecka 48 så rörde det sig om så många
som 20 rådjur bara väster om Falsterbokanalen.
Idag ingår ingen av dessa djur på kommunens upplåtelse av jakt till kommuninvånare. Enligt lag
tillfaller vilt av dessa arter, som dödas i trafiken eller skadas och avlivas, jakträttsinnehavaren
om denne/a är villig att ta hand om djuren även utanför jakttid, då t ex älg är statens vilt. Om
jakträttsinnehavaren inte är villig att ta hand om sitt vilt så äger polisen rätt att besluta hur det
skall förfaras med kropparna.
Det finns en av Svenska Jägareförbundet i samarbete med polisen organiserad
eftersöksorganisation. Den som kört på klövvilt, statens vilt eller husdjur utom katt skall anmäla
detta till polisen eller SOS-alarm. Polisen meddelar sedan eftersöksorganisationen, som sänder ut
eftersöksekipage för att avliva och säkra viltet. Eftersöksjägarna avlönas med 400 kr av statliga
medel för varje utryckning. Denna organisation skall inte förväxlas med den kommunala
skyddsjaktsorganisationen, även om jägarna i många fall är desamma.
Många kommuner har avtalat om omhändertagande av deras trafikdödade vilt, så att det kan
användas i äldreomsorgen eller skolbespisningarna. För äldrevårdens del blir det då en mera
variationsrik och smakrikare kost på lokala råvaror. För barnens del kan djuren först användas i
undervisningen och sedan användas i bespisningen. Härför fordras dock viss utbildning av
lärarna i biologi eller naturvetenskap.
För att kropparna skall kunna användas fordras att de omhändertas på ett korrekt sätt. Kroppen
skall kylas långsamt, den skall tas ur (passas) och flås på ett hygieniskt sätt (i fallet vildsvin skall
köttet också trikinundersökas), sedan få mogna i en viltkyl innan den styckas och anrättas. Vissa
jägare kan sköta detta föredömligt. Detta kan vara ett uppdrag inom den kommunala
skyddsjaktorganisationen. I fall detta inte kan ordnas lokalt, kan man låta något av de större
viltslakterierna (t ex Åke P) ta hand om kroppen och processa den till stekar, grytbitar mm. Detta
drar visserligen en kostnad, som dock torde vara avsevärt lägre än inköp av motsvarande kött.
I de fall då delar av köttet är förstört p g a blödningar skulle detta kött efter styckning om det inte
är skjutet med blyhagel kunna användas av KFV till deras skadade rovfåglar eller användas till

åtling för örn vid de framtida transportabla gömslena som kommunen aviserat skall locka en
framtida vinterturism. Det kött som kan användas i matlagningen kan tas om hand av Mikael
Anderssons, Stora Hammars skola, och hans team för distribution till äldreboenden och skolor.
FNF har med stigande intresse följt kommunens positiva utveckling av ekologiskt producerad
mat i skolorna. Vi inom naturvården gratulerar Vellinge kommun till denna framgångsrika
satsning. Tillvaratagandet av naturnära viltkött skulle kunna vara ett gott komplement till den
satsningen.
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