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Gullbringa agerade snabbt när

vildsvinen
invaderade

Berndt ledde engagerade 
medlemmar i kampen mot skadedjuren
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Den svenska vildsvinstammen har ökat kraftigt under senare år. Det finns nu runt 
300.000 vildsvin i Sverige. Trots att det skjuts cirka 115.000 vildsvin årligen ökar 
stammen med omkring 15 procent varje år. Enligt en beräkning Sveriges lant-
bruksuniversitet, SLU, gjort kostar skadorna och odlingsförlusterna för jordbruket 
1,1 miljard kronor per år. Men det är inte bara lantbruk som drabbas, utan även 
golfbanor och privatpersoner som kan få hela trädgården förstörd över en natt.

Text: Anna Joelsson Söfting, Klubbchef Gullbringa G&CC

På Gullbringa Golf & Country Club 
som ligger på västkusten mellan Mar-
strand och Kungälv har det i många år 
siktats enstaka vildsvin. Under våren 
2020 var det inte längre enstaka besök 
utan under vissa perioder så var vildsvi-
nen och bökade varje natt.

Varje morgon fick banpersonalen 
återställa torvorna och nästa natt såg 
det likadant ut igen. Till slut fanns det 
inga torvor kvar…

Bra minne
Vildsvin har mycket bra minne, har det 
ätit något smarrigt så kommer de ihåg 

det och återvänder till samma plats.
Det finns lite myter/halvsanningar 

om vildsvin. Det sägs att vildsvinen 
inte går på greener och tees utan endast 
i ruffar och i vissa fall fairways. Detta 
då de inte gillar sand som finns i greener 
och att det inte heller finns så mycket 
goda maskar och rötter där. Men på 
Gullbringa så bökade vildsvinen även 
upp delar av en green och del av ett tee. 

Det sägs också att vildsvin är skyg-
ga och sällan ses i dagsljus. Men detta 
stämde inte heller, lång in på förmid-
dagen kunde vildsvinen promenera i 
sakta mak framför klubbhuset. Med 

gräsklippare surrandes bara hundra 
meter ifrån dem.

Farlig jakt
Vi hade jägare på vakt och ett antal 
vildsvin sköts. Vi trodde att vildsvinen 
skulle ”bli rädda” men de återkom 
snabbt ändå.
Vildsvinsjakt är inte heller alltid en po-
pulär jakt. Det kan vara farligt för både 
jägare och hundar, ett vildsvin kan 
väga mer än 200 kilo och kan springa i 
upp till 50 kilometer i timmen!

Vildsvin är duktiga på att föröka 
sig. Inget annat djur i motsvarande 

Ett gäng på väg ut för att bekämpa vildsvin på Gullbringa. 1.200 ideella timmar har medlem-
marna bidragit med för att sätta upp 7,4 kilometer stängsel runt banan. Arbetet har organise-
rats av medlemmen Berndt Carlsson, som syns längst bak på flaket i gul jacka.
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viktklass producerar lika många av-
kommor. Tre kullar per år kan suggor-
na producera och 3–6 kultingar varje 
gång. Så väldigt snabbt kunde detta bli 
ett stort problem.

Agerade snabbt
Därför beslöt styrelsen snabbt att klub-
ben skulle investera i vildsvinsstängsel. 
Projektet skulle också sättas igång for-
tast möjligt.

En av våra medlemmar, Berndt 
Carlsson, agerade också direkt och 
åtog sig att organisera jobbet med hjälp 
av frivilliga krafter. Med tanke på att 
år 2020 var ett år med rekordmyck-
et spel känns det tryggt att vi har så 
engagerade medlemmar. Det gjorde 
att banpersonalen kunde fokusera på 
skötsel av banan så vi kunde erbjuda en 
hög kvalitet.

7,4 kilometer
Projektet påbörjades i början av juli 
och som mest var det 16 personer som 
var ute och jobbade med staketet. To-

talt har man lagt ner cirka 1.200 ide-
ella timmar. Staketet är 7,4 kilometer 
långt och antalet stolpar är 1.800. Ett 
tips till alla som planerar sätta upp ett 
staket är att köpa en stolpdrivare, detta 
sparade mycket tid och kraft.

Återstående arbete är att slutjustera 
och strömsätta vissa delar av slingor-
na. Men trots att projektet inte är helt 
färdigställt så har vi sedan slutet av 
sommaren inte sett/haft några skador 
alls från vildsvin.

I närområdet finns flera andra 
golfbanor och även dessa har haft 
besök av vildsvin. Grannklubbarna 
Stenungsund och Lysegården satte 
upp vildsvinsstängsel för några år se-
dan med gott resultat. Vi kontaktade 
grannklubbarna och fick jättemycket 
hjälp med vad man ska göra och vad 
man ska undvika. Så vi behövde inte 
”uppfinna hjulet igen”.

Kostnad
Vi var väldigt transparenta och talade 
tidigt om för medlemmarna att vi hade 

besök av vildsvin och att vi tänkte age-
ra direkt innan vi fick för stora skador.

Kostnaden för materialet uppgår till 
cirka 210.000 kronor. Vi talade om för 
medlemmarna är det var frivilligt att 
skänka en slant till projektet och inom 
kort hade vi fått in bidrag motsvaran-
de hela 70 procent av kostnaden från 
medlemmar och boende i området. Vi 
tog nämligen ett beslut ihop med hus-
ägarna på området att dra staketet på 
utsidan deras tomter för att kunna slip-
pa genomgångar och färister på banan. 

Firar med grisfest
Gullbringa Golf & Country Club är 
känt för att ha engagerade och gene-
rösa medlemmar. ”Tillsammans” ser 
man till att lösa de svårigheter som 
dyker upp innan det blir stora problem.

Den stora viktiga frågan som återstår 
är nu hur klubben ska belöna alla som 
gjort ideella insatser. Så fort covid-19 
”försvunnit/är hanterbart” ska vi ha 
väldens party på klubben – en riktig 
grisfest!  

7,4 kilometer stängsel till en kostnad av 
210.000 kronor har satts upp runt Gullbringa.

En syn som man nu hoppas slippa för gott på Gullbringa. Sedan 
slutet av sommaren har man inte haft några skador alls från vildsvinen.


