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Vilthägn i Trosa 
 
AB Hvalfisken håller på att projektera ett vilthägn på ett av Trosas mest populära strövområden där 
man också plockar både svamp och bär. Protesten mot detta projekt är massiv och till och med 
kommunen har reagerat och protesterat mot detta mycket stora vilthägn (Bil 1). Det är f.ö. konstigt 
att en kommun inte är en officiell remissinstans i ett sådant här viktigt projekt som ligger inom 
kommunens område och har stor betydelse för kommunens innevånare. Trosa kommun har dock till 
innevånarnas glädje stött vår protest mot projektet med en egen skrivelse. 
Nedan beskrivs några viktiga fakta rörande detta projekt. 
 

1. AB Hvalfisken skriver i sin miljökonsekvensbeskrivning  

 
2. I förprövningen anges följande: 

 
 

 



3. Det stämmer inte att jakt skulle bedrivas endast ett fåtal dagar/år. Om populationen ska 
hållas på en något så när konstant nivå måste ett antal motsvarande ”Antal ungdjur” skjutas 
bort dvs 455 djur/år eftersom antalet hondjur kommer att föda motsvarande antal varje år. 
Om det inte görs kommer populationen att öka. 455 djur skjuter man inte på ”några enstaka 
dagar” och under en begränsad tid. Jakt på vildsvin kan bedrivas andra tider än okt – februari. 
För att klara av den nödvändiga avskjutningen kommer delar av strövområdet att vara 
avstängt många dagar/år. Jakten idag bedrivs, som det anges i ansökan, sällan. Om detta ska 
bli ett kommersiellt vinstdrivande projekt, vilket man får anta det är avsikten med det, 
kommer jakt att bedrivas i betydligt större omfattning. Ska dessutom det stora antal djur 
skjutas, utan att en masslakt genomförs på ett mindre antal dagar, behövs ca 90 jaktdagar. 

 

4. Trosa kommuns översiktsplan 2021, Riksintresse Friluftsliv.  
Vilthägn, det låter kanske lite oskyldigt men det blir ett stort intrång i ett av Trosabornas 
populära strövområden och dessutom i ett av Trosa kommuns översiktsplan klassat som 
område för ”Riksintresse Friluftsliv” resp ”Riksintresse Rörligt Friluftsliv” enl Bil 2 
Utdrag från Naturvårdsverkets hemsida Riksintresse för friluftsliv (naturvårdsverket.se) 

Detta vilthägn kommer följaktligen att bli ett stort intrång i Trosabornas allemansrätt. Det ska 
finnas ”stegar” upp över en del av stängslet för att möjliggöra in- resp ut passage enligt 
Hvalfisken I sin ansökan finns endast 11 övergångar och 3 grindar. Många personer som 
strövar runt i detta område är pensionärer och kan inte klättra upp och ner på stegar som blir 
kanske 1,5 m höga. 

Enligt Jan-Erik Dalmo på Länsstyrelsen i Södermanland (telefonsamtal 22.10.17) ska det finns 
övergångar på ett sådant här vilthägn ca var 300 meter så att personer kan lämna 
inhägnaden utan alltför stort besvär. Personer som vandrat i skogen och vill lämna området 
vet inte åt vilket håll man ska gå för att nå närmaste övergång. allmänhet åt vilket håll man 
ska gå för att komma ut till en väg. När man plötslig står framför ett stängsel vet man inte åt 
vilket håll man ska gå för att lämna området. Det kan bli en mycket otrevlig upplevelse att 
inte veta hur man ska kunna lämna inhägnaden och skogspromenaden kan bli längre än vissa 
orkar med om övergångarna sitter för glest dvs mer än 300 m.  VILTHÄGNET KOMMER ATT 
BLI EN KRAFTIG BEGRÄNSNING AV ALLEMANSRÄTTEN. 

5. Eftersom stängslet är ca 17 km långt innebär det 55 – 60 övergångar. Vid jakt ska det varnas 
vid varje ingång att jakt pågår för att varna folk som är på väg in i skogen. Hvalfisken anger i 
sin ansökan (se pkt 1) att det ska sättas upp ”varningar vid de planerade övergångarna. Tror  
någon att det är möjligt att sätt ut drygt 55 varningar varje gång jakt ska genomföras i 
området?   NEJ DET ÄR INTE MÖJLIGT. 

Riksintressen för friluftsliv 

De områden som pekas ut som riksintresse för friluftsliv har stor betydelse för 
människors utevistelse. Dessa områden ska beaktas i den fysiska planeringen 
och vid tillståndsprövning. 

Riksintressen gäller geografiska områden som har utpekats därför att de innehåller 
nationellt viktiga värden och kvaliteter. Riksintresse för friluftsliv är ett verktyg för 
den kommunala samhällsplaneringen.   



6. Förutom att vilthägnet inkräktar på Trosa boendes friluftsliv kommer det enligt kommunen att 
mer eller mindre blockera viltets vandringar i det i Trosa kommuns översiktsplan angivna 
”Spridningskorridor Vilt”. 
Trosa kommun beskriver detta i översiktsplanen angående strövområden som att det (Sid 36 i 
Trosas översiktsplan 2021): 

 

 
 
 
 

 
 
 

7. Slutsats 
Hela den planerade jakten och miljökonsekvensbeskrivningen är baserad på ”icke fakta” och 
måste bedömas utefter vad som i verkligheten skulle vara genomförbart dvs en betydligt 
större jakt än vad som anges i miljöbeskrivningen för att detta kommersiella projekt skall bli 
ekonomiskt genomförbart. Följaktligen kommer det att bli ett stort antal dagar då Trosas 
innevånare inte kan beträda det största och mest populära strövområdet för dess innevånare 
d.v.s. en begränsning av Allemansrätten. Vilthägnet måste stoppas eftersom det inkräktar 
alltför mycket på Trosaboendes tillgång till berörd mark, som dessutom är klassad som 
”Riksintresse för friluftsliv”. 

 
 
Med vänlig hälsning 
 

 
Ulf Wallin 
Lotsängsvägen 36 
61992 TROSA 
Tel 0705545000 
Mail. Ulf.456@hotmail.com 
 
 
 
Kopia: SN, Trosa kommun, berörda samfälligheter, Trosa hembygdsförening 
 

  

….utgör passagen en viktig länk i ett 
större viltstråk som går från Gnesta kommun ut mot Källvik 
och på Tureholmshalvön. Väg 218 är en av de mest 
viltolycksdrabbade vägarna i regionen och djur behöver 
ta sig från skogsområdena öster om vägen till Trosaån 
för färskvatten. En faunapassage av något slag är därför 
nödvändig både ur ett biologiskt perspektiv men också 
ett trafiksäkerhetsperspektiv särskilt som delar av vägen 
kommer att förses med viltstängsel. 



Bil 1 

Planerat vilthägn 

OBS Endast 11 övergångar och 3 grindar 

 

 

  



Bil2 

OBS Det planerade vilthägnet ligger till stor del inom ”Friluftsliv 3 kap 6§” resp ” Rörligt friluftsliv 4 
kap 2 §”, se nedan 

 
Miljöbalken 
3 kap 6 §   Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän 
synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet 
skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. 
Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. 
 
4 kap 2 §   Inom följande områden skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön: 


