
Ett litet ”ATT TANKA PÅ” 
Foderautomat placering: 
*Placera lättåtkomligt och på ett lugnt ställe, gärna nära en tätning. Tag 
hänsyn till åkrar, vägar och GRANNAR. 
*Rigga upp automaten. LÄGG ut ett smakligt foder (typ majs) runt 
automaten. KÖR IGÅNG automaten när du ser att grisarna hittat dit. 
Saltsten, tjära. 
*Ha kontakt med jaktlagsgrannarna angående era inbördes 
automatplaceringar! 
*Ställ in så stor spridningsradie som möjligt. 
*INGEN JAKT vid projektets foderautomater! Dessa till för att försöka 
”styra ” bort grisarna från oönskade områden. 2-300 meter minst till 
närmaste åtel. (Jaga här..!!) 
 
Foder: 
*Slöinge Lantmän tillhandahåller foder efter era önskemål angående 
blandning (vi rekommenderar ca 20%ärtor,20%majs och 60%vete. Öka 
eventuellt andelen majs i början samt i vårsådd tider)  och kvalitet. Hör av 
er några dagar innan önskad leverans till Magnus Karlsson 0346-40460. 
*Johan Sönnerstedt, 0346-40143 försöker ta fram ett alternativfoder av 
restprodukter från kallpressad linfröolja, pellets form. 
*Det är GIVETVIS fritt att inhandla foder var man  så önskar! Detta några 
exempel. 
*Projektet tillhandahåller max 2kr/kg foder exkl. moms. Eller: foder för 
1460kr per automat 2005. (2kr/kg x 2kg/dag x 365dag). 
 
Provtagningar: 
*För Trikin och DNA prov tag en ca 3cm x 4cm stor bit från mellangärdets 
ryggsida. Dela denna i 2 lika stora bitar. 
Bit 1 – läggs i vanlig plastpåse för trikintest 
Bit 2 – läggs i 2st FRYSPÅSAR eller provrör av PLAST. Märk upp med 
jaktdatum, jaktlag, och eventuellt avvikande utseende (på grisen..!). 
Proverna kan förvaras i kylskåp i högst 2-3 dagar. 
BÅDA dessa prover lämnas till Ginstens Slakteri, Plönninge, Harplinge.  
*För Svinpest-prov – blod i provrör (behöver ej vara helt fullt) enligt SVA´s 
anvisningar. Som avsändare anges endast ”Projekt, Halländskt vildsvin i 
förvaltning och utveckling” samt jaktlagsnamn och datum. 
Även detta prov kan förvaras NÅGON dag i kylskåp om tex helg. 
 
Sist men inte minst: 
*KULTING – ska ha ränder annars är det en RÖDGRIS oberoende av 
vikt. Detta för enhetens skull i projektet! Vad göra med den prickiga…???! 
 



   


