
Side 1 av 37 
 

AREMARK BONDELAG 

«VILLSVIN I AREMARK – HVA NÅ?» 

 

 

 

 

 

 

BETRAKTNINGER OM VILLSVIN BASERT PÅ  

«PILOTPROSJEKTET MOT VILLSVIN MAI 2020 – OKTOBER 2021»  

 

 

  

 

 



Side 2 av 37 
 

 INNHOLDSFORTEGNELSE 

 FORORD 

             SAMMENDRAG             

1. BAKGRUNN                                                       
1.1 Villsvinet vender tilbake 
1.2 Afrikansk svinepest 

2. AREMARK BONDELAG TAR GREP      
2.1 Registrering av villsvinskader 
2.2 Foringsplasser og åteforskrift   
2.3 Veterinærprøver 
2.4 Hvordan jakte på et nattdyr uten lys? 

3. PILOTPROSJEKT «VILLSVIN I AREMARK» 
3.1 Pilotprosjektets hovedmål 
3.2 Grunneiersamarbeid 
3.3 Beredskapsgruppe av jegere 
3.4 Sammenhengen med «Villsvinprosjektet» 
3.5 Organisering av pilotprosjektet  
3.6 Prosjektforlengelse   
3.7 Spesielle utfordringer 

o Bruk av lys 
o Prøver av felt villsvin 
o Utrpøving av feller      

3.8 Prosjektdata 
o Timeforbruk 
o Kostnader 
o Felt villsvin og prøvetaking 

4. ERFARINGER OG GENERELLE BETRAKTNINGER 
4.1 Samarbeid er mulig 
4.2 Beredskapsgruppa 
4.3 Bruk av villsvinfeller 
4.4 Bruk av lys 
4.5 Prøvetaking 
4.6 Antall og utbredelse 
4.7 Jaktformer  

o Åte 
o Hundejakt 
o Fellesjakt 

5 VEIEN VIDERE 
 
VEDLEGG 
1. Grunneieravtale 
2. Prosjektarealet 
3. Jegeravtale 
4. Prøvetakingskjema 
5. Artikler 

 



Side 3 av 37 
 

FORORD 

 

«Det er umulig å få til et samarbeid når det gjelder villsvin. Det er altfor store 

motsetninger».  

Slike utsagn hørte vi ofte. Det trigget oss. Samarbeid måtte da på en aller annen måte 

være mulig? 

Ingen av oss er jegere.  Det var også noe som pirret nysgjerrigheten, nemlig å skaffe seg 

kunnskap om jakt på et relativt nytt, fremmed og uønsket dyr som få hadde erfaring med. 

Dessuten kunne det medføre store skader og spre uønsket smitte dersom ikke noe ble 

gjort. 

 

Det å mangle jegererfaring var et godt utgangspunkt for å stille mange spørsmål, både om 

jakt generelt og om villsvin spesielt. Vi erfarte fort at jegere elsker å få spørsmål fra 

«grønnskollinger» og vi fikk informasjon i bøtter og spann. 

Kaffesamtaler med grunneiere og jegere har vært en gullgruve, i tillegg til lesing av ulike 

avisartikler, reportasjer og dokumentasjoner.  Opparbeidet informasjonsbank ble 

grunnlaget for et pilotprosjekt som varte i nesten 1 ½ år og som i praksis dokumenterte at 

samarbeid – på visse premisser – er mulig. 

Aremark bondelags arbeid mot villsvin startet 10 januar 2018.  Det har vært over 3 

lærerike og spennende år, noe vi håper fremgår av denne rapporten. 

Arbeidet mot villsvin er ikke slutt. Det er nå det begynner. 

 

 

Aremark mai 2022 

 

 

  Per Ola Haartveit                                                                                         Åge Ulserød 

  prosjektleder                                                                                                prosjektassistent 
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SAMMENDRAG 

Pilotprosjektet varte fra mai 2020 til oktober 2021. Målet med prosjektet var å holde skader 
forårsaket av villsvin på et lavest mulig nivå, registrere eventuelle sykdommer og ha kontroll 
på villsvinbestanden innen samarbeidsområdet. Samarbeidet besto av 17 grunneiere og 
arealet utgjorde 25 000 dekar. 
 
4 jegere ble engasjert som beredskapsgruppe, en gruppe som opererte på døgnkontinuerlig 
basis. Gruppas oppgave var å rykke ut på forespørsel fra grunneier, delta i ettersøk og på 
anmodning foreta veterinærprøver av felt villsvin innen området.  Enkelte gårder innen 
samarbeidsområdet har i perioder hatt betydelige villsvinskader. Til tross for dette har 
jegerne i beredskapsgruppa vært forholdsvis lite benyttet. 
 
Det ble gjort skriftlige avtaler med samtlige grunneiere og jegere. I løpet av prosjektperioden 
har det ikke vært noen uoverensstemmelser eller komplikasjoner i samarbeidet. Dette 
understreker etter vår mening betydningen av godt forarbeid. 
 
I prosjektperioden ble det satt ut villsvinfelle på tre ulike steder innen samarbeidsområdet.  
Tilsyn med fella, utlegging av åte mm var arbeidskrevende. Det ble ikke fanget villsvin i fella i 
løpet av pilotperioden. 
 
Det ble tatt veterinærprøver av felt villsvin innen samarbeidsområdet.  Ingen smittsomme 
sykdommer ble registrert. 
 
Det er vårt inntrykk at villsvinpopulasjonen i Aremark de siste 2- 3 årene har vært relativt 
stabil.  Dette synes også å være gjeldende for hele Haldenområdet. Mye tyder imidlertid på 
at villsvinpopulasjonen sprer seg eller er økende nordover mot Kongsvingerområdet. 

 
Det er ulike jaktformer på villsvin. Det synes å være enighet om at åtejakt er den mest 

effektive jaktformen, men uansett jaktform så er jakt på villsvin svært tidkrevende. 

Basert på prosjekterfaringene vil det bli arbeidet videre med villsvinproblematikken på 

følgende måte: 

• Grunneiersamarbeidet vil fortsette og vil bli videreutviklet og utvidet med flere 
grunneiere. Det nye samarbeidsområdet vil gå fram til utgangen av 2023, muligens 
med forlengelse 

• En beredskapsgruppe av jegere vil bli etablert. Jegerne vil ikke inngå i 
døgnkontinuerlig vakt, men kan tilkalles ved behov. Eventuelle utrykninger vil bli 
honorert 

• "Viltrapporten» er et digitalt verktøy som vil bli tatt i bruk for registrering av sett og 
felt villsvin. Denne rapporten vil over tid gjøre det mulig å ha oversikt over bestanden 
av villsvin i samarbeidsområdet. 

• Summen av våre erfaringer vil danne grunnlaget for en modell som vi tenker etter 
hvert skal gjøres gjeldende for gjennomføring i hele Aremark kommune 
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1. BAKGRUNN 

1.1 Villsvinet vender tilbake 

Villsvin fantes tidligere i Norge, men forsvant for ca. 1000 år siden.  I Sverige forsvant det 

siste villsvinet på 1600-tallet, men ble satt inn i svensk fauna igjen på midten av 1970-tallet, 

og det er disse som senere har utbredt seg og kommet inn i Norge.  

Villsvin er definert som en fremmed art i Norge, mens svenskene regner villsvinet som en 

naturlig del av sin fauna. Her har bestanden økt raskt de siste tiårene. Den norske 

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har fastslått at utbredelse og spredning av 

villsvin i Sverige er knyttet til menneskelig aktivitet.  

I 2006 ble det første villsvinet i nyere tid skutt i Aremark. Det antas at det i dag er rundt 1000 

villsvin i Norge, hovedsakelig i grensestrøkene fra Halden i sør og opp til de sørlige delene av 

Hedmark i nord. Trolig er Norge i samme situasjon i dag som Sverige var tidlig på 1980-tallet, 

med en liten stamme villsvin i et begrenset område.  

Klimaendringene vil gjøre det enklere for villsvinet å øke både i antall og utbredelse. Dersom 

det ikke settes i verk drastiske tiltak for å kontrollere bestanden, anser VMK at den kommer 

til å fordobles hvert tredje år og spre seg i lavlandet, langs kysten og opp til Trøndelag. Det er 

anslått en bestand på rundt 40 000 dyr i løpet av 12 – 15 år. I så fall vil vi i Norge være på full 

fart mot svenske tilstander.   

Den svenske bestanden ble i 2018 anslått til minst 300 000 villsvin, og det ble felt 115 000 

villsvin. Over 40 prosent av dyrka jord er berørt av villsvin, og det er beregnet at 7 % av 

totalavlingen går tapt som følge av villsvinskader. En rapport anslår at skade på 

jordbruksnæringa forårsaket av villsvin utgjør over èn milliard svenske kroner hvert år. I 

tillegg kommer kostnader knyttet til blant annet trafikkulykker og spredning av sykdommer. 

 

1.2 Afrikansk svinepest 

Afrikansk svinepest ble første gang registrert i Kenya i 1921. Sykdommen har spredd seg til 

flere land og er nå utbredt i største delen av Europa.  Sykdommen er ikke farlig for 

mennesker, men er ødeleggende for villsvin og tamsvin. Svinepesten kan spre seg enten via 

smitte fra dyr til dyr, eller med menneskelig hjelp. I Øst-Europa har viruset spredt seg med 

villsvin.  Men folk på ferie, langtransportsjåfører og jegere er også eksempler på mulige 

smittebærere mellom land med og uten smitte. Viruset er både motstandsdyktig og stabilt. 

Det kan overleve i flere år i frosset, saltet eller røkt kjøtt, og det kan overleve lenge i blod på 

klær og sko mm. 

Det har lenge vært jobbet med å komme fram til en vaksine mot afrikansk svinepest, men 

foreløpig har det ikke lykkes. Dersom en grisebesetning først blir smittet, er det nedslakting 

og destruksjon av besetningen det eneste som gjelder. Da pesten kom til Kina i 2018, måtte 

over 1 million griser slaktes i et forsøk på å stoppe smitten. 
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2. AREMARK BONDELAG TAR GREP 

Framveksten av villsvinstammen i Sverige og de fryktelige konsekvensene av et mulig 

utbrudd av afrikansk svinepest var bakteppet da Aremark bondelag (Abo) i oktober 2017 

vedtok en arbeidsplan som bl.a. innebar at styret skulle «Utprøve lokal forvaltning av villsvin 

– et føre vàr prosjekt» 

Styret arrangerte kort tid etter et møte med medlemmer fra Utmarksavdelingen Akershus og 

Østfold (i dag: Utmarksforvaltningen), representanter fra fylkesmannen, representanter fra 

Berg, Idd og Marker bondelag samt representant for viltforvaltningen i Rømskog, Marker og 

Aremark. Her ble det klart at det er vanskelig å lage en forvaltningsplan så lenge man ikke 

vet noe om villsvinbestandens størrelse.  Villsvin er vanskelig å observere, men det er ikke 

vanskelig å registrere hvor de har vært. Svært mange steder i Aremark er det områder hvor 

villsvin har «pløyd opp» jord og skogsområder, se fig. 1. 

 

                                                                                                                                         

 v 

Fig. 1. Spor etter villsvin 

 

 På møtet ble det derfor vedtatt at Aremark Bondelag i første omgang skulle  

• etablerere et system for registrering av skader forårsaket av villsvin  

• skaffe oversikt over antall foringsplasser/åteplasser i Aremark   

 

 Det var videre enighet om å søke økonomisk støtte til disse tiltakene. 
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2.1 Registrering av villsvinskader 

Representanter fra Aremark bondelag og Utmarksavdelingen reiste våren 2018 til Stockholm 

og besøkte Lantbrukarnas Riksförbund. På møtet fikk vi god og variert informasjon om de 

erfaringene som var gjort mht til forvalting av villsvin i Sverige. Turen ga bl. a. som resultat at 

vi utarbeidet et registreringsskjema for villsvinskader, basert på en svensk versjon, se fig. 2. 

 

Fig. 2. Skjema for registrering av villsvin 
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Skjemaet ble distribuert til alle medlemmene i Aremark bondelag og i Aremark skogeierlag. 

Det ble også lagt ut på hjemmesiden til Aremark kommune. 

Erfaringene fra 2018 ga magre resultater mht. antall innsendte skadeskjemaer, til tross for 

flere oppfordringer om å melde fra om skader. Styret i Aremark bondelag ønsket imidlertid å 

få mest mulig informasjon om villsvinproblematikken i bygda og om grunneieres og jegeres 

holdning til – og erfaring med – villsvin. 

Vi tok derfor initiativ til noe de fleste setter pris på, nemlig kaffe og «preking».  Alle som ble 

invitert, kom. Vi tok utgangspunkt i følgende spørsmål:   

•  Fòringsplasser: Beliggenhet.  Hva slags fòr? Fòingssystem: automat? 

•  Jakt: Jakter selv? Utleie? Jaktform? Bruk av lys? Bruk av hund? 

• Skutte dyr: Hvor mange pr år? Hva gjøres med viltet? Tas det prøver? 

• Kjennskap til villsvinskader: Skader på egen eiendom? På andres? 

• Holdning til villsvin: Begrense? Øke? Holde konstant? 

• Synspunkter på jaktlag: Ettersøkslag? Beredskapslag? 

• Holdning til samarbeid: Positiv eller negativ til samarbeid mellom grunneiere? 

 

 

2.2 Fòringsplasser og åteforskrift 

Alle vi snakket med var grunneiere. Noen jaktet selv, noen drev også med jaktutleie for 

villsvin og alle var godt orientert om villsvin på egen eiendom og om bestanden i bygda. Vi 

konstaterte at det i Aremark var flere enn 40 åte-/fòringsplasser, etablert både for eget bruk 

og for utleie.  Dette bekreftet at det var stor interesse for villsvinjakt. 

 

                                                    Fig. 3.   Eksempel på åte-/fòringsplass 
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På flere av foringsplassene var det ofte lagt ut store mengder brød, som ble liggende i 

dagesvis. Flere ga uttrykk for at dette var ganske vanlig, ikke minst i sammenheng med 

utleieavtaler. For noen var nok fòring også et ønske om å kunne øke bestanden, slik at utleie 

av jaktavtaler ble mere attraktivt.  Andre brukte fòring som et ledd i egen jakt på villsvin. 

I 2019 vedtok Miljødirektoratet en forskrift som innebar at det fra 1. januar 2020 ikke er 

tillatt å fôre villsvin, kun åte i forbindelse med jakt, felling og fangst. Åte som legges ut til 

villsvin skal ikke være i større mengde enn at det normalt konsumeres i løpet av et døgn. 

Hvorvidt åteforskriften i praksis er fulgt er uklart. 

2.3 Veterinærprøver 

Samtalene viste videre at det var vanlig å ta trikinprøver av skutte dyr. På dette tidspunktet 

var det kommet oppfordringer om å ta prøver ihht. krav fra Veterinærinstituttet. Aremark 

kommune hadde mottatt penger som skulle brukes for å honorere de som tok slike prøver. I 

tillegg hadde kommunen jegere som kunne kontaktes for prøvetaking dersom man selv ikke 

ønsket å ta slike prøver. Det var svært få som benyttet seg av denne ordningen. 

Vi visste at det var svært ulike synspunkter på villsvin i bygda.  Noen så villsvin som en 

ressurs som kunne utnyttes, dels til en spennende jaktform, dels til et inntektsbringende 

tiltak ved utleie.  Andre anså – i likhet med norske myndigheter – at villsvin er en uønsket art 

i norsk fauna. Det var enighet om at villsvin ikke ville være mulig å utrydde, at de formerer 

seg hurtig og at dersom en villsvinbestand skal kunne holdes konstant, må ca. 2/3  avskytes 

hvert år. Videre ønsket ingen villsvinskader på åker, eng eller hage og ingen ønsket 

spredning av smittsomme sykdommer. 

Noen grunneiere hadde tatt initiativ til fellesjakt på villsvin innen et avgrenset, men større 

jaktområde. Dette ble gjort primært ut fra en felles interesse for villsvinjakt.  

For å unngå skader, foreslo vi å etablere en gruppe av jegere som på kort varsel kunne rykke 

ut når villsvin eller flokker av villsvin herjet i åker eller eng. Dette ville være av spesiell 

betydning for grunneiere som selv ikke jaktet, eller som leide ut jakt til jegere som ikke 

bodde i Aremark og som jaktet til forskjellige tider. 

For å ha kontroll på eventuelle sykdommer, mente vi det ville være viktig at det ble tatt 

fullstendige prøver av skutte villsvin og at en beredskapsgruppe av jegere kunne påta seg en 

slik oppgave. 

Basert på dette, så vi grunnlaget for et pilotprosjekt. Vi mente også at et velfundert prosjekt  

kunne være et godt grunnlag for å søke om midlertidig dispensasjon fra enkelte 

lovbestemmelser. 

2.4 Hvordan jakte på et nattdyr uten lys? 

Villsvin holder seg i ro om dagen og er svært aktive om natten, men et strengt regelverk 

satte i praksis forbud mot jakt på dyr ved bruk av lys. I tillegg var det mange som hevdet at 

det er viktig at ledersugga ikke skytes, da sugga har kontroll på resten av flokken, også når 

det gjelder forplantning innen flokken. Blir sugga skutt, antas det at flokken er uten kontroll 

og unge hanner vil raskt etablere nye flokker, med tilsvarende økning av bestanden. 
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Vi reiste derfor følgende problemstilling: 

Norge har fastsatt at villsvin er en uønsket art. Men villsvinet er et nattdyr, og     lovverket 

hjemler ikke bruk av kunstig lys. Samtidig er det av stor betydning at man vet hvilket villsvin 

som kan felles – og hvilke villsvin som absolutt ikke bør skytes.  Hvordan skal jegere under 

slike forhold kunne jakte effektivt på villsvin? 

Med et pilotprosjekt håpet vi å kunne søke – og få innvilget – dispensasjon til bruk av lys i 

jakt på villsvin i prosjektperioden. 

 

3. PILOTPROSJEKT «VIllSVIN I AREMARK» 

Et prosjekt måtte være praktisk håndterlig for styret i Aremark bondelag.  Prosjektet måtte 

derfor etableres på et sammenhengende og avgrenset areal, men stort nok til at vi fikk prøvd 

ut definerte målområder.  

3.1 Prosjektets hovedmål 

Hensikten med prosjektet ble å holde skader forårsaket av villsvin på et lavest mulig nivå, 

registrere eventuelle sykdommer og ha kontroll på villsvinbestanden innen 

samarbeidsområdet 

3.2 Grunneiersamarbeid 

Vi tok ny kontakt med grunneiere vi tidligere hadde hatt kaffesamtaler med og presenterte 

hovedhensikten med pilotprosjektet.  Etter hvert ble det hele nedfelt i skriftlige avtaler (se 

vedlegg 1). Det ble lagt stor vekt på god kommunikasjon, både muntlig og skriftlig, slik at 

mulige fremtidige misforståelser eller konflikter kunne unngås.                                                             

Da pilotprosjektet startet, deltok til sammen 15 grunneiere med et areal på ca 20 000 dekar.  

Senere ble 2 grunneiere innlemmet i prosjektet som dermed besto av 17 grunneiere med til 

sammen 25 000 dekar (se vedlegg 2). 

3.3 Beredskapsgruppe av jegere 

Det lyktes oss å få tak i engasjerte jegere med lang erfaring, også når det gjelder villsvin. De 

hadde gjennom Norges Jeger- og Fiskerforbund godkjenning for ettersøksoppdrag for det 

offentlige, og oppdragsavtaler med Aremark og Halden kommune som fallviltjegere. Alle var 

bosatt i Aremark. Det ble laget skriftlige avtaler også med jegerne (se vedlegg 3). 

Det var viktig at beredskapsjegerne ikke skulle operere på grunnlag av frivillighet, men få 

godtgjøring for oppdraget. Som lag skulle de være tilgjengelig på døgnkontinuerlig basis slik 

at de på kort varsel fra grunneiere kunne rykke ut for felling av villsvin, gjennomføre 

prøvetaking og eventuelt foreta ettersøk. Ett viktig spørsmål var dermed hvordan vi kunne få 

økonomi til dette.  
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3.4 Sammenhengen med «Villsvinprosjektet» 

 Norges Bondelag, Glommen Mjøsen Skog SA, Viken Skog SA, NORSKOG og  

 Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold startet høsten 2019 «Villsvinprosjektet» med   

finansiering fra Østfold fylkeskommune og jordbruksavtalen 2019. 

Dette hovedprosjektet hadde søkt om flere delprosjekter og ett av prosjektene var å 

undersøke alternative former for grunneierorganisering. Vårt pilotprosjekt passet godt inn 

under dette og det ble stilt økonomiske midler til disposisjon. Disse midlene ble prioritert til 

avlønning av beredskapsjegerne. 

3.5 Organisering av pilotprosjektet 

Prosjektet ble organisert med en styringsgruppe og en prosjektgruppe med en prosjektleder.  

Styringsgruppe for prosjektet bestod av følgende sentrale interessenter: 

• Håkon Tolsby, ordfører Aremark Kommune   

• Johan Bergerud, Utmarksavdelingen 

• Ole-Kristian Bergerud, nestleder Østfold Bondelag  

 

Styret i Aremark bondelag fungerte samtidig som prosjektgruppe. Styrets leder ble  

prosjektleder og rapporterte direkte til styringsgruppa. Styrets sekretær ble 

prosjektassistent.  I forberedelsene til og planleggingen for prosjektet hadde prosjektgruppa 

direkte kontakt med Utmarksforvaltningen. Nøkkelenheter i prosjektet ble da en 

samarbeidsgruppe med 17 grunneiere og en beredskapsgruppe med 4 jegere. 

Organisasjonskartet ble slik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Organiseringen av Pilotprosjekt villsvin i Aremark 

 

Prosjektet startet 7. mai 2020 og skulle gå i ett år. Hovedaktivitetene var: 

Pilot 3: ABo’s 

pilotprosjekt 

Grunneierlag Prosjektstøtte 

Styret ABo 

Beredskapslag 

Prosjektleder 

Overordnet 

prosjekt  

Pilot 4 Pilot 1 Pilot 2 

Styrings-

gruppe 
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• Felling av villsvin etter varsel fra grunneier, og eventuell deltakelse i ettersøk  

• Prøvetaking etter omforent og definert prosedyre av alle skutte villsvin i 

samarbeidsområdet.  

• Ved funn av døde dyr skulle Mattilsynet kontaktes 

• Sikre at prøvene var av akseptabel kvalitet og at de ble levert til riktig mottager 

• Sikre oversikt over felte og døde villsvin i samarbeidsområdet 

• Sikre registrering av skader forårsaket av villsvin i området 

 

Aktivitetene listet ovenfor skulle utføres av beredskapslag og grunneier ihht. avtalene, men 

det var prosjektets oppgave å følge med, være oppdatert og sikre at aktivitetene ble utført 

som planlagt. Prosjektet leverte skriftlige rapporter kvartalsvis til styringsgruppa på viktige 

parametre som antall felte/døde dyr, antall prøver, skader forårsaket av villsvin og 

kostnadsutvikling. Disse rapportene ble også sendt til grunneierne og jegerne. 

Fig. 5. Overordnet tidsplan for Pilotprosjekt villsvin i Aremark 

 

3.6 Prosjektforlengelse 

Norges Bondelag og Gjensidige opprettet i 2020 et Bærekraftfond. Prosjektgruppa valgte å 

søke om økonomisk støtte fra fondet. På bakgrunn av utarbeidet budsjett for prosjektet, ble 

det besluttet å søke om kr. 150 000. Dette ble innvilget. 

På bakgrunn av denne støtten og ønske om å få med en ekstra sommersesong, ble det 

besluttet at pilotprosjektet skulle forlenges med ca 5 måneder, dvs. til 4. oktober 2021. 

3.7 Spesielle utfordringer 

 Bruk av lys 

Miljødirektoratet arbeidet for at kunstig lys skulle kunne brukes under visse betingelser.  

Med virkning fra 1 april 2020 ble det åpnet for bruk av fast montert kunstig lys ved åtejakt på 

villsvin, og bruk av kunstig lys ved ettersøk av villsvin. 

Vi utarbeidet en søknad om at vår beredskapsgruppe i resterende prosjektperiode skulle gis 

mulighet til bruk av synlig bevegelig lys også ved felling av villsvin på innmark, selv om det 

ikke var ettersøk.  Dette ville også minske sannsynligheten for at det ble tatt ut feil dyr, f.eks. 

ungeførende sugge. 

År % FULL-

Måned SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR FØRT

Milepæl 1: Start planlegging

Planlegging, etablering av grunnleggennde dokumenter ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 75

Etablering av grunneiergruppe ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 50

Etablering av beredskapsgruppe ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 50

Milepæl 2: Start prosjekt

Gjennnomføring /oppfølging av definerte aktiviteter ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 0

Skriving av sluttrapport/evaluering ↔ ↔ ↔ 0

Milepæl 3: Avslutning prosjekt 0

Tidsplan pilotprosjeekt villsvin (Rev. 1)

2019 2020 2021
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Dessverre ble søknaden avslått, men 7 måneder senere, den 7 juni 2021, godkjente 
Stortinget bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin med virkning fra 1 juli. Dette innebærer at 
jegere nå kan bruke nattoptikk ved jakt på villsvin i åpent terreng eller ved åteplass. 
Nattoptikk innebærer optikk som kan nyttiggjøre seg blant annet av infrarødt lys eller 
varmestråling (termisk optikk). 
 

Prøver av felte villsvin 

I juli 2020 innførte Mattilsynet en godtgjørelse for villsvin som felles i Norge når jegeren 

sender inn fullstendig sett av prøvemateriale for undersøkelse til Veterinærinstituttet. Dette 

tiltaket ville gi bedre informasjon om helsetilstanden på villsvin. I tillegg var det ment å øke 

interessen for å felle villsvin. Godtgjørelsen var på 500 kroner pr. villsvin. I tillegg utbetales 

1500 kroner ekstra for hunndyr. Prøvetakingen innebærer bl.a bruk av svaberpinne, 

blodprøve, muskelprøve, vevsprøve og avføringsprøve (se vedlegg 4) 

Veterinærinstituttet undersøker prøvene for salmonellabakterier, antibiotikaresistente 

bakterier og antistoff mot blant annet meldepliktige svinesjukdommer. 

Vi var kjent med at en slik godtgjørelse ville komme og la derfor inn i budsjettet en antatt 

gjordgjøring til beredskapsjegerne for utførte prøver 

                                                                      

Utprøving av feller 

Svenskene har produsert flere typer feller for fangst av villsvin. Disse fellene er godkjent for 

bruk av Naturvårdsverket. I Norge er imidlertid bruk av slike feller ikke tillatt, men etter 

søknad fra «Villsvinprosjektet» ble det gitt godkjenning til utprøving av 4 slike feller. 

Pilotprosjekt «Villsvin i Aremark» fikk tilbud om å teste ut bruken av en «Panthera 

Multitrap» villsvinfelle, en felle som kan fange flere villsvin samtidig.  Denne fella er mobil, 

kan demonteres og flyttes til andre steder for ny bruk. 
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Fig. 6. Villsvinfella som ble testet av Pilotprosjekt villsvin i Aremark 

 

I løpet av pilotprosjektet ble fella plassert på 3 ulike plasser innenfor samarbeidsområdet. 

Flere villsvin ble i perioder observert via kamera rundt fella og noen få ganger enkelte villsvin 

i selve fella. Det har imidlertid vært vanskelig å samle ett eller flere villsvin i fella samtidig.  

Muligens reagerer de på lukten av bearbeidet materiale, som metall, treplater mm. I tillegg 

er de svært intelligente.  

3.8 Prosjektdata 

Timesforbruk 
 
I tabellen i fig. 7 er reelt timeforbruk for prosjektadministrasjon sammenlignet med 
budsjetterte timer.  I denne oversikten inngår ikke timesforbruket for beredskapslaget når 
det gjelder utrykning, prøvetaking og tilsyn med villsvinfella. 
 

PERIODE AKTIVITET TIMER 
BRUKT 

TIMER 
BUDSJETT 

Før pro-
sjektstart  

Planlegging, møter, telefoner, diskusjoner, 
etablering nødvendige dokumenter, synfaringer mm. 

167  150 

1. kvartal Synfaring villsvinfelle, telefoner, diskusjoner 9  25 

2. kvartal Rapportering, samtaler med grunneiere og jegere 21 25 

3. kvartal Rapportering, samtaler med grunneiere og jegere, 
forberedelse til flytting av felle 

22 25 
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4. kvartal Rapportering, samtaler med grunneiere og jegere, 
flytting av felle, besiktigelse av felle, diskusjon/ plan-
legging av forlengelse av prosjektet. 

26 25 

8. mai –  
4. oktober 

Avslutning av prosjektet.  
Utarbeidelse av sluttrapport (utført etter 
prosjektavslutning). 

16 0 

Sum                                                                                                                     261 250 

 
Fig. 7. Oversikt budsjetterte og reelt brukte timer i prosjektet  
 
 
Kostnader 

 
Tabellen nedenfor gir en oversikt over de prosjektkostnadene som det ble budsjettert med 
for de 12 første månedene av pilotprosjektet. 

 

 
Fig. 8. Budsjetterte kostnader for prosjektet 
 
I det første prosjektåret ble beredskapslaget lønnet av «Villsvinprosjektet» gjennom 
Utmarksforvaltningen (kr 70 000). I forlengelsen av pilotprosjektet, ble jegerne lønnet 
gjennom de midlene vi hadde skaffet gjennom Bærekraftfondet (kr 66 557). De 4 jegerne i 
beredskapslaget fikk dermed utbetalt til sammen kr 136 557 for døgnkontinuerlig beredskap 
i 17 måneder. 
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Prosjektledelsen v/ prosjektleder og prosjektassistent har fått godtgjøring for 87 timer á 350 
kr/time. Dette utgjør kr. 30 450 og er 1/3 av faktisk medgått tid. Videre har prosjektgruppa, 
dvs styret i Aremark bondelag, fått en godtgjøring på kr 15 000.   Resterende beløp på kr 
37 993 vil bli brukt på videre arbeide med villsvin. 

 
Felt villsvin og prøvetaking 
 
Følgende tabell viser oversikt over felte villsvin i samarbeidsområdet i løpet av 
prosjektperioden: 

 

PERIODE VILLSVIN FELT AV 
BEREDSKAPSJEGERE 

VILLSVIN FELT AV 
ANDRE JEGERE 

TOTALT PR. 
PERIODE 

1. halvår 2 18 20 
3. kvartal 0 12 12 
4. kvartal 2 6 8 
8. mai – 4. oktober 0 4 4 
TOTALT I PROSJEKT 
PERIODEN 

4 40 44 

 
Fig. 9. Oversikt felte villsvin i samarbeidsområdet i prosjektet 
 
 
Kurven nedenfor viser antall felte villsvin med registrerte prøver pr. måned for hele  
Aremark for hele prosjektperioden basert på data fra Veterinærinstituttet. Totalt ble 161 
villsvinprøver registrert i denne perioden, og altså 44 i samarbeidsområdet. 
 

 
Fig. 10. Felt villsvin med registrerte prøver i Aremark i prosjektperioden 
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4. ERFARINGER OG GENERELLE BETRAKTNINGER 

4.1 Samarbeid er mulig 

Holdningen til villsvin har vært – og er – motstridende. Vi vil derfor karakterisere det som et 

gjennombrudd at i løpet av prosjektperioden på 17 måneder samarbeidet 17 grunneiere og 

4 beredskapsjegere om å unngå skader fra villsvin og foreta veterinærprøver på alle felte 

villsvin. Som en journalist i Halden Arbeiderblad ganske treffende skrev i en reportasje: « I 

Aremark samarbeider grunneiere og jegere om noe de er uenige om – nemlig villsvin» 

Skriftlige utkast til samarbeidsavtaler ble utarbeidet,  gradvis justert  og kvalitetssikret  med 
Utmarksforvaltningen og Norges Jeger- og Fiskefobund. Etter at avtalene var undertegnet og 
prosjektet startet, har det ikke vært noen uoverensstemmelser eller komplikasjoner i 
grunneiersamarbeidet. Dette understreker etter vår mening betydningen av godt forarbeid. 
 
4.2 Beredskapsgruppa 
Beredskapsgruppa har vært operativ på døgnkontinuerlig basis i hele prosjektperioden, men 
jegerne har vært forholdsvis lite benyttet. Forklaringene på dette kan være flere: 
 

• Trykket fra villsvin på åker og eng har ikke vært så stort innen pilotprosjektets område. Vi 
er kjent med at skadeomfanget enkelte steder har vært ganske stort andre steder i 
Aremark. 

• Innen prosjektområdet var det utplassert et stort antall åteplasser og det ble felt 44 
villsvin i prosjektperioden. 

• Villsvin er nattdyr og skadene ble oppdaget av grunneier først dagen etterpå. Jegerne 
fortalte om flere slike tilfeller. 
 

På tross av dette er det vårt syn at bruk av beredskapsjegere bør opprettholdes. Dette fordi 

en slik gruppe i et - føre-var- perspektiv kan være av vesentlig betydning. Videre har 

«Villsvinprosjektet» (hovedprosjektet) som delmål at det skal etableres beredskapsgrupper i 

alle villsvinvald hvor det er betydelig skade på innmark. Det blir viktig å finne ut hvordan 

slike grupper kan organiseres og hvordan eventuelle driftskostnader kan dekkes. 

 
4.3 Bruk av villsvinfeller 
I løpet av prosjektperioden var villsvinfella Panthera Multitrap plassert på 3 ulike steder. 3 av 
beredskapsjegerne har i perioder tatt ansvar for oppsetting og tilsyn med villsvinfella.  
Alle steder har det vært sett ganske mye villsvin i perioder både før og etter at fella ble satt 
opp. Allikevel ble det ikke fanget villsvin fella. Flytting og særlig overvåking og tilsyn med 
fella når den er i drift har tatt mye tid.  Det bør vurderes om bruk av denne typen feller er 
hensiktsmessig.  
 
4.4 Bruk av lys 
I løpet av prosjektperioden ble bruk av kunstig lys endelig godkjent. Dette innebærer at 
jegere kan bruke nattoptikk ved jakt på villsvin i åpent terreng, ved åteplass og ved ettersøk.  
Dagens ordning med bruk av lys vil bidra til at jegere har fått hjelpemidler til å utøve en mer 
effektiv jakt på villsvin. 

 



Side 18 av 37 
 

4.5 Prøvetaking 

Det at Mattilsynet innførte en ordning med godtgjørelse for felt villsvin når det foretas et 

fullstendig sett av prøvemateriale, var nok den viktigste årsaken til at prøvetakingen økte  

betraktelig fra juli 2020, se figur 12. Sammenholdt med felte villsvin totalt indikerer dette at 

det tas prøver av ca. 80 % og dette må karakteriseres som bra. 

 

 

Fig. 11. Oversikt av registrerte prøver til veterinærinstituttet 

 

Handlingsplanen mot villsvin, utarbeidet av Miljødirektoratet og Mattilsynet, anbefalte 

differensiert godtgjørelse med størst godtgjørelse for hunndyr i reproduktiv alder. Dette 

forslaget ble fulgt opp av Mattilsynet med kr 500 som standard for villsvin, og kr 2000 for 

hunndyr. (Godtgjørelsen er fra 1.3.2022 kr. 1000 for hangris og kr.2500 for hungris). 

Veterinærinstituttet opplyser at det i 2021 ble sendt inn 143 veterinærprøver fra felt villsvin i 

Aremark. Av disse var 73 % av innsendte prøver var fra hundyr. Dette kan tyde på at større 

godtgjøring for skutte hundyr vil kunne ha betydning for mulig bestandsreduksjon. 

4.6 Antall og utbredelse  

Som det fremgår av diagrammet nedenfor, har det de siste årene blitt skutt stadig flere 

villsvin, fra under 100 i 2014/2015 til 450 i sesongen 2020/2021.  Av disse 450 ble 

størsteparten skutt i Halden og Aremark, henholdsvis 186 i Halden og 151 i Aremark. Dette 

utgjør hele 73 % av felt villsvin i Norge. 

Etter gjennomført pilotprosjekt, er det vårt inntrykk at villsvinpopulasjonen i Aremark de 

siste 1- 2 årene har vært relativt stabil.  Dette synes også å være gjeldende for Halden. Dette 

inntrykket bekreftes også av en spørreundersøkelse som ble gjennomført av 
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«Villsvinprosjektet». Derimot er det mye som tyder på at villsvinpopulasjonen sprer seg eller 

er økende nordover mot Kongsvingerområdet. 

 

 

Fig. 12. Antall felte villsvin i Norge de siste 8 årene 

 

4.7 Jaktformer  

Åte.  

Flest villsvin blir skutt på åte. Åtejakt på villsvin foregår som regel ved at man setter opp en 
fòrspreder som er innstilt på å spre ut en liten mengde mais eller korn 1-2 ganger i døgnet.  
Ved bruk av viltkamera og MMS-varsling kan man få melding om når det er villsvin på 
åteplassen. Åtejakt anses som den mest effektive jaktformen med tanke på å felle villsvin, 
men det er svært tidkrevende. 100 – 150 timer pr. dyr indikeres som normalt og disse 
timene foregår mest på nattestid. I tillegg kommer tilsyn og utlegging av fòr. Det kreves 
engasjement og tålmodighet for å drive slik jakt i lang tid. 
 

Hundejakt. 

De fleste hunderasene som brukes i løshundjakt på elg brukes også til villsvinjakt.   Ved jakt 

med hund har hunden som oppgave å få villsvina ut fra dagleie og å følge etter et kort 

stykke. Det er store individuelle forskjeller på hunders egnethet for bruk til villsvinjakt 
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Fellesjakt. 

Ved fellesjakt deltar som regel flere hunder og et stort antall jegere og denne jaktformen har 

mye til felles med elgjakt. Jegerne etablerer en rekke for å sperre for villsvin. Jeger med hund 

presser villsvina ut av dagleie mot denne rekken av jegere. Slik fellesjakt krever som regel 

store områder og stor tetthet av villsvin. 

I 2021 deltok 5 mann med hver sin hund sammen med 25 jegere. Dette foregikk i et område 
med mye observert villsvin og på et areal på 20 000 dekar. Resultatet for 1 dags jakt ble 2 
villsvin. Jakta foregikk fra kl 0800 – 1600, mao. i 8 timer. Med 30 mann blir dette 240 timer, 
dvs. 120 timer brukt pr felt villsvin. Slik jakt stiller store krav til hundene. En hund som blir 
skadet av et villsvin, kan medføre at den blir uegnet for fremtidig jakt. Dette er en høy pris å 
betale for en hundeeier. 
 
 
5. VEIEN VIDERE 

Prosjektledelsen fra pilotprosjektet ønsket at prosjekterfaringene skulle legges til grunn for 
videre arbeid med håndtering av villsvinbestanden i Aremark. 4. april 2022 ble derfor alle 
grunneiere og jegere som hadde deltatt i pilotprosjektet invitert til et drøftingsmøte. 10 
grunneiere og 1 beredskapsjeger møtte og i tillegg deltok styremedlemmer fra Aremark 
bondelag og Max Zimmermann fra «Villsvinprosjektet». Max Zimmermann ga en kort 
orientering om og demonstrasjon av «Viltrapporten», et digitalt verktøy laget for registrering 
av vilt, inkludert villsvin. Dette verktøyet ansees for å være et svært praktisk og nyttig 
verktøy. «Viltrapporten» har vært og er i bruk i hele Halden kommune og i 
Kongsvingerdistriktet og har vist seg å fungere meget. godt. Det er jegerne som rapporterer 
via «viltrapporten» og det fungerer bra.    
 
Basert på prosjekterfaringene og med tanke på videre arbeide ble følgende faser foreslått 
for arbeidet med villsvin i Aremark:  

• Fase 1: «Pilotprosjekt villsvin i Aremark mai 2020 – oktober 2021» (gjennomført) 

• Fase 2: Videreutvikle og utvide grunneiersamarbeid med flere grunneiere og større 
areal basert på erfaringene fra fase 1. Denne fasen går fram til utgangen av 2023, 
muligens med forlengelse.  

• Fase 3: Summen av erfaringene fra fase 2 danner grunnlaget for et opplegg som 
gjøres gjeldende for gjennomføring i hele Aremark kommune. 

 
Hovedmålsettingen med utvidet grunneiersamarbeid i fase 2 er: 

• kontrollere villsvinbestanden innen samarbeidsområdet slik at denne ikke øker 

• holde skader forårsaket av villsvin på et lavest mulig nivå og sørge for at eventuelle 

sykdommer blir registrert 

• etablere oversikt over jegere som kan tilkalles ved behov for jakt, ettersøk eller 

prøvetaking 

• registrere sett og felt villsvin ved hjelp av «Viltrapporten» og skaffe erfaring med bruk 

av dette verktøyet. «Villtrapporten vil over tid gjøre det mulig å ha full oversikt over 

bestanden i området. 
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Samtlige grunneierne som deltok på møte var positive til å fortsette samarbeidet på de 

forutsetninger som ble presentert og drøftet. En viktig del av opplegget for fase 2 er 

samarbeidsavtalen for grunneiere som i hovedsak er en oppdatering av avtalen fra fase 1 

(pilotprosjektet). Hovedpunkter i samarbeidsavtalen er som følger: 

• Åteplass brukes ihht. Åteforskriften. Kun til jakt, ikke til fòring  

• Plassering av åteplass gjøres i forståelse med naboer og samarbeidsområdet  

• Grunneier kan jakte villsvin selv eller selge jakten på eget område 

• Ved gjentatte observasjoner av villsvin skal grunneier ta initiativ til jakt 

• Grunneier har tilgang til oversikt over jegere for ønsket jakt, ettersøk eller 
prøvetaking 

• Ved skadeskyting i samarbeidsområdet aksepteres ettersøk på egen eiendom.  

• Felt villsvin tilfaller grunneier hvor villsvinet felles 

• Ved ettersøk gjelder forfølgingsretten som for storvilt  

• Grunneier tar ansvar for at Veterinærinstituttets prøver blir tatt på dyr som er skutt 
på eiendommen. Kan delegeres til andre. 

• Godtgjøring for prøvetaking tilfaller den som foretar disse prøvene 

• Grunneier har ansvar for rapportering av sett og skutt villsvin på egen eiendom via 
«Viltrapporten» 

• Døde dyr funnet på eiendommen rapporteres til Mattilsynet  
 
Erfaringene fra Pilotprosjektet tilsier at det ikke er nødvendig å ha en gruppe med jegere på 

døgnkontinuerlig beredskap. Men i et føre-var-perspektiv er det av betydning og ha en 

tilkallingsliste av jegere som kan kontaktes ved behov. Det finnes mange interesserte og 

dedikerte jegere, slik at det vil ikke være vanskelig å etablere en slik gruppe. Møtedeltakerne 

var enige i dette og ga tilslutning til at disse i forbindelse med utrykninger skulle honoreres 

på lik linje med kommunens fallviltgruppe. I første omgang vil resterende prosjektmidler bli 

brukt til dette formålet. 

 

Videre ble det besluttet å etablere et samarbeidsutvalg for fase to med følgende deltagere 

godkjent av møtet: 

• Per Ola Haartveit, Aremark Bondelag, formann 

• Jon Fredrik Naalum, jegerkoordinator og grunneierrepresentant 

• Hanne Espelund, grunneierrepresentant (kommet inn etter møte) 

• Åge Ulserød, Aremark Bondelag, sekretær 

 

Dette samarbeidsutvalget tar nå ansvaret for videreutviklingen og gjennomføring av fase 2 
og etter hvert forberede gjennomføring av fase 3. Det er pr. nå ikke mulig å fastslå når og 
hvordan fase 3 vil bli organisert, men det er nærliggende å tenke seg at «Viltrapporten» vil 
bli brukt i kombinasjon med elgvald/elgjaktlag, slik det i hovedsak planlegges praktisert av 
«Villsvinprosjektet». Samarbeidsutvalget vil også innhente mer kunnskap om hvordan 
svenskene håndterer villsvinproblemet. Basert på dette mener vi å kunne utvikle en modell 
for en mest mulig effektiv forvaltning av villsvinbestanden i Aremark. 
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VEDLEGG 

 

1. Grunneieravtale 
 

AREMARK BONDELAGS «PILOTPROSJEKT VILLSVIN I AREMARK» 
SAMARBEIDSAVTALE GRUNNEIER 

 

 

Aremark bondelag samarbeider med Utmarksforvaltningen AS om «Pilotprosjekt villsvin i 
Aremark». 
Hensikten med prosjektet er å holde skader forårsaket av villsvin på et lavest mulig nivå, 
registrere eventuelle sykdommer og ha kontroll på villsvinbestanden innen 
samarbeidsområdet. 
 
Prosjektet har en styringsgruppe og en prosjektgruppe. 
 
Prosjektgruppe: Styret i Aremark bondelag  
 
Styringsgruppe:  
Ordfører Håkon Tolsby, Aremark kommune,  
Ole-Johan Bergerud, nestleder Østfold bondelag  
Johan Bergerud, rådgiver, Utmarksforvaltningen, 
 
Prosjektleder: Per Ola Haartveit, leder Aremark bondelag 
 
Prosjektet planlegges for perioden 22. april 2020 – 22. april 2021 
 
Følgende grunneiere med deres innmark og utmark inngår i prosjektet: 
Anders Brynildsen, Hanne Espelund, Knut Fladeby, Thomas Gleng, Tomas Glimsdal, Tore 
Gløboden, Tore Halvorsen, Bjørn Haugeby, Hilde Larssen, Øygun Stjärne Nodeland, Jon 
Fredrik Naalum, Jim Olaussen, Berit Rødseth,  
Nils Håkon Sandtorp, Anders Smaadahl 
 
Følgende jegere inngår i prosjektets beredskapslag av jegere:  
Gjermund Bønøgård (mob.:90568932) Øyvind Espelund(mob.:99101007), Roar 
Kjølerbakken (mob.:94260888), Jon Fredrik Naalum (mob.: 90672555) 
 
 
Grunneier: …………………………………………………    Gnr       Bnr  
 
støtter hensikten med pilotprosjektet og vil i prosjektperioden akseptere og etterleve 
følgende retningslinjer: 

• Ved bruk av åteplass følges Åteforskriften av 17.12.19, gjeldende fra 01.01.2020 

• Ved ønske om nye åteplasser i prosjektperioden skal dette tas opp med prosjektet 
for drøfting av plassering mm. 
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• Grunneier står fritt til å jakte villsvin selv eller selge jakten på sitt område 

• Grunneier, eller den som grunneier bemyndiger, skal varsle beredskapslaget ved 
observasjon av villsvin eller skader forårsaket av villsvin på egen eiendom  

• Dersom villsvin blir skutt av beredskapslaget etter varsling fra grunneier, tilfaller 
villsvinet grunneier  

• Grunneier, eller den som grunneier bemyndiger, kan tilkalle beredskapslaget ved 
behov for ettersøk 

• Ved ettersøk gjelder forfølgingsretten som for storvilt forøvrig 

• Grunneier er ansvarlig for at Veterinærinstituttets prøver blir tatt på dyr som er 
skutt på eiendommen av grunneier selv eller andre med grunneiers tillatelse  

• Beredskapslaget tar Veterinærinstituttets prøver på villsvin som er skutt av dem, 
med mindre grunneier selv ønsker å ta prøvene  

• Dersom døde dyr blir funnet på eiendommen av grunneier eller grunneier kjenner 
til slike funn på eiendommen, skal beredskapslaget kontaktes for videre oppfølging 

• Grunneier mottar rapport med resultater fra prosjektet etter endt  
prosjektperiode 

• Begge parter kan trekke seg fra avtalen med 1 måneds skriftlig varsel  

• Eventuelle uoverensstemmelser i prosjektperioden avgjøres av prosjektets 
styringsgruppe 

 
 
Dato ………………………..                      
 
 
……………………………….                                              …………………………………….. 
Underskrift grunneier                                              Underskrift prosjektleder 
 
Som leietaker av innmarka på g.nr…..       , b.nr. ….. 
godtar jeg prosjektets retningslinjer 
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2. Prosjektarealet  
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3. Jegeravtale 

 

AREMARK BONDELAGS «PILOTPROSJEKT VILLSVIN I AREMARK» 
SAMARBEIDSAVTALE JEGERE 

 
Aremark bondelag samarbeider med Utmarksforvaltningen AS om «Pilotprosjekt villsvin i 
Aremark». 
Hensikten med prosjektet er å holde skader forårsaket av villsvin på et lavest mulig nivå, 
registrere eventuelle sykdommer og ha kontroll på villsvinbestanden innen 
samarbeidsområdet. 
 
Styringsgruppe: 
Ordfører Håkon Tolsby, Aremark kommune,  
Ole-Johan Bergerud, nestleder Østfold bondelag  
Johan Bergerud, rådgiver, Utmarksforvaltningen 
 
Prosjektansvarlig: Styret i Aremark bondelag 
 
Prosjektleder: Per Ola Haartveit, leder Aremark bondelag 
 
Prosjektet planlegges for perioden 20. april 2020 – 20. april 2021 
 
Følgende eiendommer med innmark og utmark inngår i prosjektet: 
Anders Brynildsen, Hanne Espelund, Knut Fladeby, Thomas Gleng, Tomas Glimsdal, Tore 
Gløboden, Tore Halvorsen, Bjørn Haugeby, Hilde Larssen, Øygun Stjärne Nodeland, Jon 
Fredrik Naalum, Jim Olaussen, Berit Rødseth,  
Nils Håkon Sandtorp, Anders Smaadahl 
 
Følgende jegere inngår i prosjektets beredskapslag av jegere: 
Gjermund Bønøgård, Øyvind Espelund, Roar Kjølerbakken, Jon Fredrik Naalum 

 
Jeger :………………………………………………………………………………. 
 
støtter hensikten med pilotprosjektet og vil i prosjektperioden akseptere og etterleve 
følgende retningslinjer: 

• Delta i beredskapslag med døgnkontinuerlig beredskap og sikre at minst èn jeger 
kan rykke ut i samarbeidsområdet på forespørsel fra grunneier eller den som 
grunneier bemyndiger 

• Delta i ettersøk av skadet villsvin, alene eller sammen med andre, 
når grunneier, eller den som grunneier bemyndiger, tilkaller beredskapslaget for 
ettersøksbehov. 
Ved ettersøk etterleves forfølgingsretten ifølge Viltlovens § 34 

• Varigheten på ettersøk/utrykning vurderes av beredskapslaget i den enkelte 
situasjon. Ved behov for langt ettersøk kontaktes prosjektleder 

• Villsvin felt av beredskapslaget innenfor samarbeidsområdet, tilfaller grunneier der 
villsvinet ble felt  
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• Der hvor villsvin er felt av beredskapslaget på eiendom utenfor samarbeidsområdet 
som følge av ettersøk, gjelder forfølgingsretten som for storvilt forøvrig 

• Sørge for at Veterinærinstituttets prøver blir tatt ihht. godkjent prosedyre og med 
godkjent prøvetakingsutsyr på villsvin som beredskapslaget selv har skutt. 

• På anmodning fra grunneier ta Veterinærinstituttets prøver på villsvin som er skutt 
på eiendommen av grunneier selv eller av andre med grunneiers tillatelse  

• Dersom døde dyr blir funnet av, eller meldt til beredskapslaget, skal Mattilsynet 
kontaktes 

• Bidra til fullstendig oversikt over antall felte dyr og antall fullførte veterinærprøver 
innenfor samarbeidsområdet 

• Sørge for at formelle krav til kvalifikasjoner, forsikring, tillatelser og våpen er ihht. 
gjeldende lover og forskrifter for denne type jakt og at jakt foregår ihht. allment 
akseptert jaktskikk 

• Begge parter kan trekke seg fra avtalen med 1 måneds skriftlig varsel  

• Eventuelle uoverensstemmelser i prosjektperioden avgjøres av prosjektets 
styringsgruppe 
 

I prosjektperioden får hver enkelt jeger som deltar i beredskapsgruppen følgende 
godtgjøring: 
 

• Èngangssum på kr. 16 000 

• Kr. 1500 for tegning av ulykkes og ansvarsforsikring 

• Godtgjøring på kr. 500 pr gjennomført prøvetaking av villsvin 

• Èngangssum og sum for forsikring utbetales i 2 omganger: 
halve summen ved prosjektstart, resterende etter ½ år 
 

 
Aremark…………………………….               (dato) 
 
……………………………….                                              …………………………………….. 
Underskrift jeger                                                      Underskrift prosjektleder 
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4. Prøvetakingsskjema 
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5. Artikler 

 

5.1 «Jegere og grunneiere i Aremark samarbeider om noe de er uenige om – 

villsvin» Halden Arbeiderblad 

Det fins 2-300 villsvin i Aremark – nå skal et nytt prosjekt gjøre noe med problemet. Av: Anja 

Lillerud 

- Det er ingen som tror det er mulig å komme villsvina til livs. Derfor har Aremark 

bondelag det siste året jobbet med å få på plass et prosjekt med hovedmål om å holde 

bestanden under kontroll. 

Det forteller Per Ola Haartveit, leder i nevnte bondelag og for nevnte prosjekt. Senest forrige 

helg fikk han melding fra en gårdbruker som med sikkerhet hadde talt over 40 villsvin ute 

på et nysådd jorde. Resultat etter svinas besøk: Jordet må sås på nytt.  

Dette er bare ett eksempel på hvorfor villsvin er uønsket av mange. Men det fins  

dem som vil bevare villsvinbestanden, og blant dem er jegerne. Likevel er det nettopp 

gårdbrukere og jegere i Aremark som skal samarbeide om det helt nye villsvinprosjektet. 

 

PROSJEKTLEDER: Per Ola Haartveit skal lede prosjektet med 15 grunneiere og fire jegere i 

Aremark som sammen skal jobbe for å holde villsvinbestanden i kommunen under kontroll. - Vi 

er et pilotprosjekt under Norges Bondelag, GlommenMjøsen Skog SA, NORSKOG og 

Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold og får midler derfra, sier han. 

Jegere bistår grunneiere 

15 grunneiere med til sammen cirka 20.000 dekar skog er sammen med fire jegere enige 

om å jobbe sammen for å nå det ettårige prosjektets tre overordnete mål: 

- Vi skal holde skader forårsaket av villsvin på et lavest mulig nivå, registrere eventuelle 

sykdommer på skutt villsvin samt ha kontroll på bestanden innenfor definert samarbeidsområde, 
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sier Haartveit. 

Jegerne har bred erfaring og utgjør en «beredskapsgruppe» med døgnkontinuerlig vakt.  

- De kan tilkalles av den enkelte grunneier for å fjerne eller felle villsvin på eiendommen, for å få 

gjennomført Veterinærinstituttets prøver vedrørende smittsomme sykdommer, herunder den 

fryktede afrikanske svinepesten, eller for bistand for ettersøk av skadeskutt villsvin, forklarer 

prosjektlederen. 

- Vil ikke miste kontroll som i Sverige 

Man antar at det fins mellom 200 og 300 villsvin i Aremark. I fjor ble det meldt inn 85 felte 

dyr, men Haartveit mener det er all grunn til å tro at drøyt hundre villsvin ble skutt.  

- Når man vet at man må felle minst 2/3 av bestanden for å holde kontroll på den, er vi langt 

unna målet. I Sverige har de mistet helt kontrollen, og vi håper at prosjektet vårt skal være et 

skritt i riktig retning for å unngå samme situasjon som i nabolandet, påpeker Haartveit.  

Afrikansk svinepest er den store skrekken for alle svineprodusenter. Den er utbredt i 

Europa, men utrolig nok er den fortsatt ikke registrert i Finland, Norge, Danmark og 

Sverige.  

- Dersom tamsvin får denne sykdommen, må man destruere hele besetningen. Og Mattilsynet 

har myndighet til å stenge av store områder for å unngå spredning. Så et sykdomstilfelle blant 

villsvin kan i verste fall få store konsekvenser for tamsvinproduksjonen, forklarer Haartveit. 

"Alle" ser til Aremark 

Prosjektet i Aremark er pilot under et større prosjekt i regi av Norges bondelag, 

Glommen Mjøsen Skog SA, NORSKOG og Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold. 

- Hovedprosjektet skal bidra til å nå målene i en nasjonal handlingsplan mot villsvin som 

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet la fram i november i fjor, sier 

Haartveit.  

Dermed kommer en stor del av fagmiljøet og interessenter til å ha øynene rettet mot 

Aremark det neste året.  

- Vi vet at vi kommer til å gjøre oss erfaringer som blir viktige bidrag til å nå det nasjonale målet, 

konstaterer den lokale prosjektlederen. 

- Må ikke skyte sugga 

Villsvina er mest aktive om natten og i skumrings- og demringstid. Det betyr at sjansen for 

å få felt villsvin, er størst om natten.  

Nå er det nylig åpnet for bruk av lys ved åteplasser, og det er viktig siden jegerne må se hva slags 

dyr de skyter. Skyter de hunngrisen, sugga, kan de få større og flere problemer. Sugga leder 

flokken, og uten en leder, spres villsvina utover. 

Hovedprosjektet har i tillegg søkt myndighetene om at prosjektet i Aremark skal få lov til 

å bruke feller og bevegelig lys i kampen for å holde kontroll på den lokale 

villsvinbestanden. 

https://www.villsvinprosjektet.no/
https://www.villsvinprosjektet.no/
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- Det blir spennende å få svaret på den søknaden. I mellomtida løper vårt prosjekt som hadde 

oppstart 7. mai, konstanterer Per Ola Haartveit i Aremark bondelag. 

 

5.2 «Villsvinfeller settes ut i Aremark og Halden: De applauderer jobben vi 

gjør her» Halden Arbeiderblad  Av Anders Svendsen  Publisert:05. september 2020 

 

 

VILLSVINFELLER: Aremark Bondelag har fått dispensasjon til å sette ut en stor felle hos en grunneier 
i bygda. - Vi skal kunne fange åtte til ti dyr av gangen i disse fellene, forteller leder i bondelaget, Per 
Ola Haartveit. Foto: ANDERS SVENDSEN 

Villsvin i skogen i Halden og Aremark har vært et økende problem i flere år. Det gjøres stadig 
framskritt i å ta dem ut. 

Siden Miljødirektoratet la frem sin Handlingsplan mot villsvin i november i fjor, har det gitt fart i jobben 
med å ta ut dyra. Den uttalte målsettingen i planen er at det er færrest mulig villsvin på et minst mulig 
område. Men metodene blir stadig diskutert. Nå har Aremark bondelag fått tillatelse til å sette ut feller 
for å ta flere dyr av gangen. 

– Vi skal kunne fange åtte til ti dyr av gangen i disse fellene, forteller leder i bondelaget, Per 

Ola Haartveit. 

Ut i løpet av kort tid 

Fellene er ikke satt i funksjon ennå, men i løpet av kort tid skal også denne metoden bli prøvd. 

– Maten i fella frister ikke så mye som den som nå er tilgjengelig i skogen og på åkrene. Men så snart 
de vil la seg friste av det som ligger i fella setter vi dem ut, sier han. 

Grunneieren som skal ha denne fella på sin eiendom venter også for at villsvinene skal bli kjent 
med innhegningen. Derfor får heller ikke vi besøke stedet riktig ennå, slik at ikke svina skygger 
unna fella når det er for mye menneskelig virksomhet i nærheten. 

mailto:anders@ha-halden.no
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– Dette er ikke prøvd i Norge tidligere, og heller ikke stort i Sverige. Den vi skal bruke her i Aremark 
kan ta flere dyr av gangen, en såkalt «multitrap». Det skal settes ut en i Halden også, som kan ta 
enkeltdyr. Hensikten er at vi skal teste ut forskjellige, forteller Haartveit. 

Stivbente regler 

Det har tatt tid å komme til der de er i dag. Tidligere i sommer fortalte Haartveit at grunneiere og 
jegere i Aremark jobber sammen, og har etablert en såkalt beredskapsgruppe. 

– De kan tilkalles av den enkelte grunneier for å fjerne eller felle villsvin på eiendommen, for å 
få gjennomført Veterinærinstituttets prøver vedrørende smittsomme sykdommer, herunder den 
fryktede afrikanske svinepesten, eller for bistand for ettersøk av skadeskutt villsvin, forklarte 
han til HA da. 

Han er fornøyd med at samarbeidet med myndigheter og forvaltning fungerer. 

– De applauderer den jobben vi gjør her. Det negative er at ikke Miljødirektoratet kan formelt 
godkjenne bruken av feller, og det er stivbente regler. Men vi har et nært og godt samarbeid med 
Utmarksforvaltningen, og jeg har jevnlig kontakt med Grøntvedt på Veterinærinstituttet, sier Haartveit. 

 

SVENSK KONSTRUKSJON: "I andre land, som i USA, har det vist seg å være den mest effektive 
måten å forvalte villsvinstammen på", skriver produsenten Panthera om "Multitrap" på sine 
hjemmesider. Foto: Panthera 

– Flere prøver enn i hele fjor 

Carl Andreas Grøntvedt er fagansvarlig for svin ved Veterinærinstituttet. Han har jobbet med et 
helseovervåkingsprogram for villsvin med Mattilsynet siden 1. september 2018. Hensikten er å 
kartlegge forekomst av en rekke smittestoff som kan smitte til svin og mennesker, inkludert salmonella 
hos villsvin. 

– Så langt i år har vi fått inn flere prøver enn for hele fjoråret. Det er litt tidlig å si om 
godtgjørelsen som kom på plass har gitt resultater, men det er en positiv økning, sier 
Grøntvedt. 

Godtgjørelsen han nevner utbetales av Mattilsynet, og er i utgangspunktet på 500 kroner per villsvin. I 
tillegg utbetales 1500 kroner ekstra for hunndyr, siden disse er de viktigste bidragsyterne til økningen i 
bestanden. På spørsmål om hvor langt unna den fryktede afrikanske svinepesten er, skiller han 
geografi og grenser. 
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– De baltiske landene og Polen har hatt afrikansk svinepest siden 2014. Lenger vest i Europa 
greide Tsjekkia å bekjempe i viruset i 2018 etter meget omfattende bekjempelsestiltak, og har 
fått tilbake fristatusen sin. Lengst vest i Europa er det påvist i Belgia så sent som i mars 2020. 
Og det er ganske nære, sier Grøntvedt. 

Ikke bare fra Sverige 

Ole-Herman Tronerud er veterinær og seniorrådgiver ved Mattilsynet, og samarbeider mye med 
Grøntvedt. Når vi snakker med ham om spredning og vandringen til disse dyrene, tar vi det for gitt at 
dyrene i vårt distrikt kommer fra Sverige. Det er han ikke umiddelbart med på. 

– Man skal ikke tro at disse dyrene nødvendigvis kommer fra Sverige. Det er ganske sikkert 
også en repopulasjon i bestanden i Norge, men det er alltid lekkasje over grensen, opplyser 
han. 

I hans oversikt over hvor mange dyr som er prøvetatt, er økningen betydelig. I juli og august 2019 fikk 
de inn seks prøver, mens de i samme periode i år har mottatt 30. 

– Alle disse er det ikke sendt inn krav om eller utbetalt godtgjørelse for ennå, men kan det være 
etterslep i tallene i forhold til hva som faktisk er jaktet. Dette er ikke en skuddpremie, og det er 
ikke noe å bli rik av. Det blir utbetalt som lønn, og hvis det motiverer til å skyte fler så er det 
positivt i forhold til målet i handlingsplanen mot villsvin, bemerker han. 

Tilbake i Aremark har Haartveit håp om at prosjektet med å sette ut feller skal være en effektiv metode 
for å få bukt med problemet i bygda. 

– Når vi har fanget åtte til ti dyr, tar vi dem ut, for så å flytte den til et nytt område hos en annen 
grunneier, sier han. 
Han presiserer at motsetningene mellom grunneiere og jegere ikke gjør arbeidet problemfritt, men det 
hjelper å samarbeide.  15 grunneiere med til sammen 20.000 dekar skog har inngått en skriftlig 
avtale med fire jegere i prosjektet, så det er mulig å samarbeide, sier han. 

 

5.3 «Nytt samarbeid skal stoppe villsvin på grensa» 

Gjensidige/GodtForberedt 

Det er opp mot 1 200 villsvin i Norge i dag, og antallet øker stadig. Aremark Bondelag 
har i samarbeid med jegere etablert et pilotprosjekt for å få kontroll over bestanden i 

området. Sist oppdatert: 07.04.2021 

Per Ola Haartveit 



Side 35 av 37 
 

Villsvin er en uønsket fremmedart i Norge, ifølge norske myndigheter. Forskere ved 
Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har konkludert med at nesten 40 000 
villsvin fordelt på over 70 000 kvadratkilometer, langs kysten fra Sverige til 
Trøndelag, kan bli et fremtidsscenario om det ikke settes inn drastiske tiltak nå.  

Leder i Aremark bondelag, Per Ola Haartveit, forteller at lokale bønder har fått erfare 
konsekvensene av at villsvinbestanden har økt de siste årene.  

– Villsvin ble først observert i Aremark i 2005, og siden da har det vært en kraftig 
økning. I 2019 og 2020 ble det skutt over hundre villsvin i området. Villsvin er 
vanskelig å observere, men det er ikke vanskelig å se hvor de har vært. Skadene er 
først og fremst på åker og eng, men også i hager og i trafikken, sier Haartveit. 

Tar grep 

Miljødirektoratet og Mattilsynet har utarbeidet en handlingsplan for 
bestandsreduksjon av villsvin. Ett av tiltakene er å iverksette samarbeid mellom 
grunneiere og jegere, for å få til jakt over store nok areal. Aremark Bondelag har 
etablert et ett år langt pilotprosjekt i tråd med dette tiltaket.  

– Vi har inngått et forpliktende samarbeid med 16 grunneiere og fire jegere, og 
grunneierarealet utgjør 22 000 dekar. Jegerne har døgnkontinuerlig beredskap og 
kan tilkalles umiddelbart dersom villsvin er i ferd med å gjøre skade på eiendom. 
Jegerne tar også veterinærprøver av skutt villsvin for å sjekke om dyrene har med 
seg afrikansk svinepest eller andre sykdommer, forklarer Haartveit.  

Han legger til at de også tester ut feller til fangst av villsvin.  

– Slike feller er ikke tillatt i Norge. Vi har imidlertid fått tillatelse til å teste bruk av én 
felle som kan fange flere villsvin samtidig. Villsvina er intelligente, så foreløpig er det 
ingen som har latt seg lure.  

Ifølge lederen i Aremark Bondelag er det mulig å samarbeide selv om jegere og 
grunneiere kan ha motstridende interesser.  

– Noen vil ha mange dyr for å kunne jakte, mens andre vil at de skal utryddes. 
Gjennom utallige samtaler med grunneiere og jegere har vi likevel klart å samles om 
et felles mål. Det viser seg nemlig at ingen ønsker at villsvin skal gjøre skade på 
hager, åker eller eiendom. Det er heller ingen som ønsker spredning av sykdommer 
og parasitter, sier Haartveit. 

Afrikansk svinepest herjer i Europa 

Seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Erik Lund, synes det er positivt at Aremark 
Bondelag har etablert et samarbeid i lokalområdet. Han trekker frem smittefare som 
en av de viktigste årsakene til å få kontroll over bestanden.    

– Det er særlig fryktet at en økende villsvinbestand skal bidra til innførsel og 
spredning av afrikansk svinepest. Sykdommen er ufarlig for mennesker, men svært 
dødelig for alle typer svin, sier Lund.  
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Sykdommen har enda ikke kommet til Skandinavia. Men ifølge Haartveit, herjer den 
lenger sør i Europa.  

– Det finnes verken vaksine eller behandling mot sykdommen, og konsekvensene 
kan bli brutale. Da pesten kom til Kina i 2018, måtte over én million griser slaktes i et 
forsøk på å stoppe smitten, forklarer Haartveit. 

Skade på jordbruk 

 

Villsvin som gjør skade på jord- og skogbruk, kan også gi store kostnader for bønder 
og samfunnet, ifølge Lund i Miljødirektoratet. 

– Villsvin kan ødelegge kulturpåvirket mark og gjøre høsting, slått og beite mindre 
gunstig. Opproting av grasmark kan også føre til forurensing av høyballer og silo, sier 
seniorrådgiveren.  

Ifølge Fremmedartslista som Artsdatabanken utgir, er villsvin også en art med høy 
økologisk risiko. 

– Villsvin som roter i jorda kan føre til grobunn for en rekke plantearter. Dette kan 
bidra til å øke det biologiske mangfoldet, men samtidig også påvirke en del arter 
negativt, sier Lund. 

Får støtte av Bærekraftfondet 

Anne Thorine Brotke 

Pilotprosjektet til Aremark Bondelag har fått støtte fra Norges Bondelag og 
Gjensidiges bærekraftfond. Anne Thorine Brotke i Gjensidige, forklarer at målet om å 
holde skader forårsaket av villsvin på et lavest mulig nivå, samt å registrere 
sykdommer, bidrar til bedre dyrevelferd og derfor kvalifiserer til støtte.  

– Erfaringene de høster i prosjektet vil dessuten ha stor overføringsverdi til andre 
grunneierlag og områder som har villsvin. Det er et mål for oss at bærekraftfondet 
bidrar til prosjekter og kunnskap som kan komme flere til gode, forklarer Brotke.  

https://www.gjensidige.no/naringsliv/landbruk/landbruksforsikringer
https://www.gjensidige.no/naringsliv/landbruk/landbruksforsikringer
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Hun forteller at Norges Bondelag og Gjensidiges Bærekraftfond skal dele ut inntil ti 
millioner kroner i året til skadeforebyggende og bærekraftige tiltak.  

– Alle med en god idé til et prosjekt eller tiltak som kan komme flere bønder til gode, 
og som er innenfor bærekraftfondets formål, kan søke om midler før 15.april, 
avslutter Brotke. 
 

 

 

https://www.gjensidige.no/naringsliv/kundefordeler/organisasjonavtaler/norges-bondelag/baerekraftfond?

