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Jegeren i en ny tid - klimaendringer



I 1871 kom rådyret til Solør–
nå kommer villsvinet 



2 villsvin felt i Solør denne helga



Villsvinet har i det stille etablert seg

Sverige: 
1987: Ca 500 villsvin , ca 100 felt
2017: Ca107.000 villsvin felt i Sverige.

Norge:

2017: Ca 500 villsvin i Norge,
Ble felt ca 140 villsvin i Østfold og 9 i Hedmark i 2017.





Villsvinets historie

I steinalderen var villsvin vanlig i store deler av Skandinavia, men både på

grunn av klimaendringer, jakt og fangst har arten mange steder forsvunnet.

1600 tallet ble villsvinet borte i Sverige
1723 Villsvin satt ut på Øland som jaktobjekt for kongen – utdød 1770 

1976: villsvin på rømmen og fikk hjelp med utsetting i Sverige

1988: Svenske riksdagen vedtar at villsvinet skal bli sett på 
som en ressurs og skal forvaltes 

I Norge har man ønsket å hindre levedyktige bestander av villsvin, 
men man har i Østfold nå vedtatt forvaltningsplaner og 
villsvinsugger har blitt yngletidsfredet



Artsdatabanken

Villsvinet har forskjellig status i Norge og Sverige. Det 
betraktes som en fremmed art i Norge, mens i Sverige 
besluttet Riksdagen i 1988 at det skulle tilhøre den svenske 
faunaen. 





Villsvinet som ressurs



Skal villsvinet forsøkes utryddes eller forvaltes?

• Hvordan kan jegere, skogeiere og bønder samarbeide rundt villsvin?



Biologi – skyte ledersugga?

Villsvin blir kjønnsmodne når de er ca. 10

måneder. Forplantning kan skje året igjennom,

men brunstperioden er vanligvis senhøstes og

tidlig vinter. 

Ledersugga synkroniserer brunsten

slik at fødslene i flokken skjer nokså samtidig

etter ca. 4 måneder.

I perioden februar – juni føder villsvinene normalt 3 til 8 kultinger

Normal område  villsvinet bruker 8.000 – 20.000 da.



Strategi for å unngå skader på landbruket 
hvor jegerne kan medvirke



Jakt på villsvin

90 % av villsvinene i Sverige felles på åteplasser om natta

Man må forsøke å holde villsvinene i skogen med hjelp av åteplasser og 
jegerne må bidra med å hjelpe bønder med å holde villsvinene unna 
åkrer og der de gjør skade. Foringsplasser og åteplasser for jakt på ulike 
steder.



Det krevende ettersøket



Er villsvinet farlig for hund?

40 procent av Sveriges hundar är försäkrade av Agria 
djurförsäkring. Under åren 2012, 2013 och 2014 dödades eller 
skadades 439 hundar av vildsvin.
Om Agrias siffror stämmer för övriga 60 procent av Sveriges 
hundar så landar siffran på 1098 skadade eller dödade hundar 
av vildsvin på 3 år. Beskytelsesvest er en fordel.



Er villsvinet farlig for ettersøksjegeren?



Lover & regler 

• Store mangler i dagens 
lovverk

• Ikke lov til å benytte løs 
på drevet, halsende 
hund

• Ikke noe krav om 
godkjent ettersøkshund 
på villsvinjakt



Lover & regler 

• Ved ettersøk så har jegeren 
mulighet til å benytte kunstig lys 
på ettersøk av påskutt hjortevilt  

• MEN: Villsvin er ikke hjortevilt.



Lover & regler

• Ved offentlige ettersøk, så har 
fortsatt kommunen mulighet til 
å benytte lys, slik som de alltid 
har hatt, uansett art.

• Lys er IKKE tillatt når ettersøket
er i privat regi. 



Melding på tekst tv og nyheter om skadd villsvin 
ikke nødvendig..



Fremover…

• Grunneierne må samarbeide
• Hvor er det ønskelig å la villsvina 

etablere seg og hvor ønsker en ikke å 
ha de?

• Lage forvaltningsplaner

• Jegerne er klare til å jakte villsvin –
hvis de slipper til.

• Jobbe med myndighetene for å få 
på plass et tydelig lovverk!



Villsvinjegere i utlandet må ta forhåndsregler så vi 
ikke tar med oss villsvinpest til Norge

NJFF informerer



….vi skal jakte, bidra til å holde villsvinene 
unna landbruksområder og øke vår kunnskap



Villsvinet kommer om vi vil det
eller ikke tror jeg…

Villsvinet er en spennende jaktbar ressurs og matressurs, 
men også en utfordring for landbruket og det er smitteproblematikk.

3-400.000 villsvin i Sverige. Jegere må forsøke å bidra med aktiv 
forvaltning på villsvin gjennom jakt der villsvinene gjør skade og man 
bør forsøke å holde villsvinene i skogen. Jeg tror ikke noe på utryddelse 
av villsvin, men vi må bidra så godt vi kan med å holde bestandene 
unna der de gjør skade.
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Takk for oppmerksomheten!


