
Villsvin i Norge

-fra jegernes synspunkt…

Norges- Jeger & Fiskerforbund 
Roar Lundby 



Villsvina kommer

-flere og flere observasjoner og flere 

blir skutt



Villsvinet

Jaktressurs

«ny art»

Relativt nytt 

jaktobjekt

Ulike jaktformer

Lang jakttid

Krever annen 

kompetanse av både 

jeger og hund

Spennende og 

actionfylt jakt!



Villsvinet

Utfordringer ihht

skader på innmark og 

skog



Villsvinet
«Skremselspropagada» –
mye uvitenhet og lite 

kunnskap om villsvinet

Ingen grunn til å sammenlikne 

villsvinets utbredelse i Norge 

med det som skjedde i Sverige

Vi har et annet klima

Vi har rettighetshavere som er 

organisert på en annen måte

Afrikansk svinepest

Ta dine forholdsregler ved 

jakt i utlandet

«smitterisiko»



Villsvinet

«Svartelistet» –

Fremmedartslista:

Arter som opptrer utenfor 

sitt naturlige 

utbredelsesområde regnes 

som fremmede arter.

Jakttid hele året, men 

sugge som har unger er 

fredet, men ungene er 

jaktbare hele året.



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. 



NJFF kurs; Ettersøk av villsvin

NJFF har fokus på 

villsvin!

Eget villsvinkurs -

basert på erfaringer fra 

kollegaer på den andre 

siden av grensen

Eget wire-villsvin for 

preging og opptrening 

av unghunder

Stor interesse ute blant 

jegerne i å lære mer 

om villsvin



NJFF kurs; Ettersøk av villsvin

Flere jegere som 

ønsker å jakte når 

villsvin observeres i 

nærområdet.

Flere villsvin blir og 

vil bli skutt.

Behovet for 

kompetanse hos jeger 

- og gode 

hundeekvipasjer vil 

bli større.



NJFF kurs; Ettersøk av villsvin

Vi vil få flere 

påkjørsler

Økt behov for 

kunnskap om:

sporing

jakt og 

hva slags type hund vi 

ønsker å ha



Villsvin i hegn

Ikke mulig å trene i 

hegn i Norge.

Flere godkjente 

testhegn i Sverige.

NJFF vil anbefale å 

benytte godkjente 

testhegn, der det er 

mulig å både trene og 

teste løshunden.



Fremover…

Rettighetshaver har alle 

muligheter for en god 

forvaltning

Grunneierne må samarbeide

Fokus på forvaltning over store 

nok arealer

Hvor er det ønskelig å la villsvina 

etablere seg og hvor ønsker en 

ikke å ha de?

Lage forvaltningsplaner



Fremover…

Jegerne er klare til å jakte 

villsvin – hvis de slipper til!

Jobbe med myndighetene for å 

få på plass et tydelig lovverk!

…lys…

…hund…

…ettersøk…



Lykke til med villsvina!


