
Villsvin på grensen



Utmarksavdelingen 

Østfold 
Bondelag

Akershus 
Grunneierlag SA

Viken Skog SA
Akershus 
Bondelag

Glommen Skog 
SA

Østfold 
Utmarkslag  SA



Bakgrunn - roller

• Grunneier har forvalterrollen – og 
forvalteransvaret..

• Sverige, Danmark m flere
• Jegerne et større forvalteransvar
• Svakere grunneierrett

• MÅ forholde oss til norske forhold og 
rollefordeling

• Jegerne kommer på banen når jakta 
skal utføres

• Grunneier må ta tak i utfordringen!



Prosjektets målsetting
Etablere hensiktsmessige og velfungerende 
løsninger for organisering og håndtering av 
villsvin.

2018 Pr 1.10.18

Miljødirektoratet 50000 50000

Østfold:
Ø. Fylke 50000 Avslått
FM, miljø 30000 Avslått
FM, landbruk* 50000 50000

Akershus:
A. Fylke, 
miljømidler

20000 20000

FM, miljø 20000 14000
FM, landbruk 25000 Avslått
RK midler 20000 -

Hedmark:
H. Fylke, 
miljømidler

15000 15000

FM, miljø 15000

FM, landbruk 25000 25000*3
RK midler 20000 Avslått

Totalt 340000 174 000



Hvorfor arbeide med villsvin?

• Oppnår ønsket målsetting kun ved 
felles arbeid
• Mangel på samarbeid gagner kun svina.. 

• Hva vil man?
• Begrense bestanden?
• Hindre ytterligere utbredelse?
• Tålbar bestand?

• Store reelle utfordringer med villsvin
• Afrikansk svinepest (!)
• Skader i landbruket - verdier
• Jakt
• Trafikk

• Vi har muligheten nå!





Hvordan organisere arbeidet med villsvin?

• Grunneiernes ansvar og rettighet!

• Hvilken grad av forpliktende samarbeid 
ønskes?

• Hva skal arbeidet med villsvin innebære?

• Hvor store enheter?
• 20 – 60 000daa?

• Organisasjonsform
• Eksisterende

• Utmarkslag

• Andre lag

• Elgvald

• Ny
• Hva slags enhet?



Viktige avklaringer ved organisering

• Ulike grunneiere kan blande roller?
• Aktive bønder
• Grunneiere som leier bort jord
• Skogeiere uten jord
• Grunneiere som er aktive jegere
• Likegyldige grunneiere som lar andre (jegere) ta 

styringa 

• Hva ønsker man at samarbeidet skal innebære?
• Lite er bedre enn ingenting.
• Men..

• Målsetting
• Begrense bestanden?
• Hindre ytterligere utbredelse?
• Tålbar bestand?

• Hvilke naturlige skiller finnes?
• Unaturlige skiller?



Ansvaret bevisst!

• Grunneiere som vil ha en høyere bestand må være ansvaret bevisst.. 
• Hvordan håndtere grunneiere som vil ha størst mulig bestand?

• Løse internt?
• Kunnskap/info

• Pressmiddel fra myndighetene?

• Hva skjer når ASF kommer?
• Hvordan redusere bestanden da?
• Bedre løsning å holde bestanden lavest mulig 

• Vanskelig å redusere en tett villsvinbestand..

• Også de som vil ha minst mulig svin må ta ansvar
• Organisering
• Sørge for høyt uttak

• Stor fordel om vi løser dette internt blant grunneierne!



Hvordan beregne bestanden?

• Viktig å ha en viss oversikt over 
bestanden 

• Kunnskap om spor og sportegn
• Møkk, spor, bøking osv

• Vanskelig å beregne – som regel mer 
svin enn man tror

• Skader – endring vil vise endringer i 
bestanden?
• Taksering av skade viktig

• Jaktuttak

• Viltkamera



Fordeling av fordeler og ulemper

• Forståelse av ulike mål (prosjektet har et mål, men 
noen områder kan ha andre mål)
• Ansvarsfordeling

• Hvordan fordele inntekter på jaktsalg?
• Skadelidende kontra «salgbare» eiendommer
• Er det mulig?
• Bør det inn i samarbeidet?

• Hva er en fordel?
• Skogsarealer kontra jordbruksarealer
• Skadeforebygging
• Hvem har ansvaret for å redusere bestanden når 

afrikansk svinepest dukker opp?



Styring av jaktutøvelsen

• Ikke nødhjelp!

• Grunneier bestemmer! 

• Hvordan legges uttaket opp?
• Avtaler
• Hvem håndterer tilrettelegginga? 
• Kontroll av jakta

• Kontroll på jegerne
• Spm om jakt i ASF-områder

• Salgsformer

• Verdi, betalingsvillighet
• Hva koster jakta?

• Kunder? Tilrettelegging?

• Hvordan få størst mulig salgsinntekt og høyt uttak?
• Redusere økonomisk tap



Konkret om uttak
• Hvordan oppnå høyt uttak?

• Jaktinnsats kontra uttak
• Hva slags jakt?
• Jakte hodyr
• Skuddpremie?

• Åte?
• Fòring kontra åte
• Når fungerer åtet som foring?

• Mengde
• Tetthet
• Antall jegere/åte

• Hvem skal jakte?
• Lokale
• Salg
• På hver eiendom

• Skadeforebygging?

• Hva når pesten kommer?
• Vil jegerne ta ut det som kreves?
• Hva hvis ikke?



Utmarksinntekt 

• Er villsvin erstatning for tapt elginntekt i 
ulveområder?

• Etterspørsel etter jakt på villsvin
• Stor nå – nyhetsart – forbigående 

• Kortsiktig inntekt – reduksjon av bestanden
• Hva er produktet med en liten villsvinbestand?

• Men de som kan selge jakta må få lov til det

• Type salg
• Korttidsjakt

• «ei natt på åte»

• Langtid
• Terrengutleie?



Arbeid hittil

• Mye interne avklaringer

• Prosjektet er stablet på beina

• Etablert styringsgruppe og 
referansegruppe

• I gang i noen områder før årsskiftet
• I alle tre fylkene

• Setter virkelig i gang nå



Oppsummert

• Grunneier må ta tak i organiseringen!

• Felles målsetting over større arealer

• UAØ bidrar gjennom prosjektet
• Motivering og kunnskapsoppbygging
• Samarbeidsformer og organisering
• Vedtekter, avtaler etc
• Jaktorganisering, jaktutøvelse, salg og tilrettelegging

• Vi ønsker å ta tak i områder som ønsker hjelp, veiledning og annet til 
organisering av villsvinområder

• Grunneiere/-lag ta kontakt! 



Takk for meg
Pål Sindre Svae

pss@utmarksavdelingen.no

Tlf 90 55 09 82

mailto:pss@utmarksavdelingen.no

