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uønsket eller?
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Gammel gris vender tilbake??

Villsvinet på 

fremmedartsliste

Hvor fremmed er det 

egentlig?





Artsdatabanken

Formål

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank om naturmangfold i 

Norge. Artsdatabankens viktigste oppgave er å forsyne samfunnet 

med oppdatert og lett tilgjengelig kunnskap om naturtyper, arter og 

populasjoner (genetisk variasjon).

Organisasjonsform

Artsdatabanken er et faglig uavhengig forvaltningsorgan som er 

underlagt Klima-og miljødepartementet. Artsdatabanken har eget 

styre og egen direktør.



Dagens status

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, etter å ha forsøkt det motsatte noen år tidligere

Siden villsvinet ble innført til Sverige etter 1800 ville den 

fortsatt vært en fremmed art i Sverige hvis man hadde lagt 

den norske definisjonen til grunn?



Vistehulen i Rogaland

Bein fra 19 arter pattedyr, 30 arter fugl og 9 arter fisk

Viser en fauna veldig forskjellig fra i dag

• Villsvin er den vanligste arten (57%)

• Elg nest vanligst (8%)

• Lite hjort (1,7%)

Gammel boplass 9000-5000 år siden



Villsvin i Norge

• Eldste spor av villsvin i Norge: 

Tørkop i Østfold, ca. 9500 år siden

• Før hjorten

• Rike hasselskoger i Østfold



Egnet villsvinhabitat



Felles bestilling til VKM fra 
Miljødirektoratet og Mattilsynet

To-delt bestilling



1. Påvirkninger på naturgrunnlaget

• Hvordan blir bestandsutviklingen

• Hvordan påvirker klimaet utviklingen

• Hvilke negative effekter på naturgrunnlaget kan forventes?

• Hvilke tiltak kan iverksettes for å kontrollere bestanden for å 

motvirke negative effekter?



2. Påvirkninger på dyrehelse og 
mattrygghet

• Hvilke nye trusler mot dyrehelse kan komme med en økende 

villsvinbestand – sykdommer, parasitter

• Hva er sannsynligheten for overføring av sykdommer til tamsvin

• Hvordan kan risiko dempes

• Sjansen for introduksjon av Afrikansk svinepest



Villsvinpopulasjonen i Norge vil sannsynligvis 

vokse og spre seg til nye områder i løpet av få 

år, dersom det ikke settes inn drastiske tiltak.

Villsvinpopulasjonen i Norge –
konsekvenser for helse og miljø



Fra 1 000 til 
40 000 dyr



Fra 1 000 til 40 000 dyr

• Populasjonen dobler seg hvert tredje år. 

• Hvis vi tar hensyn til topografi og naturlige 

hindringer for spredning, er det imidlertid 

mer realistisk å anslå at populasjonen er på 

omlag 40 000 dyr enn 220 000 om 12 – 15 

år

• Beregningen er basert på dagens klima. I et 

50 års perspektiv, med forventet varmere 

klima, vil populasjonen kunne øke 

ytterligere.

Vokser og 
sprer seg



Konsekvenser for økologi og jordbruk
• Villsvin roter opp jorda på beitemark og enger og spiser 

opp nysådd frø, og kan påføre jordbruket og miljøet 

alvorlige konsekvenser.

• Flere studier har vist at villsvin også kan gi positive 

økologiske effekter.

• Ettersom det er begrenset med langtidsstudier, er det 

vanskelig å anslå omfanget av konsekvenser som økt 

villsvinpopulasjon vil kunne ha i Norge.

• Sverige 1,6 Milliarder/år

Vanskelig å anslå 
omfanget av 
konsekvenser 



Konsekvenser 
for økologi og 

jordbruk

Effekter på 
dyrehelse



Effekter på dyrehelse

VKM har identifisert flere smittestoff som kan 

overføres til norske grisebesetninger. Dette 

inkluderer noen alvorlige virussjukdommer 

som 

• afrikansk svinepest

• klassisk svinepest

• munn- og klauvsjuke

Flere smittestoff kan 
overføres til norske 
grisebesetninger



Effekter på dyrehelse

• Betydelig sannsynlighet for direkte smitte fra 

villsvin til gris som holdes utendørs, hvis for 

eksempel afrikansk svinepest kommer til 

Norge via levende villsvin fra Sverige eller via 

importerte svineprodukter.

Betydelig 
sannsynlighet for 

direkte smitte 



Effekter på dyrehelse

• I tillegg kan nivået av salmonellabakterier i 

norsk fauna og parasittene Toxoplasma

gondii og trikiner øke. Det kan gi økt 

smittefare for mennesker. Økt smittefare for 
mennesker



Menneskelig 
aktivitet



• Etablering og spredning av 

villsvinpopulasjonen er nært knyttet til 

menneskelig aktivitet. Det gjelder først og 

fremst transport av villsvin til nye områder 

for jaktformål, og fôring av dyrene.

Menneskelig aktivitet

Nært knyttet 
til menneskelig 

aktivitet



• Graden av transport og fôring vil være 

avgjørende for hvordan villsvin sprer seg og 

etablerer seg i Norge. Dersom det ikke settes 

i verk tiltak for å forhindre transport og 

fôring, vil populasjonen høyst sannsynlig 

vokse betydelig og spre seg til nye områder i 

Norge.

Menneskelig aktivitet

Graden av 
transport og 

fôring 
avgjørende



• I tillegg vil det være gunstig for villsvin 

dersom spådommer om et varmere klima 

innfris. Da vil flere overleve gjennom 

vinteren, og flere områder blir aktuelle 

habitater.

Menneskelig aktivitet

Gunstig med 
varmere klima
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VKM sin konklusjon: 

Dersom det ikkje iverksettes drastiske tiltak i løpet av de 

kommende årene, vil villsvinpopulasjonen høyst sannsynlig vokse 

signifikant og spre seg til nye områder i Norge, spesielt langs 

kysten
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Villsvin kan ha alvorlig innvirkning på både jordbruk 

og naturlige økosystemer. Få langtidsstudier gjør 

det vanskelig å vurdere potensiell effekt med 

sikkerhet.



Veien videre……..



Grisene vil komme…
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….og vi må fortsatt beskatte disse



Lokal enighet og grunneiersamarbeid ..

Grunneiersamarbeid over store enheter! 

• Første forutsetning for en målrettet håndtering av utfordringene med 

villsvin i Norge.

• «Grunneierorganisering er nøkkelen til suksess» (Norges Bondelags møte i Oslo 

om villsvin 8. jan 2018

• Forvaltningsplan for villsvin i Østfold, utarbeidet av fylkeskommunen i 2016, 

bl.a. som oppfølging av svarbrev fra daværende Miljøverndepartementet 10. 

des 2013.

• «Handlingsplan Vildsvin» fraog Svenska Jägareförbundet.



Er forvaltning av villsvin vanskelig..

• Ikke i det hele tatt!  

• Det er håndtering av folk som er komplisert

• Trenger gode stimuli til samarbeid

• Bygge på erfaringer fra hjortevilt

• Kurs, opplæring og erfaringsutveksling



Lovgrunnlag og virkemidler



Hvem har jaktretten?

Villsvin er en jaktbar art i medhold av viltlovens § 9, 

hvilket innebærer at jaktretten tilligger grunneieren.



Lovgrunnlaget

• Helårlig jakttid på villsvin

• Jakttidsforskriften

• Fóring vs åte?

• Hjemmel til å gi forskrift gitt i Viltloven (§ 26, nr 8.)

• Forskrift på høring før jul



Særlige virkemidler

• Bruk av kunstig lys
• Viltloven § 20
«..Bruk av selvskudd til felling av vilt er forbudt. Det samme gjelder bruk 
av kunstig lys i jaktøyemed, med følgende unntak:
a) åtejakt på rødrev, når lyskilden er fast montert…

Tillegg i 2014:
«Videre kan departementet ved forskrift gi nærmere bestemmelser om 
bruk av kunstig lys i tilfeller som nevnt i tredje ledd. Departementet kan 
også ved forskrift tillate at kunstig lys benyttes ved åtejakt på andre arter 
enn rødrev, ved ettersøk av andre arter enn hjortevilt og ved avliving av 
vilt i andre tilfeller enn nevnt i tredje ledd.»



Særlige virkemidler

• Feller

• Løs på drevet, halsende hund

• Ettersøkshund/-ekvipasje

• Overvåking, helse – prøvetaking/-analyser



Oppfølging av VKM

• Behov for kunnskap

• Tiltak og Overvåking

• Handlingsplan?

• Forskriftsarbeid
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Takk for oppmerksomheten



www.miljødirektoratet.no


