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Villsvin i Norge



Kan villsvin utgjøre en smittefare til norske tamsvin?





To viktige rapporter i 2018



Utredning om villsvin

Norsvin, Norges Bondelag – Agri Analyse

Synliggjøre og vurdere sentrale tall knyttet til:

• Trafikkskader

• Skade på planteproduksjon i jordbruket (dyr?)

• Begrensning av utesvin/annet dyrehold

• Jakteffekter +/-

• Biologisk mangfold (fortrenging av andre arter, 

habitatendringer)

• Villahager

• Utrygghet/redusert friluftsliv

• Smittespredning



Foto: Privat

Kilde: Internett



Svenske kostnadsberegninger

Applicerar man 5 000 kronor på antalet fällda djur har vi genast drygt en halv 

miljard kronor. Alla verkningar av vildsvinen fanns inte med i den analysen. 







Undersøkelser av villsvin i Estland

Kilde: Imbi Nurmoja, Estland



Salmonella

• Zoonose

• Kan gi alvorlig mage-

tarminfeksjon hos folk

• Påvist hos villsvin fra 

Rakkestad november 2018

• Omfattende tiltak for å hindre 

salmonella hos tamsvin

• Nasjonalt overvåknings- og 

kontrollprogram

• Svinebesetninger kan måtte 

sanere ved nedslakting

• Eksempel purkering i Østfold

Brucellose

• Zoonose

• Gruppe-A sykdom

• Medfører nedslakting av evt

smittet besetning

• Funnet hos villsvin i nesten 

alle europeiske land unntatt 

Sverige og Norge

MRSA

• Funnet hos villsvin flere steder

• Medfører nedslakting av 

smittet besetning

Alle sykdommer som kan være hos tamsvin kan 

også være hos villsvin



Smittsom grisehoste

• Mycoplasma hyopneumoniae

• Høy feber og lungebetennelse

• Utryddet fra norsk 

svinepopulasjon etter 

omfattende saneringsopplegg 

på 2000-tallet. 

• Kostet norske svinprodusenter 

10-talls millioner kroner

• Siste tilfelle på tamsvin var i 

2008

• Meget utbredt i svenske 

svinebesetninger – usikker mht

villsvin

Svinedysenteri

• Brachyspira hyodysenteriae

• Blodig diare

• Finnes i svært begrenset 

omfang i norske svine-

besetninger

• Ved påvisning må det 

gjennomføres en sanering 

med delvis nedslakting

• Kostbar sanering

Alle sykdommer som kan være hos tamsvin kan 

også være hos villsvin



PRRS

• Porcint respiratorisk og 

reproduksjonssyndrom

• B-sykdom

• Nasjonalt overvåknings- og 

kontrollprogram 

• Omløp, aborter, svakfødte 

grisunger, lungebetennelse

• Svært utbredt i Europa

• Forårsaker store 

produksjonstap

• Nedslakting av besetning hvis 

påvises i Norge

TGE

• Smittsom mage- og 

tarmbetennelse (gastroenteritt)

• A-sykdom

• Nasjonalt overvåknings- og 

kontrollprogram

• Stor dødelighet bland smågris 

pga diare

• Nedslakting av besetning hvis 

påvises i Norge

Alle sykdommer som kan være hos tamsvin kan 

også være hos villsvin



PED

• Porcin epidemisk diare

• B-sykdom

• Nasjonalt overvåknings- og 

kontrollprogram 

• Diare med stor dødelighet

• Nedslakting av besetning ved 

påvisning

Smittsom lunge- og brysthinne-

betennelse

• Actinobacillus pleuro-

pneumoniae

• Tapsbringende sykdom

• Ofte kronisk men med akutte 

utbrudd med respirasjons-

problemer, høy feber og stor 

dødelighet

• Mål om frihet i alle avls-

besetninger

• Visjon om frihet i hele 

populasjonen innen 2030.

Alle sykdommer som kan være hos tamsvin kan 

også være hos villsvin



Krav om rotemateriale, strø og aktivitetsmateriale

Foto: Siri Juell Rasmussen Foto: Tore Mælumsæter



Hva får vi inn i grisehuset?

https://www.bondelaget.no/nyheter/berg-

halmen-praktisk-info-her-article100230-

5063.html

https://norskog.no/nyheter/kampen-mot-villsvinet/



Svineproduksjon i områder med villsvin



Restriksjoner ved påvist alvorlig, smittsom sykdom

Restriksjoner beredskapsøvelse november 2018.

10 km rundt besetning med mistanke om ASF

Mulig område med jaktforbud og restriksjoner på 

ferdsel i skog og mark ved påvisning av alvorlig, 

smittsom sykdom hos villsvin



Klima- og miljødepartementet (KLD) har i tildelingsbrev 

for 2019 gitt Miljødirektoratet oppdrag om å; 

• "I samarbeid med Mattilsynet, utarbeide en handlingsplan mot 

villsvin i Norge. Som utgangspunkt for handlingsplanen skal det 

legges til grunn et hovedmål om minst mulig villsvin i Norge, spredt 

utover et minst mulig område. Direktoratene skal utarbeide planen i 

samråd med Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag, 

Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Norges Jeger- og 

Fiskerforbund. «

• •Hvordan avgrense geografisk og hva slags sonering er aktuell?

• •Er det mulig å definere noe bestandsmål?

• •Fôring og åting

• •Grunneiersamarbeid

• •Effektivisering av jakt – nye virkemidler?

• •Nødvendige endringer i lov eller forskrift?



Smitteoverføring i praksis

Foto: Ugnius Azukas

Tusen takk for oppmerksomheten!


