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Villsvin i Østfold:
- Skytes ca 300 i året

- Hardt uttak
- Har vi 500 dyr?
- Spredd seg sakte
- Satellitt
- Lite skader – per i 

dag
- Mange myter som 

gjør forvaltning og 
samarbeid vanskelig

- Kunnskapsformidling 
viktig!



Utgangspunkt: Handlingsplan mot villsvin

• «Miljødirektoratet skal 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. "

• Utkast 15.mars
• Ferdig handlingsplan 1.november



Grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av 
villsvin i Norge
• Hovedmål: Etablere hensiktsmessige og velfungerende 

løsninger i en grunneierorganisert tiltaksplan for å 
begrense bestanden og videre utbredelse av villsvin i 
Norge. 



Delmål

• Beskrive og utvikle grunneierbaserte organisasjonsformer som 
fungerer for bestandskontroll. 

• Etablere tiltaksplaner og organisering av grunneiere i områder som er 
og kan bli berørt av villsvin. 

• Definere konkrete tiltak som gir mulighet til kontroll av 
villsvinbestanden, herunder endringer i lover og forskrifter samt 
organisering, tilrettelegging og salg av jakttjenester



Hvorfor organisere oss?

• Det er NÅ vi har muligheten!
• Villsvin bruker store arealer
• Felles målsetting over store nok arealer

• Begrense bestanden?
• Hindre videre utbredelse?
• Tålbar bestand?

• Det er kun villsvinet som tjener på mangel 
på samarbeid

• Eneste måten og kontrollere en viltbestand 
på er samarbeid!

• Hvis ikke grunneier har kontroll – andre 
alternativer…



Hvordan organisere oss?

• Forpliktende grunneiersamarbeid over store 
nok arealer

• Eksisterende enhet eller nyorganisering?
• Utmarkslag/grunneierlag – tilpassing av 

vedtekter. Beste løsning?
• Elgvald? – ikke rett myndighet, men kan være 

starten på noe
• Annen form? Underskrevet avtale mellom 

grunneierne. 
• Enhet ikke viktigste, bare myndigheten er rett. 

• Må omfavne jordbruksarealene også –
skader etc

• Nybrottsarbeid – vi vet ikke nok..
• Kontinuerlig arbeid – enheten må fungere



Hva bør et grunneiersamarbeid inneholde?

• Åtebruk – hvor tett er ok? 
• Bør ikke være foring!

• Hvordan jakte for å oppnå 
målsettingen?

• Jakt – hvordan jaktes det med hund? 
Bør det jaktes med hund?

• Jaktsalg? Hvem som jakter og salg 
opp til hver enkelt grunneier. 

• Samarbeid med jegere veldig viktig
• Ettersøk
• «Akutt-lag» - lokale jegere som kan jakte 

på kort varsel ved skade. Uavhengig av 
jaktutleie.



Grunneierorganisering er nøkkelen!
- men bordet fanger..

Takk for meg!

Pål Sindre Svae
pss@utmarksavdelingen.no
Tlf 90 55 09 82
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