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Villsvin – generell kunnskap
Matriark

Ledersugge
Styrer IKKE brunst
Kjønnsmoden 7-10 mnd

Føder normalt ett kull i 
året 
3- 8 kultinger vanlig (5 snitt, 

maks 10-12)
Kan få unger hele året

Normalt jan-april
Hvis unga dier – ingen brunst
Hvis unga dør kan de få et nytt kull



Villsvinpurkas syklus
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Alteter og skogsdyr

 95 % vegetabilsk føde
Men eter svært variert
 Skogsdyr

 HK 5
 HK 2-3

 Prefererer 
mosaikklandskap

 Blir predatert av ulv



Hvordan er bestanden i Europa?



Årlig avskyting (2016):
Tyskland: 600 000+
Frankrike: 500 000
Polen: 300 000
Spania: 200 000
Italia: 200 000



Hvorfor?
- Mais..
- Klima
- Skog
- Jakt



Hvordan blir fremtiden hos oss?
Hvor? Hvor fort sprer de seg? Utfordringer?



Bestanden i Sverige
Avskyting 2017: 
- Villsvin : ca 114000
- Elg: ca 85000 



Villsvin – spredning?

 I Sverige – snitt 5 km per 
år

Norge – 1 - 2 km.
Andre steder 2,5 km?

Hvorfor?
Viltbruk - jaktbruk
Satellittbestander
Høyt uttak 
Ikke kunstig hjelp i Norge





Hvor mye skytes?

Østfold:
 2014-2015: 70 villsvin
 2015-2016: 120 villsvin
 2016-2017: 150 villsvin
 2017–2018:  212 villsvin

 Ca 0,5 - 1/1 000 da stedvis
 2018 – 2019: 350?
 Trolig underrapportering

 Akershus og Hedmark (11)



Hvor er det villsvin i fremtiden?
 Klima påvirker produksjon og 

ungeoverlevelse
 Klimaendring positivt for villsvin

 Vinter en utfordring
 Men villsvin i betydelig hardere 

områder enn dette.
 Voksne griser klarer seg uansett
 Men høyere naturlig dødlighet

 Er det ønskelig med etablering?

 40 000 villsvin i Norge i 
2030?
 Neppe!!
 Men kommer til å skje sakte 

økning
 Hvor står vi om 10 år?

 Vi har muligheten til å 
kontrollere dette nå
 Før det er for seint…
 Kommer uansett til å ha svin 

langs grensen
 Bedre å holde en lav 

bestand?





20 km spredning
50 km spredning

Etablerte bestander



Utfordring for mange og muligheter 
for noen..



Muligheter med villsvin

 Nytt jaktbart vilt
Mindre elg..
 Kjøtt
Opplevelse
 Trofe
 Næring

Men.. 

 Store utfordringer.. 



Sykdommer og parasitter

 Sykdommer
 Afrikansk svinepest
 Klassisk svinepest

 Trikiner
Villsvin: 0,01 % (9/100 000 i 2018)
 rev: 3 %
gaupe: 8 %
ulv: 12%



Potensielle skader i landbruket
Grønsaker
 I eng/gras – roter opp 

(bøker) i jakt på bla 
mark 

 I kornproduksjon
 Arrondering/skogsnært
 Skogskader?
 Konkurranse
 Annen jakt
 Lite skade i Østfold
 Skader er håndterbart

Men krevende



Trafikk og ettersøk

 Noen påkjørsler i Østfold
 1 -3 i året
 2012: 8 -10 stk

Uvettig åting – kryssing av vei

 Stort behov for dyktige 
ettersøksfolk, med riktig 
opplæring!
Også til jakt!
NJFF Ø og FMØ i gang



Jaktlovverket er ikke tilpasset villsvin!
 Jakttid hele året, og grunneiers 

jaktrett gjelder
 IKKE fri jakt

 Sugge med unger fredet hele året

 Storvilt
 Krever skyteprøve – anslag som elg

 Men også slugs/fyllingskule

 Forfølgingsrett

 Ikke krav om ettersøkshund 

 Ikke løs på drevet halsende hund

 Ikke kunstig lys på ettersøk

 Fastmontert lys : ikke lov med lys 
på åte på svin – kun rev



Kommentar UAØ: 1,5 milliard i 
kostnad, gir en kostnad på 10 000 kr 
pr felte gris (med 150 000 felte).  
NB! Undersøkelsen er en 
spørreundersøkelse.

Jordbruksverket beregner hvert felte 
villsvin til 5000 kr i minus..



Den største utfordringen har vi ikke.
- enda..



Afrikansk svinepest
 Svært høy dødelighet for tamsvin og villsvin

 Går kun på svin – ikke folk

 Ikke registrert i Norge - A – sykdom

 Stor bekymring! Nå økt fokus i Europa

 Spres med kjøtt, jord, utstyr, flått (mennesker)
 Blod i størst grad

 1000 dager i frossent kjøtt

 Tåler oppvarming – pølser osv

 Villsvin kan være smittebærer – men bare korte avstander (dør fort)

 Sykdommen kan «overleve» i villsvinbestander
 Selv om den saneres fra besetninger

 Norsk avl er meget rein – stor økonomisk bekymring



800km



Hva gjør andre land?

 Sverige – plan for tiltak hvis utbrudd
 Danmark – bygger mur og forsøker fri avskyting
 Tyskland – reduserer bestanden. Plan ved utbrudd. Stor 

bekymring. 
 Polen – redusere bestanden til 1/30 av dagens bestand

 Vurderer forbud mot smådrift gris

 Norge også forpliktet seg
 Fungerer tiltakene?

Stedvis. Tsjekkia har klart det.



Hvordan håndterer vi dette?



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

 Første utkast kommentert og det arbeides videre med

 Handlingsplan – ikke utrydningsplan



Stort behov for å gjøre noe også i Norge!
 Nasjonal myndighet overordnet ramme

 Handlingsplanen

 Grunneier har forvalterrollen
 Starte opp forpliktende samarbeid på 

grunneiersiden før villsvin er et problem!

Målsetting?
 Begrense bestand?
 Hindre videre spredning?
 Tålbar bestand?

 Starte tidlig – for å holde tritt
 Enslige småråner kommer først
 Kommer fort på hæla hvis man venter 

med jakt..



Vi må ha kontroll på bestanden!
 Viktig å holde bestanden lav

 ASF og skader
 Vanskelig å redusere en allerede 

tett bestand. 
 Heller ikke særlig smart..

 Sette krav til jegerne
 Jegeren skal jakte på grunneiers 

premisser! Ikke fore opp ukontrollert 
og spare..

 Skille foring, åte og avledningsforing!
 Hvor kan vi ha åter/avleding? Hvor tett?
 Hard avskyting! Hvordan jakte?
 Hva slags dyr skyter vi – ungsuggene 

står for mesteparten av produksjonen..
 Skadeforebyggende jakt - forstyrrelse 



Hvordan har Østfold håndtert det?
 Lite skader
 Sakte spredning – ikke villsvin over alt..
 Sakte bestandsvekst – snart 15 år..

 Startet jakt raskt
 Jaktet hardt
 Høy motivasjon for å jakte

 Norges kornkammer

 Lav tåleevne på skader i landbruk

 Jeger – grunneier – bonde 

 Nogenlunde kontroll på bestanden
 Men samarbeid har vi ikke fått til…



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



Oppsummering
 Sprer seg sakte, enda..
 Kan være store utfordringer for landbruket – men 

håndterbart
 Potensiell spreder og reservoar for Afrikansk svinepest
Arten må håndteres i overskuelig fremtid – men 

utryddelse er umulig. 
 Potensiale for utleie for noen

Forvaltning eller utryddelse?
Forvaltning! Villsvinet er kommet for å bli

 Bør holde bestanden lavest mulig!
 Samarbeid mellom grunneier, bønder og jegere.

Starte jakt tidlig og jakte hardt – på rett dyr!



Takk for meg!

Pål Sindre Svae
Tlf 90 55 09 82
Epost: 

pss@utmarksavdelingen.no

mailto:pss@utmarksavdelingen.no

	Villsvin i norsk natur�
	Lysbildenummer 2
	Villsvin – generell kunnskap
	Villsvinpurkas syklus
	Alteter og skogsdyr
	Hvordan er bestanden i Europa?
	Lysbildenummer 7
	Lysbildenummer 8
	Hvordan blir fremtiden hos oss?
	Bestanden i Sverige
	Villsvin – spredning?
	Lysbildenummer 12
	Hvor mye skytes?
	Hvor er det villsvin i fremtiden?
	Lysbildenummer 15
	Lysbildenummer 16
	Utfordring for mange og muligheter for noen..
	Muligheter med villsvin
	Sykdommer og parasitter
	Potensielle skader i landbruket
	Trafikk og ettersøk
	Jaktlovverket er ikke tilpasset villsvin!
	Lysbildenummer 23
	Den største utfordringen har vi ikke.� - enda..
	Afrikansk svinepest
	Lysbildenummer 26
	Hva gjør andre land?
	Hvordan håndterer vi dette?
	Utgangspunkt: Handlingsplan mot villsvin
	Stort behov for å gjøre noe også i Norge!
	Vi må ha kontroll på bestanden!
	Hvordan har Østfold håndtert det?
	Grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge
	Delmål
	Oppsummering
	Takk for meg!

