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Er bedt om å si noe om:

• Om topografi, eiendomsstruktur, 
grunneierorganiseringer og viltorganiseringer 
påvirker forutsetningene for effektiv forvaltning ? 

• Hvilke lokale utfordringer har vi innenfor områdene hvor det 
er villsvin i dag ?

• Hva er det viktigste vi må gjøre for å lykkes 
med handlingsplan mot villsvin ?

• Hvilken rolle vil den lokale/regionale viltforvaltningen ha i 
oppfyllingen av handlingsplan mot villsvin ?



forutsetninger for effektiv forvaltning -
mye følger villsvinet 
• Egenskaper (spredningsmåte, arealbruk, formering, luktesans, 

læringsevne, hukommelse)

• derav følger adferd 

-skyhet pga forstyrrelse og jakt

-nattaktive 

-dagleieplassering i tett vegetasjon, ubrukt areal

-hendelsesstyrt områdebruk



forutsetninger for effektiv forvaltning -
noe er forskjellig
• Topografi    - spredningsretninger 

- spredningshinder  eks Iddefjorden

• Bonitet, skogtype - tilholdssteder

• Eiendomsstruktur  - mulighet til samarbeid i store nok områder 

- 80% av arealet bør med 

- sjansen for at det finnes lokalt engasjement   

• Grunneierorganiseringer - dagens er for andre, felles formål 

- nå organisere folk med ulik interesse ? 



forutsetninger for effektiv forvaltning -
noe er forskjellig
• Grunneierorganiseringer - svært ulik grad av samarbeidsbehov om 

det er jakt på tilfeldige streifdyr eller reproduserende forekomst

• Hva er kost/nytte for den enkelte grunneier  ?

• Er det nok at bare grunneierne organiserer seg ?

Noe lettere å motivere når villsvin er tilstede enn før de i hele tatt har 
vist seg i området.



lokale utfordringer innenfor områdene hvor 
det er villsvin i dag - Østfold
i ulvesonen     

i mange år et komplisert/anstrengt/konfliktfylt forhold til 
«myndighetene»  (Skogen,NINA, «moralske retten til forvalting av 
utmarka») 

- bortfall hundejakt/løshundjakt, mindre elgstamme

= redusert verdi av utmark

- erfaringene viser av villsvin øker verdien av utmark 

i «Norges kornkammer»

- vi dyrker all jord = helt andre forutsetninger en enn på svensk side 

– bestandsbegrensing lokalt fra dag 1



lokale utfordringer innenfor områdene hvor 
det er villsvin i dag - Østfold

- svenske regler følger villsvinet inn i Norge ?

- svartelistet fremmedart – terskel for god jaktetikk ?

- 10 meter til svensk viltart – forståelse for planens mål ?

- vedvarende tilsig av nye dyr – muligheter/motivasjon ?



lokale utfordringer innenfor områdene hvor 
det er villsvin i dag - Østfold
- organisering av utmark er i hovedsak for jakt på hjortevilt

- i stor grad egen jakt på arealer 

Dvs god lokalkunnskap i utmarksområdene men kan trenge jaktlig
samarbeid i større arealer.

Jordbruksområder med lite skogareal er i mindre grad organisert for 
jaktformål.

I villsvinforvaltning trengs samarbeid for begge arealtyper.

_

Økt motivasjon når villsvin er tilstede enn før de i hele tatt har vist seg i 
området.



hva er det viktigste vi må gjøre for å lykkes 
med handlingsplan mot villsvin ?

• Finne metoder som kan vise om målene er nådd 



hva er det viktigste vi må gjøre for å lykkes 
med handlingsplan mot villsvin ?

• Finne metoder som kan vise om målene er nådd 

• Skape bedre kunnskapsnivå/forståelse om forvaltning av villsvin



hva er det viktigste vi må gjøre for å lykkes 
med handlingsplan mot villsvin ?

• Finne metoder som kan vise (nå og senere) om målene er nådd 

• Skape bedre kunnskapsnivå/forståelse om forvaltning av villsvin.

• Samarbeid/organisering må prioritere enkle løsninger for den enkelte

grunneier, jordleier, jaktleier eller skadejeger

om flg :

skadeavverging, åteoppfølging, hundetilgang, informasjon, 

ettersøkshjelp, slakt/prøvetaking, osv



Hvilken rolle vil lokal/regional viltforvaltning  
ha i oppfyllingen av handlingsplan mot villsvin
Lokal viltforvaltning er kommunene

Regional viltforvaltning er fylkesmennene og fylkeskommunene

Regionalt:

- Informasjon

- Tilskudd til lokale tiltak

- Øke kompetansen i offentlige ettersøk

- Lettere tilgang på ettersøksekvipasjer


