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Bakgrunn

 Jordbruksavtalen – 2 mill til reduksjon av villsvin

 Handlingsplan mot villsvin

 Handlingsplanen peker på grunnerne og lokale 

jegere som viktigste tiltak for bestandsreduksjon

 Grunneier skal fortsatt ha jaktretten til villsvinet  

 Organisering av grunneierne er sentralt

 Bred forankring på tvers av runneierorganisasjonene



Målsetting 

 Etablere hensiktsmessige og velfungerende 

løsninger i en grunneierorganisert tiltaksplan for å 

begrense bestanden og videre utbredelse av 

villsvin i Norge. 

 Tiltaksplanen skal være dynamisk og robust nok 

for å kunne ta høyde for ulike endringer i 

fremtiden.



Delmål 1 

 Beskrive og utvikle 
grunneierbaserte 
organisasjonsformer som 
fungerer for bestands-
kontroll 

 Sammenstille eksisterende 
kunnskap

 Innhente erfaringer fra 
andre land

 Avdekke kunnskapshull

Dette er en teoretisk del  



Delmål 2 

 Gjennomføre to piloter 
med ulike 
organisasjonsformer og 
testing av ulike 
verktøy.

 Samarbeid med 
grunneiere, kommuner 
og jegere

 Teste ulike verktøy

 Rakkestad

 Aremark



Delmål 3 

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

 Etablere 3 – 4 fungerende grunneierområder

 Størrelse bør ligge rundt 50 – 60 tusen dekar

 Kontakte etablerte elgvald og grunneierlag fra 
Halden til Kongsvinger

 Etablere nettverk 

 Etablere samarbeid med NJFF – Østfold, Akershus 
og Hedmark

 Formidle kunnskap



Etablerte grunneierorganiseringer 
Elgvald                   Bondelag                Skogeierlag 



Delmål 4

 Definere konkrete tiltak som gir mulighet til 

kontroll av villsvinbestanden, 

 Teste ulike jaktformer - bruk av åte, kunstig lys, 

feller, bruk av hund

 Kompetanseutvikling

 Jaktpakker og salg av villsvinjakt

 Trenger vi endringer i jaktregelverket?

 Jakt på produksjonsdyr – må skyte flere sugger

 Jakt med nattkikkert/lysforsterkende siktemidler



Samarbeid med jegere og 

jegerorganisasjonene

 Jegere er en viktig del av prosjektet

 Første prioritet er å organisere opp grunneierne. 

De eier jaktretten.

 Etablere samarbeid med NJFF Østfold, Akershus og 

Hedmark.

 Prosjektet vil se på muligheter knyttet til 

opplæringsjakt, salgsløsninger og aksjonsgrupper 

som virkemiddel for effektivt uttak av villsvin.  



Suksesskriterier

 Enighet på grunneiersiden om «minst mulig villsvin på 

minst mulig areal»

 Store nok grunneierenheter – 50 – 60 tusen dekar 

 Kompetente og motiverte jegere

 Stanse etableringer i nye områder

 Ta i bruk hjelpemidler som gjør jakta effektiv

 Mål om å felle 2/3 av villsvinbestanden 

 Felle voksne sugger – jakttidsforskriften retter uttaket 

mot kultinger


