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Forord
Villsvinet i Norge er en art som på mange måter har gått under radaren når det gjelder det
store nasjonale skadepotensialet dyret representerer. I dag er det lite fokus på spredning av
arten og potensialet for skader i jordbruk og hager, smitte, jaktutøvelse osv. Dette notatet
presenterer en kortfattet oversikt over helheten i problemet og hvor relativt få det er som har
interesser i økte villsvinbestander. Med tanke på utfordringene dette gir Norge på nasjonalt
nivå dersom landet skulle få kraftig bestandsvekst slik som Sverige har erfart, er det viktig å
ta utfordringen på alvor i dag. Om fem til ti år kan det være meget krevende å begrense
bestanden gjennom jakt og fangst.

Vi takker Norges Bondelag, Norsvin og Animalia for oppdraget, og Ole Herman Tronrud i
Mattilsynet, Aasmund Fjellbakk, Fylkesmannen i Østfold, Pål Sindre Svae i
Utmarksavdelingen for Østfold og Akershus, Torbjørn Ulsrød og Ole Lagerholt i Aremark.
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Sammendrag

Anne Bunger & Chr. Anton Smedshaug: Villsvin – problem for mange, glede for få.
Notat 1-2018. AgriAnalyse: Oslo
Bakgrunnen for dette notatet er at Norge står på randen av å få en villsvinbestand som kan
spre seg i de fruktbare jordbruks- og skogsområdene på hele Østlandet og etter hvert SørNorge. Erfaringene fra vårt naboland Sverige er at når bestanden først kommer over et visst
nivå, er det svært vanskelig å kontrollere den. Så langt vi vet, finnes det ikke eksempler på at
regulær jakt har mulighet for å holde bestanden nede over tid, selv om det kan begrense
utbredelseshastighet og bestandsvekst. Det er med andre ord nå Norge ennå kan begrense
utbredelsen til villsvinet, og det må gjøres noen tydelige avveininger og prioriteringer raskt
om ikke villsvinet skal spre seg ukontrollert. Erfaringene fra Sverige der avskytingen har
steget fra noen tusen ved årtusenskiftet til nesten 100 000 allerede i 2012, viser hvor
dramatisk fort bestanden kan vokse. Under optimale forhold kan veksthastigheten være 50 % i
året.
Villsvinets store natur- og samfunnspåvirkning gjør etablering til en særlig viktig sak å
diskutere i forkant, nå som vi kjenner effektene arten har hatt på kort tid i Sverige. Der anslår
de nå hvert villsvin til å ha en verdi på -5 000 svenske kroner, og skadene på grasjorder,
kornproduksjon og ikke minst potet og grønnsaker er økende i jordbruket. Det anslås at 40 %
av Sveriges bønder nå er påvirket av villsvin som skader avlinger for om lag 7 % av
totalverdien. Samtidig spares heller ikke folks hager, kirkegårder eller parker i villsvinets
matsøk. Utfordringene er også økende i trafikken, der sammenstøt med villsvin rimeligvis
stiger i takt med bestandsveksten, og om lag 6000 ulykker ble registrert i 2017.
I tillegg er villsvinet fryktet som smittespreder. Afrikansk svinepest, som har store
samfunnskonsekvenser, er etter hvert utbredt i en rekke land med utgangspunkt i
villsvinbestandene, og det medfører svære økonomiske tap og begrensninger på aktivitet i
smitteområdene. Villsvinet sprer også en rekke andre sykdommer, ikke minst til tamgris, noe
som gjør utehold av gris vanskelig og kan gi smitte også til innendørs husdyrhold. Villsvinet
kan også spre humane sykdommer.
Dersom det skal lykkes å begrense bestanden, må det gjennomføres en rekke tiltak som i
forslagsform fremmes mot slutten av notatet. Intet tyder på at regulær jakt vil være
tilstrekkelig hvis det skal være mulig å stoppe utbredelsen til en linje øst for
Haldenvassdraget, øst for Bjørkelangen og til området øst for Glomma, noe som anbefales.
Da må det systematisk arbeid til for at suggeflokker med kultinger ikke skal etablere seg vest
for dette. Streifdyr vil selvsagt forekomme.
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1 Innledning

1.1 Bakgrunn
I Sverige forsvant det siste villsvinet på 1600-tallet, men arten har reetablert seg siden midten
av 1970-tallet. Arten var uønsket til å begynne med, men i 1988 valgte den svenske
Riksdagen å godta villsvinet som en del av svensk fauna. Villsvinbestandene i Sverige har
spredt seg gradvis for så raskt å øke siden 2000, og avskytingen har steget dramatisk de siste
årene.
Villsvinet har foreløpig spredd seg sakte, men det er tegn som tyder på at det nå
ekspanderer raskere, og den registrerte avskytingen øker. I områdene der utbredelsen øker,
finner vi betydelige skader på planteproduksjon, dvs. hagebruk, mais og gras, samt at utehold
av gris blir enten vanskeliggjort eller umulig grunnet faren for parring og smittespredning.
Smittespredningen til både inne- og utegris kan ha særlig store konsekvenser relatert til
nedslakting, båndlegging av store områder, dyre mottiltak, endret nasjonal smittestatus etc.
om de mest fryktede sykdommene skulle bli registrert.
Den ville grisen er for noen også en kilde til frykt knyttet til faren for angrep mot
mennesker og hunder. Villsvinet er videre en jaktressurs, men det er ikke et lettjaktet vilt. På
den annen side representerer villsvinet også utfordringer gjennom forstyrrelse av annen jakt,
særlig fordi hunder blir avledet fra bl.a. elg.
Villsvinet i Norge er svartelistet av Artsdatabanken fordi dette er en ny art som er spredd
av mennesker og har stor påvirkning på eksisterende arter og natur generelt. Svartelisting er
dog ingen forvaltningsbeslutning.
Mye tyder på at Norge nå står ved en korsvei for å begrense bestanden av villsvin, som
hittil har ligget på et relativt lavt registrert nivå, men arten utvider nå leveområder og antall,
og står i fare for å øke betydelig såfremt ikke effektive tiltak settes inn raskt. Den svenske
villsvinforskeren Henrik Thurfjell sa i 2015 at vi ville ha 100 000 villsvin om 25 år 1. Om
dette strides forskerne, men med milde vintre, er det ikke utenfor rekkevidde, særlig om arten
skulle lykkes i komme rundt Oslofjorden og ned gjennom Vestfold og Telemark til Agder.
Tiden er med andre ord knapp om man ønsker å unngå en mer permanent bestand utenfor
grenseområdene mot Sverige.

1

https://forskning.no/skog-dyreverden/2015/10/de-ville-svina-kommer
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1.2 Villsvin i våre naboland
Veksten i jordbruket og ikke minst dagens maisproduksjon gir store sammenhengende
grøderike områder for villsvinet og bedre skjul på grunn av endret jordbruk, særlig nær
skogsområder eller annen utmark, med eksempelvis buskvegetasjon. I en rekke land skytes
over 100 000 villsvin årlig, og det felles over 600 000 i Tyskland, 500 000 i Frankrike og
300 000 i Polen. Sverige nådde den magiske 100 000-grensen for noen år siden. Selv i land
med stor avskyting i dag, var bestanden på om lag halvparten rundt årtusenskiftet, slik at det
fortsatt er sterk vekst i villsvinbestanden i Nord- og Sentral-Europa.
Mange steder regnes bestanden som ute av kontroll, og bl.a. i Tyskland ønsker man å
redusere bestanden med opptil 70 prosent. Men uttak er krevende, og det vil måtte mobiliseres
store ressurser for å lykkes. Det er ennå ikke kjent at vanlig jakt har klart verken å begrense
bestandsnivået eller redusere bestandene. Sannsynligvis kan regulær jakt forsinke spredning
fra nye områder og forlenge tiden det tar å kolonisere dem, men den er ikke omfattende nok
verken for å senke bestander eller hindre kolonisering der leveområdene holder rimelig
kvalitet.

1.2.1 Kort om biologi
Villsvinet lever i suggeflokker ledet av en ledersugge, og det fødes 3-8 kultinger i hvert kull,
fem er normalt snitt, og disse fødes i mars-april. Brunsten skjer tidligere om kultingene dør,
og det er ingen brunst ved diing. Det får ett kull i året. Drektighetstid er nær fire måneder.
Kultingene går sammen med sugga og slutter å die etter 7-8 uker.
Vi velger her å bruke begrepene sugge for mordyr av villsvin (purke) og kultinger for
avkom (grisunger). Slik får vi en mer tydelig terminologi versus tamgris.
Villsvin foretrekker fruktbare områder, kulturlandskap og løvskog, men greier seg også
godt i granskog på høy bonitet. Villsvinet er alteter og kan spise kjøtt i stort monn hvis det får
anledning. Det finner føde i eldre skog, typisk hogstklasse 4 og 5. Synet er svakt, men nesen
er usedvanlig god og hørselen godt utviklet.
Normal spredning i Sverige har vært 5 km i året, mens den i Norge har vært 1–2 km.
Spredningsfronten er preget av enslige småråner som kommer først, og senere sugger med
kultinger.

1.2.2 Sverige
Det skytes nå mer villsvin enn elg i Sverige. I 2016 ble det skutt 100 000 villsvin versus
80 000 elg, og villsvinet skytes bare på om lag 1/3 av arealet (det mest produktive). Det vil si
at tettheten er svært høy i den sørlige delen av Sverige der hovedstammen finnes, og dette er
jo også der befolkningstettheten er høyest. Dermed er interaksjonen mellom folk og svin høy
og økende, og påvirkningen på jordbruk, hager, parker, kirkegårder osv. vokser.
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Dagens svenske bestand har sitt opphav i svin satt ut på 1970-tallet og framover. Etter
hvert som jordbruket i Sverige ble stadig mindre lønnsomt, dukket det opp ville svin på de
store godsene rundt omkring i Sverige, som da valgte å satse mer på selskapsjakt av
kontinental karakter. For å få til dette til ble villsvin utsatt av større grunneiere i Sør-Sverige,
eksempelvis i Sörmland sør for Stockholm der utbredelsen økte på 1980-tallet grunnet
utsetting. Menneskehjulpet spredning bidro derfor til å øke utbredelsen betydelig, og mange
steder er det klart at spredningen har gått på hjul og ikke på hov. Utviklingen har ofte fulgt
godsstørrelsen i Sverige og vært knyttet til store eiendommer. Utsetting har vært kombinert
med utstrakt fôring vinterstid, for å unngå fall i stammen grunnet høy dødelighet av kultinger.
Folketinget i Sverige vedtok så i 1987 at villsvin skulle være en del av svensk fauna og ha
«hemortsrätt i landet» med egen forvaltning. Arten skulle også betraktes som en jaktressurs.
Vedtaket for 30 år siden har naturlig nok hatt konsekvenser. Den gang var det kanskje under
1000 ville svin i Sverige. Rundt 2000 ble det skutt 5 000 villsvin, mens det allerede i 2012 ble
felt 97 000. Dette er en utvikling ingen forutså, og ingen vet hvor stor bestanden er i dag.
Mye av Sør-Sverige ligger i områder med milde vintre der dyrene stresses lite av kulde
med snø på marken og tæle i bakken. Voksne dyr sies å kunne greie seg i opptil 3 måneder
uten mat ved å tære på fettet. Men det er en tendens til at dyrene overlever dårligere, og da
særlig kultingene, når det er barfrost og kanskje særlig ved dårlige eikeår, som gir lite nøtter å
fete seg opp på. Særlig er det kultingene som sliter i harde vintre, men økt dødelighet tas fort
igjen idet en sugge får 5–8 avkom, og de kan få eget kull allerede året etter.
For alle praktiske formål er villsvinbestanden i Sverige ute av kontroll, noe denne
uttalelsen fra en delegat på årsmøtet i LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) 2018 viser:
Vi måste alla ta vårt ansvar. Vi måste tala samma språk. Vi får jaga vildsvinen dygnet runt, året
runt, med rörlig belysning, vi får använda fällor. Vi klarar det ändå inte. Därför måste vi jobba
på bred front och arbeta tillsammans med jägarorganisationerna, sa Åsa Sikberg, LRF
Mälardalen.

Den erfarne viltforvalteren og regionansvarlig for LRF, Anders Wetterin, har kort og godt
oppsummert det slik: «I Sverige forstod vi ikke hva vi holdt på med». 2 Utalelsen illustreres jo
godt i figur 1.1. Ingen hadde ventet nærmest eksponensiell avskytning på bare 12 år, noe som
da gir flere fellinger av villsvin enn av elg i skoglandet Sverige.

2

Skog 2/18.
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Figur 1.1

Antall felte villsvin i Sverige (Svenska Jägerforbundet, 2017).

I og med den høye avskytingen i Sverige øker også avskytingen i grenseområdene mot Norge
og da særlig Västra Götalands län. I perioden fra da den første grisen ble skutt i Aremark i
2006 til i dag har avskytingen i lenet firedoblet seg. Det tilsier også økt spredning til Norge.
Figur 1.2

Antall felte villsvin i Västra Götalands län. Lenet grenser til Østfold i sør.
(Svenska Jägerforbundet, 2017)
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1.2.3 Finland
I Finland har også villsvinet økt i antall de siste årene. Selv om bestanden ennå ikke er svært
høy nå, dvs. den er beregnet til 3 200 individer vinteren 2017 3, antas den å ha steget med 23,5
prosent det siste året. Med en slik hastighet fordobles bestanden hvert 3. år. Men det
teoretiske potensialet anslås å være 50 prosent vekst i året. Med veksten øker også
utbredelsesområdet, og fra å ha vært tilstede bare i sørøst er det nå stadig nye observasjoner
også vest i Finland. Det ble skutt anslagsvis 1000 dyr i 2016.

1.2.4 Danmark – og gjerder
Nylig har også Danmark igjen stiftet bekjentskap med villsvinet. De hadde villsvin fram til
det ble utryddet i 1801, og nå vandrer det påny inn fra Tyskland.
Danskene har bestemt seg for å stoppe spredning fra Tyskland, og derfor bygges nå et
stengsel mellom landene på 70 km, noe som skal hindre arten i å spre seg til Danmark.
Gjerdet vil være 1,5 meter høyt og gravd 50 cm ned i bakken til en kostnad på ca. 70
millioner kroner. I tillegg kan grunneiers jaktrett til villsvin for å kunne bekjempe arten mer
effektivt.
Et utbrudd av afrikansk svinepest kan gi eksporttap på opptil 11 milliarder kroner for dansk
svinenæring og vil være en katastrofe for jordbruk og tilknyttet industri.
Tilsvarende vurderte Polen å bygge et viltgjerde på 1200 km langs hele grensen mot
Russland og Hvite-Russland, som har villsvin med afrikansk svinepest. Kostnaden her per km
anslås langt lavere enn i Danmark – til 55 millioner euro. Prosjektet er foreløpig stilt noe i
bero, da Polen nå selv har svinepest i landet. Forslag kan likevel dukke opp igjen om Polen
lykkes i å utrydde sykdommen.
Vi vet også at Ungarn har gjerdet inn et område på rundt 75-80 km2 midt i landet med et
dobbelt elektrisk gjerde rundt et gårdsbruk der svinepest ble påvist vinteren 2018.

3

I følge Naturinstituttet Luke
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2 Skader i jordbruket

2.1 Planteproduksjon
Villsvinskader i jordbruket omfatter bla.a. skader gjennom graving, nedtråkking og direkte
konsum av jordbruksvekster. Skogsnære områder er særlig utsatt.
Flere undersøkelser viser størst skader i nærheten av kantsoner hvor villsvinet også finner
skjul. Åpne områder unngås vanligvis, men modne avlinger kan tilby både mat og beskyttelse
om sommeren, da det også er mindre jakt. Omfanget av skader vil derfor variere fra område
til område avhengig av hvordan landskapet er utformet.
Villsvinet spiser det meste, men om lag 85–90 prosent av fødeinntaket er plantemateriale.
Resten består av insekter, ormer, snegler, egg, smågnagere og døde dyr. Villsvinet er aktivt
om natten, og avhengig av mattilgangen er dyret aktivt i 6 til 8 timer i døgnet og beveger seg i
gjennomsnitt 5–7 kilometer i løpet av denne tiden.
For villsvinet er jordbruksvekster en attraktiv og energirik kilde til fôr. Mais, erter, poteter
og andre grønnsaker samt korn er favorittene. Kornet er særlig fristende i høstemoden åker.
I tillegg til å spise avlingene eter villsvin også mye insekter, mark og røtter, og kan gjøre
store skader på eng. Hauger med jord og løs stein etter oppgraving kan også føre til skader på
maskiner og høsteutstyr.
Skadene avhenger av bestandstetthet, tilgang på annen føde, type avling og plassering av
innmark. I Sverige er det størst skader på åkermark når kornet modnes i august. Graving i
høstsådd åkermark og etter kveke (Triticum repens) har også ført til omfattende skader i
Sverige (Haaverstad, 2011).

Bilde av villsvinskilt fra Sverige. 4

4

http://www.atl.nu/skog/bucht-vill-forbjuda-stodutfordring-for-vildsvin/
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Tabell 2.1

Skader på jordbruksvekster forårsaket av villsvin i Sverige, i tonn, 2014. Kilde:
SCB (Statistiska centralbyrån), 2018.

Vekster

Tonn

Totalt

Villsvin andel

Høsthvete

17 969

35 620

50 %

Vårhvete

5 216

7 278

72 %

Høstrug

1 097

1 900

58 %

277

479

58 %

Vårbygg

7 992

17 435

46 %

Havre

6 118

18116

34 %

Rughvete

2 181

3708

59 %

Andre korntyper

1 770

3675

48 %

Mais

94

95

99 %

Erter

978

1652

59 %

Åkerbønner

398

725

55 %

1 676

5714

29 %

Vårraps

143

387

37 %

Høstryps

19

31

61 %

Vårryps

3

12

25 %

Oljelin

9

19

47 %

Halm

12 485

18381

68 %

Mais til fôr

12 288

14706

84 %

Andre vekster til fôr

6 265

9793

64 %

Matpotet

2 520

4176

60 %

Potet for stivelse

2 376

3460

69 %

68 311

98351

69 %

Høstbygg

Høstraps

Eng

En annen konsekvens som fører til tap for jordbruket, er når bøndene må tilpasse
produksjonen sin fordi det er villsvin i området. Det vil si at de kanskje ikke dyrker det de
gjorde før og ville gjort uten villsvin i området, og at de bytter ut vekster med høyere
inntjening mot vekster med lavere inntjening, men som villsvinet gjør mindre skade på.

Husdyrhold
Med mye villsvin i et område kan det føre til begrensninger eller skader også for de som
driver med husdyr.
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Når svinet graver i eng, kan det også komme med jord i graset som høstes, og jordsmitte i
fôr kan gjøre store skader hos melkeprodusenter. I verste fall kan det medføre listeriose som
igjen kan føre til kasting hos drektige dyr. 5
Det blir ikke automatisk ulovlig med utegris dersom det kommer villsvin inn i et område.
Men om det ikke blir ulovlig, oppstår likevel utfordringer med å holde villsvin unna tamsvin.
For å holde villsvinråner unna purker og store slaktegriser vil det være nødvendig med doble
strømgjerder.
I Norge er det et mål om å legge om til SPF-besetninger (SPF står for spesifikk patogenfri
og vil si at dyrene er fri for definerte sykdomsfremkallende mikrober (patogener).) Per i dag
er det ikke noe som tilsier at slike besetninger ikke kan oppstalles utendørs, men om villsvin
etablerer seg, kan det bli vanskelig.

2.2 Sykdom og smitte
Det er flere typer smitte villsvin kan bære med seg. Den mest dramatiske er afrikansk
svinepest, men også andre alvorlige sykdommer har blitt funnet blant villsvin i Europa.

2.2.1 Afrikansk svinepest i Europa
Afrikansk svinepest er en svært smittsom virussykdom hos svin. Den regnes som en av de
mest tapsbringende virussykdommene som finnes. Viruset smitter både tamme og ville svin,
men kan ikke smitte til mennesker. Sykdommen gir høy feber, nedsatt allmenntilstand,
misfarging og blødninger i huden, og er svært dødelig. Den kan ikke skilles fra klassisk
svinepest uten bruk av laboratorietester.
Afrikansk svinepest har lenge vært endemisk i Italia (Sardinia). Til Europa kom
sykdommen for alvor i 2007, trolig med infisert kjøtt fra Afrika til Georgia. Afrikansk
svinepest har blitt funnet i Estland, Latvia, Litauen, Polen, Ungarn, Ukraina, Russland,
Georgia, Armenia, Aserbajdsjan, Moldova, Tsjekkia og Romania.

5

Eksempel fra en melkebonde i Aremark i Østfold.
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Figur 2.1

Tilfeller av afrikansk svinepest i Øst-Europa i perioden 2007– juli 2015. 6

Spredning av smitte skjer på flere måter, men den viktigste årsaken til spredning til nye
kontinenter og land har vært gjennom fôring med infisert matavfall. Handel med infiserte
griser og sæd, og via infiserte dyretransporter, klær og utstyr, har også vært med på å spre
viruset over lange avstander. Lokalt skjer spredning ved kontakt mellom griser. Spredning via
luft forekommer kun over korte avstander (Veterinærinstituttet, 2018).
Som kartet under viser, var det i 2017 også flere utbrudd i Tsjekkia, mens i Ungarn ble det
ikke påvist før i 2018.

6

https://porcinehealthmanagement.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40813-015-0013-
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Figur 2.2

Tilfeller av afrikansk svinepest i 2017. 7

Krav og tiltak ved smitte
Dersom man finner afrikansk svinepest i besetninger med tamgris, blir hele besetningen
sanert. Funn i tamgris forekommer, men det er mest vanlig med funn i villsvin.
I EU er reglene strenge ved funn av afrikansk svinepest; det settes krav til opprettelse av
soner med ulike tiltak i de ulike sonene og krav til landet som helhet. Aktuelle tiltak er
informasjonskampanjer, opprettelse av ekspertgrupper for epidemiologiske vurderinger,
omsetningsforbud av levende griser og griseprodukter, desinfeksjon av kjøretøy, forbud mot
fôring av villsvin, krav om prøvetaking, nedslakting, avliving, kadaverhåndtering, osv.
(Mattilsynet, 2018)
Men selv om man bare har funnet sykdommen i villsvin, vil konsekvensene likevel være
store for svinenæringen da eksport til tredjeland står i fare. Ungarn oppdaget sitt første tilfelle
av afrikansk svinepest i april 2018 og har siden funnet minst ytterligere 6 tilfeller. Strenge
tiltak ble iverksatt med én gang, og ingen grisebesetninger i landet har blitt smittet. Likevel er
konsekvensene for eksport til tredjeland store. Mange land har stoppet eller lagt restriksjoner
på import av svinekjøtt og produkter fra landet.

7

http://www.npa-uk.org.uk/Where_next_for_African_swine_fever.html
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Forebygging
Blant mange land med villsvin, men uten tilfeller av afrikansk svinepest, har det blitt satt i
verk tiltak for å hindre at smitte kommer inn.
I den tyske delstaten Mecklenburg-Vorpommern ble det i 2017 bestemt at man skal bruke
20 millioner kroner på å skyte 20 000 flere villsvin i året, i tillegg til de 60 000 som vanligvis
skytes hvert år. Tiltaket blir innført for å prøve å forhindre den afrikanske svinepesten i å spre
seg fra Polen. Delstaten har rundt 200 grisegårder med ca. 830 000 griser, og et utbrudd av
svinepest kan få store økonomiske konsekvenser (Berge, 2018).
I februar 2018 ble det i Tyskland utstedt et dekret som ga jegere tillatelse til å jakte villsvin
hele året som et ledd i å holde villsvinpopulasjonen nede og hindre spredning av afrikansk
svinepest inn i Tyskland (Nienaber, 2018).
Danmark har annonsert at de vil bygge et gjerde mot grensen til Tyskland for å hindre
smitte å komme inn i landet. Gjerdet skal være rundt 70 kilometer langt og 1,5 meter høyt og
stikke en halv meter ned i bakken (NRK, 2018). Dersom afrikansk svinepest kommer til
Danmark, kan all eksport av svin til tredjeland stanses umiddelbart.
En workshop om kostnadene ved sykdomsforebygging i Danmark så på tap og kostnader ved
smitte (se tabell under). Disse kostnadene og tapene strekker seg utover kostandene ved å
innføre de pålagte tiltakene.
Tabell 2.2

Tap og kostnader ved smitte av afrikansk svinepest (EU). Kilde: Workshop II
Costs of disease outbreaks (african swine fewer and avian influenza)

Loss of value of
production
during outbreak

Other economic
losses during
outbreak

Costs of disease
eradication

Loss of other
values (noneconomic)

Disruption of normal
production cycle in pig
farms
Loss of export of meat
and meat products

Loss of hunting rights
and hunting turism

Value of animals
destroyed

Market trust

Losses in the feed
industry

Change of lifestyle

Loss of export of live
animals and genetic
material

Losses in other trade
(hay and straw,
machinery in forrest)

Compensation for
production losses to
affected farm
Cost of culling and
disposal, cleaning and
disinfection

Losses in
slaughterhouses
Surplus of products in
the country leads to
prices going down
Change of production
type – less free range

12

More large scale
production – possible
effects on animal
welfare (less free
range)

Cost due to restrictions
in zones and active
surveillance
Communication and
training activites
Surveillance and
diagnostics
Biosecurity measures
on farms
Backyard farms closed
down
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Konsekvenser ved smitte i Norge
Dersom det påvises smitte blant villsvin i Norge, vil det først og fremst være de som driver
med utegris som blir rammet. Det vil ikke være mulig å drive med gris utendørs i områder der
det er villsvin med smitte.
Dersom en besetning får smitte, vil det også innføres tiltak i et område rundt gården; blant
annet ved at man ikke kan flytte dyr inn og ut av området osv.
Kostnadene ved sanering vil være de samme uansett årsak. Tabellen under viser
kostnadene ved sanering i dag i Norge hos en kombinertbesetning med 50 årspurker.

Tabell 2.3

Nedslakting grunnet MRSA, svinepest m.m. hos kombinertbesetning med 50
årspurker. Kilde: Norsvin.

Effekt
Avbruddstap – ca. 1 års produksjonstap fra nedslakting til full
produksjon

Kr
800 000

Differanse slakteverdi – kjøp/oppdrett av nye avlsdyr

400 000

Bygningstekniske tiltak + vask/desinfeksjon

200 000

SUM

1,3–2 mill.

2.3 Andre sykdommer
Villsvin kan også bære med seg andre sykdommer som kan være alvorlige for gris. Ofte kan
villsvin tåle smitte bedre enn gris og være friske smittebærere.
Villsvin kan være bærere av trikiner. Trikiner kan smitte til mennesker. Alvorlig trikinose
kan gi alvorlig sykdom og føre til symptomer i sentralnervesystem og hjerte. Det anbefales
dermed at alt villsvinkjøtt testes før det spises. I Sverige tester man over 50 000 prøver i året
og av disse har normalt 1-5 trikiner.
I Estland har man undersøkt 1010 villsvin for sykdommer. Tabellen under viser antall
seropositive dyr. Et seropositivt dyr er et dyr som har antistoffer mot smittestoffet og som
viser at dyret har vært, eller er, smittet med smittestoffet.
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Tabell 2.4

Helseundersøkelser av 1010 villsvin i Estland, 2017. Kilde: Referanse: Imbi
Nurmoja, Estonian Veterinary and Food Laboratory.

Sykdom
Aujeszky’s disease

Brucellose
(B. abortus, B.
melitensis og B.
suis)
Porcine
Reproductive and
Respiratory
Syndrome (PRRS)
Porcine Epidemic
Diarrhea (PED)
Influensavirus

Antall seropositive
dyr
253

261

4

4
183

Kommentar
Aujeszsky’s disese (pseudorabies) er klassifisert som
en A-sykdom og har aldri vært påvist hos griser i
Norge
Brucellose er klassifisert som en A-sykdom.
Brucellose (B. suis) er aldri påvist hos gris i Norge.
Siste tilfelle av brucellose (B. abortus) hos storfe var i
1963.
PRRS er klassifisert som en B-sykdom og er aldri
påvist i Norge

PED er klassifisert som en B-sykdom og er aldri påvist
i Norge
Influensa er klassifisert som en B-sykdom. Det finnes
ulike former for influensavirus hos gris. De mest
vanlige (klassiske) svineinfluensavariantene er H1N1,
H1N2 og H3N2. Med ett unntak (i 1998) er disse
influensavirusene aldri påvist hos gris i Norge. Kun
pandemisk influensa pdmH1N1(09) er påvist hos gris i
Norge.

Blant sykdommene er Aujeszsky’s disease (pseudorabies) og brucellose klassifisert som Asykdommer. Det vil si at de er sykdommer som anses som svært alvorlige og der et utbrudd
vil føre til omfattende bekjempelsestiltak – som regel full nedslakting av besetningen.
Aujeszky’s disease er en alvorlig, smittsom virussykdom som gir stor dødelighet hos unge dyr
og kan føre til aborter, dødfødte og svakføde grisunger. Brucellose er en alvorlig, smittsom
bakteriesykdom som fører til aborter («smittsom kasting»).
Porcine Reproductive and Respirotary Syndrome (PRRS), Porcine Epidemic Diarrhea
(PED og influensavirus er klassifisert som B-sykdommer og anses som alvorlige, og
systematisk bekjempelse er påkrevd for å kontrollere sykdommen. PRRS er en smittsom
virussykdom som fører til aborter, dødfødte og svakfødte grisunger. I tillegg fører den til
luftveisproblemer hos smågriser og slaktegriser. En av de mest tapsbringende sykdommene
innen svineproduksjonen i Europa er PED, en smittsom virussykdom som fører til diaré og
medfører høy dødelighet (opptil 100 %) hos unge diende spegriser.
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3 Skader og konsekvenser for samfunnet

3.1 Trafikkskader
Figuren nedenfor viser ulykker med villsvin fra 2010 til 2017 i Sverige. Siden 2010 har
antallet økt, og i 2017 var det rekordmange ulykker med villsvin.
Trafikkulykker med villsvin fører til store kostnader for samfunnet. Først og fremst er det
de direkte kostnadene ved reparasjon, mens personskader er mindre vanlig.

Figur 3.1

Villsvin i trafikkulykker. Kilde: Nationella Viltolycksrådet, 2018.
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3.2 Andre skader og konsekvenser
Frykt for villsvin
Selv om villsvinet vanligvis vil holde seg unna og risikoen for å møte på et villsvin ikke er
store, har det forekommet angrep av villsvin på mennesker, og mange er redde. Villsvin som
er skadet i trafikken, er spesielt kjent for å være aggressive, men villsvin kan også gå til
angrep av andre grunner. I følge en spørreundersøkelse i Sverige i 2013 var det bare bjørn
man var mer redd for å møte enn villsvin (Permell, 2013).
Med mange villsvin i et område kan det føre til at folk bruker skogen mindre og reduserer
arealbruken utenom stier.
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3.2.1 Skader på hager, kirkegårder og parker
Villsvin gjør ikke bare skade på jordbruksareal. Villsvinet roter også i jorda og ødelegger
gressplen. I Sverige har det vært flere tilfeller der villsvin over perioder har ødelagt på
kirkegårder, og også hager, parker og fotballbaner er utsatt.

3.2.2 Skader på hund
I følge tall fra Agria Djurförsäkring i Sverige er det stadig flere hunder som blir skadet eller
drept av villsvin. Tallene de har, gjelder kun for de som har forsikring hos Agria (om lag 40
prosent av alle hunder i Sverige), og selv for denne gruppen er mørketallene store da det ikke
alltid presiseres at bittet eller skaden er fra villsvin.

Tabell 3.1

Jaktskader på hund med forsikring hos Agria Djurförsäkring. Kilde: Agria
Djurförsäkring (2018).

Alle hunderaser

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Trafikkskadet/
drept

571

612

607

638

643

629

521

544

483

378

342

Skutt og skadet
eller drept

14

7

7

15

9

20

24

25

14

12

8

Drukning
Drept/skadet av
tog

59
51

48
55

54
51

43
51

26
38

48
50

39
28

34
36

30
20

18
25

32
34

Drept/skadet av
ulv

25

17

23

16

14

6

5

5

17

18

16

Drept/skadet av
gaupe

1

4

7

3

3

2

1

4

1

2

3

1

1

1

2

5

5

6

Drept/skadet av
bjørn
Drept/skadet av
villsvin

5

11

28

93

82

138

152

149

96

130

160

Drept/ skadet av
vilt/ville dyr

17

19

26

55

68

98

61

85

95

71

110

Forsvunnet
under jakt

21

21

30

10

18

8

12

25

14

11

8
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4 Kostnader i kroner

Kostnadene ved villsvin i Sverige har blitt utredet både hos Jordbruksverket og Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU).
I oktober 2017 presenterte SLU en undersøkelse som viste at kostnadene var større enn
først antatt, totalt 1,65 milliarder svenske kroner i 2015. Skadene i jordbruket utgjorde 1,56
milliarder av disse, i gjennomsnitt 29 000 svenske kroner per bonde. Det var bøndene i
Småland som kom verst ut av det med de høyeste kostnadene. Tallene var basert på de
faktiske utgiftene som ble oppgitt i en undersøkelse sendt ut til 4020 bønder i 2015 (med en
svarprosent på 62) (Rogert, 2017). Disse kostnadene er betydelig høyere enn de 650
millionene per år som SLU og LRF har operert med tidligere.
Blant de 1,65 milliardene svenske kronene er det inkludert 95 millioner kroner for
kostnader ved påkjørsel av villsvin med bil, det vil si i gjennomsnittet 23 000 svenske kroner
per ulykke for bilreparasjon. Som vi ser i Figur 3.1, har antall ulykker med villsvin økt
betydelig siden 2015, opp fra 4229 til 6081.
I en rapport fra Jordbruksverket i 2010 fant man at i Södermanlands län, som i 2009 hadde
om lag 300 av 3000 villsvinulykker, at den gjennomsnittlige reparasjonskostnaden for en
trafikkulykke med villsvin lå på 37 000 svenske kroner (2009). Andre kostnader enn de som
var knyttet til bilreparasjon, var ikke inkludert (Clarin & Karlsson, 2010).

4.1.1 Kostnader per villsvin
Jordbruksverket skrev en rapport i 2010 der de så på kostnadene villsvin påfører jordbruket.
Rapporten beregnet kostnader per dekar for villsvinskader i Södermanlands län i 2010:
Tabell 4.1

Korn
Erter
Andre
vekster
Melk

Totalkostnader for villsvinskader per produksjonsinnretning for gårder av ulik
størrelse (2010). (Södermanlands län). (Clarin & Karlsson, 2010).
10 hektar

25 hektar

50 hektar
17 400
21 800
14 200

100
hektar
23 300
13 000
21 500

200
hektar
46 600
26 000
43 000

300
hektar
69 900
39 000
64 400

3 500
4 400
2 800

8 700
10 900
7 000

15 000

37 400

74 800

33 900

67 800

101 700

Ikke alle kostnader er like lette å måle, og ikke alle har blitt inkludert; kostnadene kan dermed
være betydelig større. Siden 2010 har også villsvinbestanden økt betraktelig i Sverige.
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Beregningene inkluderer avlingstap, arbeidskostnader og maskinkostnader ved innkjøp, men
ikke maskinreparasjon som følge av for eksempel oppgravde steiner etc. Disse kostnadene
kan ofte være store.
Kostnadstallene som denne rapporten fant, ble i 2018 brukt som grunnlag for å beregne
forskjellen mellom skadekostnadene villsvin fører med seg og verdien av villsvinkjøtt
gjennom jakt. I skadekostnader har de inkludert skader på dyrket mark og trafikkskader til
den verdien forsikringsselskap har beregnet dem. De kom fram til et minus på 5000 svenske
kroner per felte villsvin. De konkluderer videre med at populasjonen er for stor og at den må
reduseres. Dersom ikke viltskadene går ned, argumenterer Harald Svensson i Jordbruksverket
for at de nasjonale målene om å øke jordbruksproduksjon ikke kan nås (Svensson, 2018).
Etterspørselen etter villsvinkjøtt i Sverige ligger langt under tilbudet, og av de nær 100 000
villsvinene som ble skutt i 2017, ble bare om lag 16 000 slaktet på vilthåndteringsanlegg. Selv
disse små volumene var det vanskelig å bli kvitt (ATL, 2018).
Fortsetter bestanden å øke, vil kostnadene beregnet over bare bli større og større for hvert
år, mens inntektene i form av kjøttsalg går ned.
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5 Villsvin og utvikling i Norge

5.1 Historie i Norge
Villsvinets historie i området som ble samlet til kongeriket Norge i 872, er i liten grad kjent,
men i tiden rundt rikssamlingen var det neppe villsvin i landet.
Villsvin fantes langs kysten i Sør-Norge for 7 000 år siden. Det bekrefter tallrike funn etter
boplasser og jegerfolk fra eldre steinalder. Ved overgangen mellom yngre steinalder og
bronsealder forsvant (trolig) villsvinet fra Vestlandskysten, men det antas at temmede villsvin
fortsatt ble holdt der. Det er uklart akkurat når villsvinet ble utryddet i resten av Norge, men
det antas at det døde ut i eldre jernalder, en gang mellom 500 f. Kr og og 570 e. Kr (Rosvold
mfl., 2010). Det finnes en mengde grisebein i møddinger fra bronsealderen og bakover, men å
skille tamme og ville svin er vanskelig, dog er det gjort et omfattende arbeid som indikerer at
det er lite villsvinbein å finne etter eldre jernalder, som slutter 570 e. Kr.
Det er ikke funnet helleristninger med sikker tolkning av svin/villsvin, men noen få der
svin er en mulig tolkning. Veideristninger, altså ristninger som framstiller jaktscener,
innholdende svin eller svinetolkninger er ikke funnet.
For alle praktiske formål og for dagens natur vil villsvinet være en ny art i Norge, som
verken andre dyr eller planter har tilpasset seg.

5.2 Klassifisering
Villsvinet står i dag på fremmedartslisten, den tidligere såkalte svartelisten til Artsdatabanken.
Dette har ingen forvaltningsimplikasjoner, men er kun en vurdering av om hvorvidt arten er
naturlig i Norge eller ikke, og listen skal være et verdinøytralt kunnskapsgrunnlag, som det
heter på Artsdatabankens hjemmesider. Det finnes også en forbudsliste for fremmede arter.
Dette er ikke Artsdatabankens liste, men myndighetenes liste over fremmede arter som det er
forbudt å innføre, omsette og sette ut. Miljødirektoratet fører tilsyn med at forbudslisten, som er
en del av Forskrift om fremmede organismer, blir etterlevd.
Villsvinet vurderes til å ha et høyt spredningspotensial, og det regnet som en av de hundre
viktigste invaderende artene i en oversikt fra International Union for Conservation of Nature
(IUCN). Der heter det:
Sus scrofa (feral pigs) are escaped or released domestic animals which have been introduced to
many parts of the world. They damage crops, stock and property, and transmit many diseases
such as Leptospirosis and Foot and Mouth disease. Rooting pigs dig up large areas of native
vegetation and spread weeds, disrupting ecological processes such as succession and species
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composition. Sus scrofa are omnivorous and their diet can include juvenile land tortoises, sea
turtles, sea birds, endemic reptiles and macro-invertebrates. Management of Sus scrofa is
complicated by the fact that complete eradication is often not acceptable to communities that
value feral pigs for hunting and food.

5.3 Situasjonen i Norge i dag
Villsvinet kom til Norge gjennom utviklingen i Sverige. Det kom til norske grensetrakter
gjennom Nøssemarkflokken øst for Idd og en flokk øst for Strømstad på 1990-tallet, som
begge antas å være satt ut. Det førte til en nå permanent etablering i norske grensetrakter i
Halden kommune, dvs. i Idd og i Aremark kommune, der de første individene ble observert
midt på 1990-tallet og det første villsvinet skutt i 2006. Nå lever det et uvisst antall villsvin i
Norge, men ifølge offisielle tall er det felt over hundre i året de siste to årene. Alle registrerte
villsvin felt i Norge, ble felt i Østfold, men vi vet at det er felt dyr også i andre fylker, og disse
er dermed ikke med i statistikken. Lokal informasjon tilsier at det i Aremark skytes vesentlig
mer enn de innmeldte tall. Offisielle avskytingstall kan sannsynligvis dobles. Merk også hvor
raskt avskytingstallene stiger. Det kan fort være omlag 1 000 villsvin i Norge i dag.

Tabell 5.1

Norge

Felte villsvin i Norge, 2010 til 2017. Kilde: SSB, 2018.
20102011
0

20112012
0

20122013
0

20132014
0

20142015
70

20152016
120

20162017
150

Villsvinbestanden vokser med andre ord relativt raskt i det sørøstlige Østfold i dag. Og med
en rask bestandsvekst i Västra Götaland er det ingen grunn til å tro at spredningen fra Sverige
vil avta eller at bestanden i Østfold vil stoppe veksten.
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Figur 5.1

Utbredelse av villsvin i Østfold i dag. I tillegg finnes det villsvin i Akershus og
Hedmark i ikke anslått omfang. Kartet er fra 2015, og den røde linjen angir
anslått utbredelse i 2018. Kilde: Fylkesmannen i Østfold.

Som vi kan se på kartet har Haldenvassdraget vært en naturlig begrensning en periode og
anslaget for utbredelse i 2018 virker også å følge vassdraget på østsiden, selv om det nå også
er etablert villsvin godt vest for vassdraget. Likevel er det naturlig å tenke seg at
begrensningen av utbredelsen kan knyttes til vassdraget her og Glomma lengre opp, om det er
ønske om å begrense bestanden i Norge mer aktivt enn hva tilfeldig jakt kan få til. Disse
barrierene er viktig å utnytte dersom man ønsker å hindre spredning av villsvin i Norge, selv
om villsvinet kan være en utmerket svømmer og heller ikke skyr vann.
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5.4 Jakt
Jakt på villsvin er relativt krevende, og betydelige forberedelser må gjøres, skal man øke
sannsynligheten for å lykkes. Det mest vanlige er enten å sitte på post ved åkre eller
beiteplasser og vente på at dyrene skal dukke opp, eller man kan arrangere mer organiserte
jakter der hunder slippes og poster plasseres ut i området, gjerne også med noen drivere.
Størst sjanse for å lykkes har man antakelig ved systematisk fôring på faste åteplasser, med
dertil egnet skytebu eller trestand/jakttårn. Det siste gir også noe overhøyde. Samtidig vil
fôring vinterstid bidra til å øke overlevelsen og om det ikke gjøres med litt avanserte
automater, vil man fort risikere å mate andre arter som rev, rådyr og grevling m.fl. Det er
derfor viktig at fôring skjer med egnede automater, som bare sender ut mat ved bevegelse.
For utøverne er villsvinjakt en ny og spennende jaktform som gir nye muligheter, og siden
det er anledning hele året, sper det på jaktmulighetene, særlig etter jul når elg- og rådyrjakt er
over, og skogsfuglen er fredet. For enkelte grunneiere med tilstrekkelig areal og egnede
områder vil villsvin også gi inntekter i form av jaktleie eller fordeler gjennom å kunne utvide
egen jakt.
Det er likevel vanskelig å si hvor mange jegere som benytter seg av denne nye muligheten,
ikke minst fordi villsvinjakta konkurrer med annen jakt. For folk som også jakter elg og rådyr
i løpet av høsten, er det begrenset hvor mye tid som kan brukes på systematisk jakt. Erfaringer
fra Sverige viser også at ettersom bestanden stiger og villsvinene blir vanligere, synker også
interessen og det blir vanskeligere å bli kvitt kjøttet. Altså avtar nyhetsverdien og
eksklusiviteten med økende bestand, motsatt av det samfunnet egentlig skulle ønske seg.
For mange representerer også villsvin et problem for elghunder bl.a. fordi de gjerne blir
avledet av svin under jakta og heller følger dem enn elg. I Sverige er det også en del tilfeller
av skader på hunder forårsaket av villsvin, da primært jakthunder.
Det er også stilt spørsmål om hvorvidt villsvin gjennom tilfeldig streifing øker reirtap hos
skogsfugl og tap av rådyrkalver. Ved stadig flere villsvin i skogen vil det øke risikoen for tap i
og med at reir og kalver påtreffes gjennom tilfeldig streif.
Det er videre kjent at villsvinene øker spredningen ved gjentatt bruk av hund slik at de
over tid skyr området og finner nye leveområder for å slippe unna stadig forstyrrelse.
Jakt er neppe i stand til å stoppe bestandsveksten over tid, og tiden er knapp for å
kunne begrense veksten i Norge dersom dette blir et uttalt mål.
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5.5 Mulige forvaltningstiltak
Det fremmes her en del forslag til forvaltningstiltak med utgangspunkt i hvordan bestanden
kan begrenses, dersom dette besluttes.
Mulig målsetning: Det skal ikke være suggeflokker i Norge, men enkeltforekommende
sugger med kultinger kan forekomme. Det skal umiddelbart tas ut alle sugger med kultinger i
området vest for Haldenvassdraget, og vest for en linje mellom Skullerudsjøen, Bjørkelangen
og Kongsvinger, og dernest vest for Glomma. En rekke flokker i grenseområdene vil likevel
være felles.

-

Begrense/forby generell fôring – tillate åtefôring med særskilte automater som strør
ved tilstedeværelse av ville svin til bruk ved avskytning
Understreke at det ikke er lov å bruke avfall til fôring

-

Tillate kunstig lys for avskytning
Bruk av hund begrenses for å hindre forsterket spredning
Fri avskyting av villsvin videreføres
Sugger fredes mellom 1. mars og 31. mai, dvs. i yngleperioden

-

SNO får anledning til uttak på vest for Haldenvassdraget ved forskriftsendring og ta ut
sugger med kultinger
Fellingslag opprettes og benyttes vest for Haldenvassdraget
Generell skuddpremie innføres på villsvin
Fellefangst på villsvin utprøves og iverksettes etter nødvendig opplæring
Søke samarbeid med Sverige på avskytning i grenseområdene.

Understreke at det ikke er lov å flytte villsvin inn over grensene eller innen landet.
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