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De eldste funnene vi har av bein fra villsvin i
Norge er ca 9500 år gamle. På den tida var
klimaet varmere enn i dag, og rike edellauv-
skoger dominerte kyst-Norge. I steinalderen
var villsvinet en naturlig del av norsk kyst-
fauna, og dessuten viktig føde for mennesker.
Den norske villsvinbestanden døde trolig ut
for over 1000 år siden, som følge av kaldere
klima, økt jordbruk og jakt. 

Villsvinet reetablerte seg fra utsettinger i
Sverige på midten av 1970-tallet, og selv
om arten var uønsket, økte bestanden. 
I 1988 valgte den svenske Riksdagen å
godta villsvinet som en del av svensk fauna.
Siden har villsvinbestandene spredd seg
raskt, og avskytingen har økt drastisk. 
I 2010 antok man at det var mellom 100
000 og 150 000 villsvin i Sverige. Fra

starten av 2000-tallet har enkelte streifdyr
krysset grensen til Norge, og et økende 
antall observasjoner og fellinger er gjort i
Østfold, Akershus og Hedmark. Den første
etableringen av reproduserende villsvin
skjedde i Aremark kommune i Østfold i
2005, og det første villsvinet ble felt her i
2006. Siden har avskytningen økt og det
blir årlig felt et titalls villsvin. 

Villsvin er på Norsk svarteliste 2007, og er
dermed en uønsket art i norsk fauna. Fangst
og flytting av levende villsvin er forbudt. 
Utsiktene til et mildere klima, samt Sveriges
betydelige villsvinstamme gjør det likevel
sannsynelig at villsvin er kommet for å bli i
Norge. 

Villsvinbestander i Østfolds grensetrakter. 
Røde markeringer indikerer bestandene og 
deres utbredelse pr. 2011.

Villsvinet 
- utdødd art på full fart tilbake

Villsvin i enga



Villsvinet er et typisk nattaktivt dyr og kan
bevege seg over store områder. Arten er
sky, og har meget god hørsel og luktesans.
Villsvin er i utgangspunktet ikke farlig, men
kan opptre aggressivt ved beskyttelsen av
flokken eller hvis det er skadet. Villsvinet
trives best i kulturlandskapet der det er
variasjon mellom dyrket mark og skog. 
Tradisjonelt er villsvinet tilknyttet edellauv-
skog, men har også etablert seg i nordlige
områder der barskog og blandingsskog
dominerer. 

Villsvinet er altetende, men om lag 85 % 
av føden består av plantemateriale. Døgn-
aktiviteten reguleres av mattilgangen og
normalt er de aktive 6–8 timer i døgnet. 
I løpet av de aktive timene forflytter de seg
gjennomsnittlig sju kilometer.

Villsvinet blir opptil 185 cm langt. Rånene
(hanndyr) kan veie inntil 250 kg, mens
suggene (hunndyr) kan bli inntil 150 kg
tunge. Villsvinet formerer seg raskt og ei 

villsvinsugge kan få opptil 14 unger i kullet.
Mest vanlig er 3-6 unger. Suggene danner
flokker som ledes av ei eldre sugge.
Ledersugga synkroniserer brunsten i flokken
slik at fødslene foregår samtidig og flokken
kan opptre samlet. Normalt er brunsten fra
september til januar, og villsvinungene fødes
etter ca fire måneder. Villsvinet kan få unger
opptil tre ganger i året, men i Norge og
Sverige er én gang det vanlige. Villsvinet blir
normalt kjønnsmodent ved ett års alder. 

Suggeflokkene er basisen i villsvin-
bestanden, og har leveområder på 8000 –
17 000 dekar. Ved kjønnsmodning jages
ungrånene ut av suggeflokken og de opptrer
ofte alene eller i mindre grupper på 2-3 dyr.
De trekker ofte over store områder og kan
forveksles med suggeflokker på steder hvor
villsvin ikke har etablert seg. Ungsuggene
blir værende i flokken og det er derfor som
regel et mor– datter slektskap innad i
flokken. 

Sugge med unger

Biologi og levevis
- sky alteter



Villsvinets fødesøk kan føre til forholdsvis
store skader på jordbruksmark.

Av jordbruksvekster foretrekker villsvinet mais,
erter, poteter og andre grønnsaker, samt
modne kornåkre. Fristende føde er også 
insekter, mark og røtter. Derfor er skader
etter graving i eng ikke uvanlig.

Omfanget av avlingsskader varierer ofte i
forhold til type vekst, avstand til skjulesteder
og størrelsen på jordet. Villsvinene vurderer
nøye forholdet mellom behov og ønske om
mat, og risikoen de tar for å komme til maten.
Ligger jordet skjermet til med kort avstand
til skog kan villsvin gjøre stor skade dersom
de får anledning.
I skog er skadeomfanget lite. Når villsvinet

graver i jorda kan trerøtter eksponeres for
råtesopper, og skogbrukere er bekymret for
at dette kan gi økte problemer med råte i
granskog. Dette er i midlertidig ikke påvist i
noen undersøkelser. Samtidig kan villsvinets
graving ha en positiv effekt ved at mineraljorda
blir blottlagt slik at nye planter lettere kan
etablere seg.

Påkjørsler av villsvin kan føre til store materielle
skader på kjøretøy, men fører gjerne til mindre
personskader enn ved elgpåkjørsler. I Sverige
har antall påkjørsler økt i takt med veksten i
villsvinbestanden, og man kan forvente samme
trend i Norge.

Skader fra villsvin
- utfordring i åker og eng

Skader i maisåker



Ved aktiv forvaltning kan man holde villsvin-
bestanden på et akseptabelt nivå og
dermed minimere skadeomfanget. Villsvinet
har ingen naturlige predatorer i vår natur og
siden arten i tillegg har høy reproduksjon,
fordrer dette effektiv jakt. De viktigste
skadeforebyggende tiltak er:

• Fôring
• Skadefelling
• Elektrisk gjerde

Ved fôring med føde som villsvinet
prefererer vil villsvinet velge fôringsplasser
fremfor innmark, og man vil redusere skader

på åker og eng. Fôringen bør skje i system
med en fôringsplass der det fôres jevnlig, og
ikke jaktes, kombinert med flere åteplasser
minst 500 meter unna, der man kan jakte
(se illustrasjon til venstre). Her bør det ikke
jaktes når man vil holde villsvin borte fra
dyrket mark. Plasseringen av fôringsplasser i
forhold til åteplasser for jakt er viktig for et
vellykket resultat.

Ved skade på åker er det også effektivt å
felle et ungt dyr der skaden skjer, helst
førstkommende kveld. Lederpurka vil i
ettertid unngå området for å verne flokken.
Felles derimot ledersugge vil flokken holde
seg i området, og gjøre mere skade. Elekt-
riske gjerder er effektivt, og kan være lurt
ved svært utsatte avlingstyper. Dette krever
i midlertidig noe investering og ettersyn.

Skadeforebygging
- utfôring og skremming

Plassering av fôringsplasser i forhold til åte-
stasjoner for jakt er viktig for et vellykket resultat.  



På grunn av villsvinets store arealbruk, er det
viktig at arten forvaltes over tilstrekkelige store
områder hvor man bør ha en felles forvaltnings-
strategi. Dette er spesielt viktig med tanke på
den eiendomsstrukturen vi har i Norge med
mange små eiendommer. 
Forvaltnings områder bør dekke leveom-
rådenes størrelse (dvs. opp mot 100 000
dekar). Arten krever en aktiv og bevisst 
forvaltning; ikke minst på grunn av den 
høye reproduksjonen og det
skadepotensialet som villsvin har. 

Fra elgforvaltningen har vi god erfaring med
planbasert, bestandsvis forvaltning. Mye av
denne kunnskapen kan med fordel videre-

føres til villsvinforvaltningen. Man bør 
diskutere seg fram til en felles plattform 
og prøve å enes om noen forvaltningsmål
for villsvin. 

Villsvinet er nå i en etableringsfase i Norge
og uavhengig av hvilken utvikling man ønsker,
vil det være viktig å skaffe seg mer kunn-
skap om arten.

Gjennom registreringer av felte og sette 
dyr kan vi få bedre oversikt over bestandens
status og utvikling i tiden fremover. Slike 
registreringer kan gi et godt grunnlag for
videre forvaltning, enten villsvinet etablerer
seg innover i landet eller bare i grensetraktene.

Aktiv forvaltning 
– en nødvendighet

Wachtelhund jager villsvin

Villsvin som matvilt
- delikatesse og trikiner
Villsvin representerer en betydelig kjøtt-
ressurs. Kjøttet er saftig og smakfullt, men
litt grovere enn vanlig svinekjøtt. Villsvinkjøtt
skal kontrolleres for trikiner før det spises.
Villsvinkjøtt fra Norge kan kontrolleres gratis
for trikiner gjennom et eget overvåknings-

program hos Veterinærinstituttet.  Det er
også ønskelig at det sendes inn en blod-
prøve fra dyret. Prøvetakingssett kan fås
hos Aremark, Marker og Halden kommuner,
og på Mattilsynets distriktskontorer i Sarps-
borg og Askim. 



Jakt
- et utfordrende jaktobjekt
Villsvin kan jaktes hele året, men sugge med
unger er fredet mens ungene er jaktbare.
Jakt på villsvin krever grunneiers tillatelse.

Villsvin regnes som storvilt. Ved jakt kan 
rifle eller hagle benyttes. Ved bruk av hagle
er det tillat å bruke fyllingskule/slug. Det
kreves godkjent storviltprøve for jakt med
rifle, og kravet til anslagsenergi er det
samme som for elg.

De vanligste jaktformene på villsvin er
drivjakt og åtejakt. Under drivjakt benytter
man postrekker, mens drivere og hunder
driver viltet mot postene. Poster skal alltid
plasseres ved villsvinstiene inne i vegetasjon
der dyra går langsomt. Ved kryssing av
åpne steder som vei, vil dyra holde stor 
fart og sjansen for skadeskyting eller å felle
mordyr er stor. Under åtejakt benytter man
ofte jakttårn i forbindelse med en åteplass
eller et naturlig beiteområde. Effekten av
jaktaktivitet er stor.  Ved for mange jaktdager
på samme sted trekker villsvinene ut av 
området. Drivjakter bør skje kun 2-3 ganger
i vinterhalvåret og det må være tilstrekkelig
med postmannskaper.

Det er viktig å sjekke at villsvinet faktisk er
dødt før man går fram til et felt dyr!

Vellykket jakt i Sverige

Ved påkjørsler eller skadeskyting av villsvin
er det de samme kravene til ettersøk som for
annet storvilt; plikt til å gjennomføre ettersøk,
stans i jakt, varsling og bistand ved re-
sultatløst ettersøk. Villsvin er en meget
krevende art å utføre ettersøk på og krever
mye trening fra ettersøksmannskap og
hunder. Villsvin som er skadet kan ofte

opptre aggressivt, og kan skade både hund
og fører. Det blir gjerne lange ettersøk, og
fordi villsvinet opptrer i flokk er ettersøk ofte
vanskelig. Man må derfor ta forhåndsregler
ved valg av hunderase og våpen, og for
hvordan ettersøksekvipasjen går frem.
Kommunen er ansvarlig for ettersøk etter 
påkjørt vilt.

Ettersøk
- krevende hundearbeid



Ved spørsmål, ta kontakt med:

Fylkesmannen i Østfold 
Miljøvernavdelingen
Tlf: 69 24 70 00 
www.fmos.no

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Miljøvernavdelingen
Tlf: 22 00 36 56 
www.fmoa.no

Direktoratet for naturforvaltning
Tlf: 73 58 05 00 
www.dirnat.no

Mattilsynet
Tlf: 06040 - www.mattilsynet.no

Nyttige lenker:

Utmarksavdelingen Akershus/Østfold: 

www.utmarksavdelingen.no

Svenska Jägareförbundet: www.jagareforbundet.se

Norges jeger- og fiskerforbund: www.njff.no

Vildsvinsklubben (Sverige): www.vildsvinsklubben.se

Lantbrukarnas Riksförbund (Sverige): www.lrf.se

Naturvårdsverket:  www.naturvardsverket.se

Veterinærinstituttet: www.vetinst.no

Denne brosjyren er utarbeidet av Utmarksavdelingen for 
Akershus og Østfold på oppdrag fra Fylkesmannen i Østfold 
og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Illustrasjoner: Svensk Naturförvaltning AB. 
Fotos: Mattias Lijla

• Villsvin er på vei tilbake i norsk natur
etter å ha vært borte i over 1000 år. 

• Antall observasjoner av villsvin langs
svenskegrensen i Østfold, Akershus og
Hedmark øker og det er fast tilhold av
villsvin sørøst i Østfold.

• Villsvinet er en sky dyreart med stor 
tilpassningsevne og høy reproduksjon.

• Suggene danner flokker med en tydelig
rang, mens rånene operer som enkelt-
individer.

• Villsvin på leting etter føde i åker og eng
er en utfordring for landbruket.

• Ved skader i landbruket er hurtige tiltak
viktig, for eksempel gjennom felling av
unge villsvin for å skremme flokken.

• Arten krever aktiv forvaltning over store
områder.

• Villsvin er et spennende jaktobjekt. I
Norge er det jakttid på villsvin hele året,
men sugge som har unger er fredet. 

• Villsvinkjøtt må undersøkes for trikiner
før det spises. 

Oppsummering av folderen

Villsvingalte i snøkledd landskap


