
 
 

Sentraladministrasjonen  
Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg   E-post: sentralpost@ostfoldfk.no 
Kontoradresse: Oscar Pedersensvei 39, Sarpsborg            Internett: www.ostfoldfk.no 
Telefon: 69 11 70 00    Org.nr.: 974 544 407 

 

 
 

 
 
 

Høring - Forvaltningsplan for villsvin 
 

Fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune sender vedlagte utkast til 
«Forvaltningsplan for villsvin» på høring til berørte parter i Østfold. Høringsfristen er satt til 
1. mars 2016.  
 
Vi vil understreke at dette er en invitasjon til å komme med synspunkter på en plan som i all 
hovedsak er en kunnskapsdugnad om villsvin og forvaltning av villsvin i Østfold. 
Høringspartene bes derfor spesielt å komme med synspunkter på hvordan de ser sin egen 
rolle i dette bildet. 
 
Forvaltningsplanen er utarbeidet i samarbeid mellom Fylkesmannen i Østfold og Østfold 
Fylkeskommune. Mye av kunnskapen er basert på svenske erfaringer, men relevant 
kunnskap fra andre europeiske land er trukket inn.  
 
Fylkestinget i Østfold har i flere omganger anmodet Miljødirektoratet og Klima- og 
miljødepartementet om å starte regleverksarbeidet for å kunne forvalte villsvin på samme 
nivå som annet jaktbart storvilt, men har foreløpig ikke fått positiv respons på sine 
anmodninger. Basert på erfaringene fra Sverige har fylkestinget likevel besluttet å starte 
med regionale tiltak og prosjekter for å være i forkant av bestandsutviklingen, og ha verktøy 
tilgjengelig når problemer i trafikk eller jordbruksproduksjon oppstår.  
 
Hensikten med denne forvaltningsplanen er først og fremst å gi jegere, grunneiere, 
produsenter i jordbruket og deres organisasjoner veiledning og grunnlag for forvaltning av 
villsvin; slik at de kan styre bestanden lokalt, og begrense skadene i jordbruket og trafikken 
gjennom lokale tiltak. Det er også et mål at økt kunnskap skal føre til gode jaktrutiner og 
riktig hundebruk i både i ordinær jakt og ved ettersøk. 
 
Denne forvaltningsplanen er ment som en veileder, et kunnskapsgrunnlag og et verktøy for 
samordnet regional og kommunal villsvinforvaltning i Østfold. 
 
Det foreligger planer på nasjonalt nivå om å innføre en forskrift om bruk av åte/fôring av 
ville dyr. En slik forskrift vil kreve endringer i denne forvaltningsplanen. 
 
Vi åpner for innspill på alle områder, også for tema som ikke er nevnt i forvaltningsplanen.  
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Østfold fylkeskommune anmoder kommunene om å distribuere høringsutkastet til relevante 
miljøer i egne kommuner. 
 
 
Med hilsen 
 

 
 

 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent av 
Elin Tangen Skeide Pål Erik Jensen 
fylkesplansjef rådgiver - friluftsliv, vilt- og fiskeforvaltning 
  


