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Retningslinjer for jakt i Sørskogbygda villsvinvald.  
(Valdet er likt med elgvaldene Sørskogbygda og S.N.H. Storbergskogen, Nysæterskogen og Hvarstadsæterskogen). 

Hensikten med retningslinjene er å opprettholde et tilstrekkelig jakttrykk på villsvin over hele året. 

Sørskogbygda villsvinvald har fullmakt til å gi jakttillatelser på villsvin på innmeldte arealer i Sjfg SA 

og på grunneiernes godkjente områder for villsvinjakt.  

Dersom det iverksettes jakt med hund, skal jaktleder varsles på forhånd. 

Ved eventuell skadeskyting av villsvin, kan det iverksettes ettersøk innen valdet tilsvarende som for 

hjortevilt. 

Etablering av åteplass kreves godkjenning av grunneier. Ved åtejakt skal det kun brukes mindre mengder 

fôr, og ikke fôres for å øke villsvinstammen. 

Villsvinjakt rapporteres av villsvinansvarlig i jaktvaldet, som rapporterer videre i viltrapporten. 

Sett og skutt villsvin rapporteres til: Magne Bakken, mabakken@online.no - 905 57 830. 

Skutt villsvin tilfaller skytter, hvis ikke annet er avtalt. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hvem får jakte villsvin i Sørskogbygda villsvinvald: 

De som skal felle villsvin i Sørskogbygda og SNH skal ha løst jegeravgift og tatt Storviltprøve. 

Godkjente jegere: 

1. Elgjegere som har jaktet elg i Sørskogbygda og S.N.H. sist høst.  

2. Bukkejegere i Sørskogbygda sist høst, samt andre godkjente jegere i S.N.H.  

3. Grunneiere og betalende medlemmer, som ikke er under kategori 1 eller 2.  

4. Småviltjegere med løst årskort. 

Alle må medbringe nødvendig dokumentasjon under utøvelse av jakten. 

Ovennevnte grupper har allerede betalt for annen jakt i Sørskogbygda og SNH. Villsvinjakt = GRATIS. 

5. Andre: Må løse Villsvinkort (pt. kr 300,-), og vise godkjent Storviltprøve. 

PS.:  Storviltprøven: Hvis jakttiden går fra et jaktår og over i neste jaktår, gjelder storviltprøven som er 

avlagt i det jaktåret jakten på den aktuelle viltarten startet. (Gjelder til ny storviltprøve kan avlegges). 

(Et jaktår er fra 1. april – 31. mars). 

Tillatt å bruke haglegevær på villsvin, kun med fyllingskule/slugs. 

20. mai 2022 

 

for Styret i Sørskogbygda Jakt Fiske og Grunneierlag SA  for S.N.H. jaktvald 

Bjørn Gjerdingen (sign.)      Nils Storberget (sign.) 

 Leder         Leder 
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