
Handlingsplan villsvin, halvveisevaluering NJFF Østfold, til NJFF sentralt 
Lista under er hentet fra tiltaksdelen i handlingsplanen. Vi har lagt inn våre kommentarer med rødt 

under hvert punkt. 

• Tiltak og virkemidler Kommentarer Juridiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 

Bestandsovervåking Utvikle overvåkingsmetodikk, samt drift av denne. 

Dette har ikke vi merket noe til. 

 

• Utvikle Villsvinapp, alternativt bruk av Artsobservasjoner Ingen 800 000/år i 3 år, deretter 

lavere kostnad 1 000 000 til utvikling av Villsvinapp, mindre beløp til årlig drift. 

Det foreligger vel ingen villsvinapp ennå? Vi ser at Miljødirektoratet ikke støttet dette. 

Artsobservasjoner er derimot svært fungerende. 

 

• Helseovervåking Inkludere i vilthelseovervåking Ingen 3-500 000,-/år 

Her leverer vi ut prøver fra NJFF Østfold sitt kontor. Det er ikke mange som har hentet, men flere av 

de som har hentet har hentet mange sett. Det er rikelig tilgang på steder slike sett kan hentes, vi er 

bare ett av flere steder i Rakkestad-Halden-Aremark. Veterinærinstituttet er flinke til å følge oss opp i 

fht. tilgang på flere sett og informasjon. 

 

• Grunneiersamarbeid Prosjekt igangsatt med mål om å tilrettelegge for økt samarbeid Ingen 1 

640 000 (2019-2021) i prosjektkostnader. 

Dette prosjektet har vært svært lite i kontakt med oss. 

 

• Forbud mot fôring av villsvin Forskrift på høring, forventet ikrafttreden 1.1.2020. Ny forskrift 

0 

OK. 

 

• Bruk av hund Krav om ettersøkshund Forskriftsendring 0 

OK. 

 

• Tillate trening av hund på villsvin i innhegnet område Krever tillatelse fra vilt- og 

dyrevelferdslovgivingen Ingen 0 

Her har det vel ikke skjedd noe, annet enn at det har blitt ytterligere innstramminger på trening av 

hund på levende vilt i Norge. 

 



• Bruk av kunstig lys under jakt og ettersøk Tillate fastmontert lys ved åte, og bruk av lys ved 

ettersøk Lovendring Forskriftsendring 0 

OK 

 

 

• Vederlag for innlevering av prøvesett Kan bidra til økt uttak og bedre helseovervåking. Ingen 

850 000/år 

Dette startet opp med et for lavt vederlag, men det ble økt etter hvert. Det gjør ingen ting om det 

økes med ytterligere kr 500,- for alle typer dyr. 

 

• Vederlag for melding om funn av døde villsvin Vederlag på 2000,- pr innmelding – antatt 

maks 15 dyr Ingen 30 000/år 

Dette vet vi ikke noe om. 

 

• Bruk av feller Kan bidra til økt uttak. Må utredes. Lovendring Forskriftsendring 0 

Lite interessant fra et jegerståsted. 

 

• Informasjonstiltak Styrke informasjon på viktige grenseoverganger. Ingen 200.000/år 

Dette vet vi ikke noe om. 

 

• Jegeropplæring Informasjonsmøter, kursing av jegere Ingen Usikkert 

Det har vel ikke skjedd veldig mye på denne fronten her i Østfold. Jakt- og fiskesenteret har ved flere 

anledninger forsøkt å arrangere en infokveld i Halden, men har blitt stoppet av COVID-19 hver gang. 

 

• Utvikling og utplassering av villsvinsikre avfallsdunker Krever utvikling og gode 

tømmingsrutiner Ingen Usikkert 2 

Lite aktuelt i fht. våre interesser. 

 

• Tiltak for å hindre smitte fra villsvin til tamsvin Forbud mot utegang av svin i områder med 

villsvin uten effektivt gjerdeskille. Forskriftsendring Usikkert 3 

Lite aktuelt i fht. våre interesser. 

 

Øvrige kommentarer: 



Det er styret og administrasjonens inntrykk at vi holder bestanden i Østfold stabil slik det er nå. Det 

er tett mellom åtestasjonene, viltkameraene og skytepostene i søndre del av Rakkestad kommune, 

og dette ser ut til å hindre villsvina i å etablere seg, og også spre seg lengre nord. Villsvinjakt er 

ganske attraktivt, og det er mer mangel på jaktområder/grunneiere enn jegere i de områdene der 

det er mye villsvin, da spesielt i Aremark og Halden, men også i Rakkestad og Marker. 

 

Behandlet av styret i NJFF Østfold 29-9-22 


