
Vårt saksnummer: 20/1300
Høring: Høring av endringer i viltloven mv. (bruk av kunstig lys ved jakt på
villsvin mv.)
Levert: 26.11.2020 11:52:06
Svartype: 
Gruppering av høringsinstanser: Kommune
Avsender: Stange kommune
Kontaktperson: Ann-Helen Lysgaard
Kontakt e-post: ann-helen.hoberg.lysgaard@stange.kommune.no

20/1300 - Høringssvar fra Stange kommune på
Høring av endringer i viltloven mv. (bruk av
kunstig lys ved jakt på villsvin mv.) - via
regjeringen.no

Stange kommunestyre behandlet i møte 25.11.2020, sak 108/20 hvor
følgende vedtak ble fattet:

Stange kommune støtter de foreslåtte endringer i viltloven som legger til
rette for mer effektive uttak av villsvin under ordinær jakt.

Vedtak - interpellasjoner - Stange kommunestyre 251120.pdf (296,72 KB) 

Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på
www.regjeringen.no.



Saksprotokoll 
 
Utvalg: Kommunestyret   
Møtedato: 25.11.2020 
Arkivsak: 20/4237-3 - 52617/20 Arkiv:  
Sak: 108/20 
 
 
Interpellasjon - Villsvin i norsk natur v/Aasa Gjestvang og Olav Frang (Senterpartiet) 
 
Behandling: 
SVAR PÅ SENTERPARTIETS INTERPELLASJON OM VILLSVIN 25 NOV 2020 
Senterpartiet stiller ordfører tre konkrete spørsmål knyttet til de utfordringer som 
svartlistearten VILLSVIN representerer i vår fauna. Det er ingenting i den argumentasjon og de 
betraktninger som leder opp til spørsmålene fra Senterpartiet som ordfører er uenig i… 
Villsvin er en uønsket art – begrepet som brukes i dag er fremmede arter.. 
Spørsmål: 
Landbruks og matdepartementet har nå et forslag om endring i viltloven ute til høring. 
Vil Stange kommune la seg høre i denne viktige saken? 
Først litt om de endringer i viltloven som er ute på høring. Forslaget innebærer at synlig 
bevegelig lys (lommelykt) og nattoptikk kan benyttes ved ordinær jakt på villsvin med visse 
begrensninger. I tillegg klargjøres det hva som menes med begrepet "kunstig lys" i viltloven og 
skillet mellom ordinær jakt og fangst av høstbare arter og avliving av vilt etter lov om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 18. 
Forslaget skal bidra til at regjeringens målsetting om færrest mulig villsvin spredt over et minst 
mulig område følges opp. 
 
Det foreslås også strukturelle endringer ved å samle og videreføre gjeldende unntak fra 
forbudet mot bruk av kunstig lys i utøvelsesforskriften. 
 
Endringsforslaget i viltloven ble varslet i februar 2020. Vilt – og innlandsfiskenemnda ble 
orientert om dette og forslaget ble støttet.  
Lokalt er det ikke kjent at det foreligger motforestillinger mot forslaget. Det er imidlertid en 
styrke om eventuelt kommunestyret i Stange også slutter opp om dette forslaget. Det er 
naturlig at en skog -og landbrukskommune som Stange støtter lovendringer som gjør det 
enklere å kontrollere utbredelsen og veksten i villsvinbestanden.  
 
Og jeg foreslår at vi gjør et konkret vedtak i forbindelse med interpellasjonen som foreligger i 
dag, der vi uttaler: «Stange kommune støtter de foreslåtte endringer i viltloven som legger til 
rette for mer effektive uttak av villsvin under ordinær jakt.» 
 
Har Stange kommune innsikt i hvordan situasjonen rundt antall villsvin i Stange 
kommune er? 
Rent generelt kan vi si at å få en fullstendig oversikt over villsvin i Stange er svært, svært 
vanskelig, ja kanskje på grensen til det umulige. På grunnlag av rask og god informasjonsflyt 
knyttet til observasjoner fra grunneiere, jegere og andre som ferdes i skogen så har vår 
miljøvernsjef så langt konkludert med at det forekommer streifdyr, men at det ikke er 
flokkdannelser enda 



 
Hvis vi ser på historikken de siste årene så har «tema villsvin» vært på dagsorden to- tre år etter 
at et villsvin ble felt ved Gata (Kolomoen Muset) for tre år siden. Viltforvaltningen i kommunen 
får løpende informasjon og innsikt i det lokale dyrelivet, også om denne arten. Eksempler på 
dette er : 
 
*Da det første villsvinet i Stange i nyere tid ble felt på Kolomoen vet vi at det var to. Det andre 
villsvinet forsvant tilsynelatende ut av kommunen etter at det ene ble skutt. 
 
*Kommunen har gjentatt ganger mottatt  opplysninger om villsvin som senere har vist seg å 
være rømt minigris eller annen type tamgris. Siste melding var høsten 2020 da det ble observert 
mulig villsvinunger ved Sørli. Dette viste seg trolig å være minigris som var på rømmen. Dette 
ble oppdaget ved at det ene ble fanget i en grevlingfelle. 
 
*I Stange almenning 2020 er det tatt bilde av to villsvin før småviltjakten. Dette kan være de 
samme som nå er observert å jaktet på i Løten høsten 2020.  
 
Konklusjon: Vi har relativt god, om ikke helt nøyaktig oversikt over utviklingen knyttet til 
forekomsten av villsvin. 
Har Stange kommune muligheter for iverksettelse av ekstra tiltak som bidrar til at 
villsvin ikke etablerer seg i noe område i Stange kommune?   
 
Mer enn ekstra tiltak så er det viktig gjennom dialog og informasjon, som i dag er godt ivaretatt 
i møte med kommunen og grunneiere og viltnemd, å bruke de kjente virkemidlene for å skaffe 
seg oversikt over situasjonen og så agere på grunnlag av denne informasjonen.  
 
Temaet «villsvin» er i dag et fast tema knyttet til kontaktmøter mellom kommunen som 
viltforvaltningsmyndighet og elgvald som i dag er Stange og Romedal almenning, Stange 
utmarkslag og Romedal og Vallset grunneier lag med tilgrensende private utmarksareal (totalt 
540 000 daa utmarksatreal). 
 
Selv om villsvin er en fremmed art som er uønsket i norska fauna er det viktig å merke seg, og 
dette er selvsagt kjent i jakt- og jegermiljøene også i Stange, at villsvin har storviltstatus og at 
det kreves rifle eller hagle og kun dag slug (en kule som ammunisjon). Dette innebærer at det 
ikke er fritt frem for småviltjegere med vanlig haggel -ammunisjon å skyte villsvin om man 
treffer på dette. Dette er ulovlig og kan være farlig for jeger og er selvfølgelig uetisk med tanke 
på den skaden dette kan påføre viltet. 
 
Det er nå lagt til rette for at jeger kan felle villsvin i de fleste utmarksområder i Stange, og  
viltkamera generelt er viktig for å få informasjon om villsvin også og i faunapassasjene på E6 
med tilhørende viltkameraer, er viktige informasjonspunkter. 
 
Stange Kommune har mottatt en søknad fra Stange jeger og fiskeforeningen om økonomisk  
støtte til bruk av viltkamera i de 5 faunapassasjene vi har på E6 strekningen fra Eidsvoll til 
Hamar, til sammen 10 kameraer. Målet med kamerabruken er å få innsikt i hvor stor 
barriereeffekt motorveien med viltgjerde utgjør. I denne sammenheng vil en også kunne få 
observasjoner av villsvin. 
 



Dette er viktig for kommunal viltforvaltning (relevant for godkjenning av vald etc.), men har 
også stor interesse for grunneiere, jeger og fiskeforeninger og befolkningen generelt som har 
interesser rettet mot lokal utmarksforvaltning. 
 
Vi har et kommunalt viltfond (for tiden ca.200 000) som kan dekke opp en slik søknad. Slik 
søknader behandles normalt i vilt – og innlandsfiskenemnda.  
 
Støtte til kameraer i undergangene på E6, vurderes av miljøvernsjef som et svært godt 
alternativ til å innføre kommunal skuddpremie. Viltfondet kan heller ikke brukes til å dekke 
skuddpremie – og situasjonen er ikke slik at det oppleves som et nødvendig tiltak p.t.  
 
Dette er utvilsom et svært godt verktøy i kassa for å innhente kunnskap om også 
villsvinutviklingen lokalt – og dermed et relevant kommunalt bidrag overfor interessegrupper 
som er sentrale i denne sammenheng. (jeger – og fisk, grunneier, viltnemnd). 
 
Det er også viktig å påpeke at sentrale retningslinjer understreker at kommunalt viltfond ikke 
kan benyttes til skuddpremie. 
 
Ved siden av å fortsette den gode dialogen mellom grunneiere, jegere og viltnemd er støtte til 
viltkamera et tiltak som ordfører legger til grunn av viltnemda stiller seg positiv til. 
 
Ordførers forslag er derfor at vi i forbindelse med denne interpellasjonen 
gjør følgende vedtak: 
«Stange kommune støtter de foreslåtte endringer i viltloven som legger til rette for mer 
effektive uttak av villsvin under ordinær jakt.» 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
::: Sett inn innstillingen over denne linja  

Stange kommune støtter de foreslåtte endringer i viltloven som legger til rette for mer effektive 
uttak av villsvin under ordinær jakt. 
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