
 

 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med 

stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn 

främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. 

Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan 

och startade sitt arbete den 28 januari 1813. 

 

 

 

 

Seminarium 
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Viltkött – ett naturligt klimatsmart kött 
 

Tid Fredag den 26 september 2014, kl. 13.00–16.30 (samling och registrering från kl. 12,  

Svenska Viltmatakademin bjuder på smakbitar från vilt från 12.00) 

Plats KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 7 september via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(vid avbokning efter den 7 september, faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

Avgift Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan är obligatorisk. 

Frågor Innehåll: Magnus Stark, magnus.stark@ksla.se, tel 08-54 54 77 24 

                Torsten Mörner, torsten.morner@sva.se, tel 070-567 93 52 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 

  

 Detta seminarium är ett samarrangemang mellan KSLA och Svenska Viltmatakademin 

 

Stannar viltköttet i jägarnas frysbox? Varför är det endast en liten del som hamnar i butikerna? 

Ändå är viltkött mycket uppskattat och runt 7 av 10 personer i Sverige äter viltkött minst en gång 

per år. De flesta vill äta mer vilt! Hur får vi ut mer viltkött på marknaden? 

 

Mängden viltkött ökar från år till år och utgör idag ca 4 % av allt kött som konsumeras i Sverige.  

Viltkött är inte bara älgkött, utan mängden kött från andra klövviltsarter ökar starkt. Exempelvis 

skjuter vi i Sverige årligen nu lika många vildsvin som älgar. Genom att vildsvinen ökar snabbt i 

antal i vårt land har vi en fantastisk resurs med ett ypperligt kött. Om vi kunde skapa efterfrågan 

hos konsumenten skulle vi samtidigt bidra till att lösa problem med de skador vildsvinen orsakar 

för många markägare! Och den medvetne konsumenten undrar: Är vilt ett säkert livsmedel? Kan 

alla tillaga viltkött? 

 

Seminariet på KSLA kommer att ge svar på frågorna! Vi kommer belysa viltvärdekedjan –  viltkött 

från skog till bord – samt kvalitetsfrågor rörande vilt, särskilt vildsvin. Seminariet avslutas med en 

paneldebatt om viltkött i hemmet, i handeln och på restaurang.  

 
Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 

 

Svenska Viltmatakademin startades 2009 och har som mål att främja viltköttets betydelse genom 

att sprida kunskap om viltets hantering och goda användning från dess naturliga livsmiljö till 

matbordet, samt att initiera nytänkande när det gäller viltkött. Svenska Viltmatakademin är ett 

aktivt och fritt diskussionsforum. 
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Program 
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Viltkött – ett naturligt klimatsmart kött 
 
Ett samarrangemang mellan KSLA och Svenska Viltmatakademin 

 
Fredag 26 september 2014 
 

 

Moderator Sabinije von Gaffke, Mediaproducent 
 

12.00 Samling och registrering, Viltmatakademin bjuder på smakbitar från vilt 

 

13.00 Välkomna till KSLA 
Carl-Anders Helander, akademisekreterare och VD, KSLA 

13.05 Välkommen & Vad gör Svenska Viltmatakademin? 

Torsten Mörner, ordförande Svenska Viltmatakademin 

13.15 Vilt i Sverige och Europa – igår, idag och i morgon 

Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent, Svenska Jägarförbundet 

13.30 Vildsvin – problem eller en viltköttsresurs?  

Poul-Erik Jensen, viltmästare, Sveriges Yrkesjägareförening 

13.45 Viltkött från skog till bord – viltvärdekedjan 

Jacob Högfeldt, Äleby vilthanteringsanläggning, Äleby Gård 

14.00 Hur säkerställer vi kvaliteten på viltkött? 

Eva Wiklund, docent köttvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet  

14.15 Förädling och marknadsföring av viltprodukter – en utmaning 

Maria Silfverschiöld, viltentrepenör, Koberg Vilt 

14.30 Viltkött i butiken 

Håkan Fällman, konsult 

14.45 Viltkött på restaurang 

Gert Klötzke, professor, Svenska Viltmatakademin 

15.00 Kaffe-/tepaus 

15.15 Paneldebatt/diskussion om viltkött: i hemmet, i handeln och på restaurang  

Torsten Mörner, Tobias Håkan Fällman, Gert Klötzke, Pär-Ola Andersson (Skånska vilt) 

16.00 Avslutning 
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