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Text omskriven enligt KSLA:s synpunkter 

Med stöd av 5 och 14 §§ livsmedelsförordningen (2006:813) föreskriver Livsmedelsverket 

följande.  

  

  

Föreskrifternas tillämpningsområde  

1 §   Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om en jägares leveranser av  

▪ små mängder kött av vildsvin direkt till slutkonsumenter, och  

▪ små mängder vildsvin direkt till slutkonsumenter.  

  

2 §   Bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr  

852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien och förordning (EG) nr 853/2004 av 

den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt 

ursprung, ska tillämpas på en jägares leveranser av små mängder vildsvin eller kött av 

vildsvin direkt till slutkonsumenter som inte regleras av dessa föreskrifter.   

  

3 §   Dessa föreskrifter tillämpas inte på vildsvin som en jägare nedlagt för konsumtion 

inom det egna privathushållet eller jaktlaget.  
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Ord och uttryck  

4 §   I dessa föreskrifter betyder: 

Utbildad jägare: en jägare som är av Livsmedelsverket godkänd viltunder-

sökare och genomgått en kurs om vildsvinshantering. 

Vildsvin: ett av jägare nedlagt oavhudat vildsvin med inälvorna helt eller delvis 

urtagna. 

Små mängder kött av vildsvin: kött av högst 10 vildsvin. 

Små mängder vildsvin: högst 20 vildsvin som levereras direkt till slutkonsumenter.   

Löpnummer: aktuellt kalenderår och ett nummer i nummerserie där nästkommande 

nummer räknas ut genom att addera 1.  

  

Utbildad jägares leveranser av små mängder kött av vildsvin   

5 §   En utbildad jägare får under ett kalenderår leverera kött av 10 vildsvin direkt till 

slutkonsumenter.  

  

Utbildad jägares leveranser av små mängder vildsvin   

6 §   En utbildad jägare får under ett kalenderår leverera 20 vildsvin direkt till 

slutkonsumenter.  

  

Tillstånd för jägare att leverera direkt till slutkonsumenter 

7 §   Endast utbildade jägare får leverera små mängder vildsvin eller små mängder kött av 

vildsvin direkt till slutkonsumenter. Jägaren ska ansöka om ett sådant tillstånd hos 

Livsmedelsverket. I samband med att tillstånd beviljas ska jägaren tilldelas en unik kod som 

inte någon annan jägare i landet har.  

  

8 §   För att beviljas ett tillstånd att leverera små mängder vildsvin eller små mängder kött 

av vildsvin direkt till slutkonsumenter, ska jägaren vara registrerad viltundersökare, samt 

med godkänt resultat ha genomgått en specifik utbildning för hantering och tillvaratagande 

av nedlagt vildsvin. Sådan utbildning ska ha godkänts av Livsmedelsverket.   

  

9 §   Livsmedelsverket får avslå en ansökan om ett sådant tillstånd som avses i 10 § om 

jägaren inte följer tillämpliga bestämmelser. Livsmedelsverket ska vid denna bedömning 

beakta, om åtgärden är proportionerlig med hänsyn till jägarens bristande efterlevnad.    

  

10 §   Livsmedelsverket får även återkalla ett sådant tillstånd om jägaren inte följer 

tillämpliga bestämmelser.  

   Livsmedelsverket ska vid denna bedömning beakta om åtgärden är proportionerlig med 

hänsyn till jägarens bristande efterlevnad.  
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Provtagning och analys avseende förekomst av trikiner och cesium-137   

11 §   Innan vildsvin eller kött av vildsvin får levereras till slutkonsumenter kan eller bör 

det aktuella vildsvinet provtas och analyseras avseende förekomst av trikiner.    

   Analysen ska utföras av ett laboratorium som är ackrediterat för trikinanalys. 

   Endast vildsvin och kött av vildsvin som har provtagits avseende förekomst av trikiner, 

och genomgått laboratorieanalys med negativt resultat, får levereras till slutkonsumenter.   

  

12 §   Om ett vildsvin har nedlagts i Västmanlands, Uppsala eller Gävleborgs län ska 

vildsvinet provtas och analyseras för cesium-137 innan vildsvinet eller kött av vildsvinet får 

levereras till slutkonsumenter.   

   Analysen ska utföras av ett laboratorium som är ackrediterat för analys av cesium-137 i 

livsmedel.  

   Vildsvin och kött av vildsvin som innehåller högre halter av cesium-137 än det nationella 

gränsvärdet 1 500 Bq/kg får inte levereras till slutkonsumenter.  

  

Spårbarhet   

13 §   Alla separata delar av slaktkroppen ska märkas med både vildsvinets löpnummer 

och jägarens, unika kod, så att levererat vildsvin eller kött av vildsvin vid behov ska 

kunna spåras tillbaka till den utbildade jägaren.    

  

Informationsskyldighet  

14 §   I samband med leverans av vildsvin eller kött av vildsvin till slutkonsumenten ska 

slutkonsumenten få tillgång till de analysresultat avseende förekomst av trikiner och 

cesium-137 som anges i 13 och 14 §§ för de aktuella vildsvinen.   

  

Dokumentation   

15 §   En utbildad jägare ska dokumentera de leveranser av vildsvin eller kött av 

vildsvin som han eller hon levererar direkt till slutkonsumenter. Sådan dokumentation 

ska för respektive vildsvin innehålla följande uppgifter:   

▪ om vildsvinet levererats som primärprodukt eller kött,  

▪ aktuellt löpnummer,  

▪ i vilket län vildsvinet har nedlagts, samt  

▪ analysresultaten avseende i förekommande fall förekomst av trikiner och, i 

förekommande fall halten av cesium-137.  

 

16 §   Analysresultat och övrig dokumentation ska bevaras i minst tre år.  

________________  

  


