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Yttrande över betänkandet Dnr 2020/04701 

Föreskrifter om jägares leveranser av små mängder vildsvin och kött av

 vildsvin.    
o Livsmedelsverkets föreskrifter om jägares leveranser av små mängder vildsvin och 

kött av vildsvin.  
o Föreskrifter om ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om 

livsmedelshygien.  
                    

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA) uppgift är att med stöd av 

vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och 

skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. I akademiens uppdrag ingår att avge 

yttranden beträffande utredningsförslag.  

 

Betänkandet Dnr 2020/04701 har remitterats av Livsmedelsverket och KSLA har 

följande synpunkter på betänkandet.  
 

Sammanfattning                                                                                                          

KSLA föreslår att jägare som med godkänt resultat genomgått 

Livsmedelsverkets kurs för viltundersökare benämns ”Utbildad jägare” i 

föreskrifterna. Efter att en sådan utbildad jägare har genomgått en 

tilläggskurs om vildsvin kan han eller hon få tillstånd att försälja mindre 

mängd vildsvinskött till enskild konsument för egen konsumtion.  

 

Det bör vara Livsmedelsverket och inte Länsstyrelsen som har det 

administrativa ansvaret för dessa utbildade jägare och att de registreras på 

samma sätt som Viltundersökare.  

 

KSLA avstyrker av flera anledningar att det införs en bestämmelse som ger 

en outbildad jägare möjligheten att utan föregående besiktning leverera 

vildsvin utan inre organ till en detaljhandelsanläggning, som sedan får sälja 

kött vidare till slutkonsument. Om en sådan bestämmelse skulle införas är 

det KSLA:s uppfattning att samma krav på livsmedelshygien och besiktning 
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som gäller för vilthanteringsanläggning ska gälla för en 

detaljhandelsanläggning. 

 

KSLA föreslår att det genomförs en vetenskapsbaserad riskvärdering i 

enlighet med EU:s förordning 2075/2005 kapitel 2, artikel 2, punkt 3 om 

undantag från trikinundersökning och att det baserat på analysen sedan 

avgörs huruvida obligatorisk trikinundersökning ska föreskrivas eller inte. 

 

KSLA bedömer att det system och regelverk som SLV föreslår skapar två 

kategorier av anläggningar (vilthanteringsanläggningar resp. 

detaljhandelsanläggningar) för hantering av vildsvin där det ställs skilda 

krav på hygien och kontroll av säkerhetsrisker. Förutom att detta kan orsaka 

risker för konsumenterna kommer det sannolikt inte att leda till en kraftigt 

ökad avskjutning av vildsvin, eller till att fler vildsvin kommer ut på 

marknaden. Regelverket bör i stället inriktas på att förstärka och stödja 

vilthanteringsanläggningarna.  

 

KSLA anser att en möjlig väg för att öka antalet vildsvin som skjuts och öka 

det kött som kommer ut på marknaden, är att inrätta ett bidrag 

(vildsvinspremie) till jägarna för varje vildsvin som blir godkänt på en 

vilthanteringsanläggning, samt att det även skapas ett system med bidrag till 

vilthanteringsanläggningarna så att priset på vildsvinskött i butik blir lägre. 

Detta skulle sannolikt leda till en ökad efterfrågan på vildsvinskött och 

därmed skapa drivkraft för en ökad avskjutning.  

 

Yttrande  

Livsmedelsverket skriver inledningsvis i den konsekvensanalys som 

medföljer förslagen till nya föreskrifter: ”Syftet med den föreslagna 

regleringen är att underlätta för jägare att få möjlighet till avsättning för 

nedlagda vildsvin på ett sätt som är förenligt med en hög skyddsnivå för 

människors hälsa vad gäller livsmedel.” Livsmedelsverket skriver senare i 

konsekvensanalysen på sidan 7: ”… behöver det samtidigt införas nya 

bestämmelser som säkerställer att de livsmedel som jägare eller lokala 

detaljhandelsanläggningar släpper ut på marknaden är säkra. De föreslagna 

föreskrifterna syftar således till att säkerställa att de vildsvin och det kött av 

vildsvin som släpps ut på marknaden är säkert och har hanterats på ett 

livsmedelshygieniskt sätt.”  

 

En grundregel i svensk lagstiftning för hantering av livsmedel är att det i 

alla led ska hanteras av kompetent personal som har god kännedom om 

hygien och de speciella förhållanden som gäller för den produktionsform 

och djurart som hanteras. Vidare bygger livsmedelskedjan på att det organ 

och kött som hanteras ska i förekommande fall undersökas på förekomsten 

av föroreningar, sjukdomsagens och andra faktorer som kan utgöra 

hälsorisker. Utöver den personal som hanterar djurkroppar och kött i en 

sådan livsmedelskedja ska djuren och köttet bedömas av en person med 

kompetens inom dessa områden, och då i allmänhet en officiell veterinär. 

Denna hanteringskedja avser sörja för att den konsument som köper eller 
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konsumerar köttet ska kunna förlita sig på att köttet som SLV anger: ”… är 

säkert och har hanterats på ett livsmedelshygieniskt sätt.”  

 

Enligt de av Livsmedelsverket föreslagna nya föreskrifterna kan vildsvin 

säljas av en jägare direkt till konsument för dennes egen konsumtion, eller 

till en detaljhandelsanläggning som får hantera/processa köttet för att sedan 

sälja det vidare till konsument.  

 

KSLA tillstyrker förslaget att enstaka vildsvin eller kött från enstaka 

vildsvin får säljas direkt till konsument, dock endast av en Utbildad jägare 

(se förslag till definition nedan). Denne har kunskap om var vildsvinet 

skjutits och hur hanteringen skett i den lokal där slaktkroppen förvarats. 

Eftersom köttet som konsumenten köper ska hanteras i det egna hushållet 

kommer det sannolikt vara vanligast att denne köper enstaka slaktkroppar 

eller kött från enstaka djur. Den livsmedelshygieniska risken kan därmed 

bedömas som begränsad. 

 

KSLA avstyrker däremot förslaget att jägare ska få leverera vildsvin till 

detaljhandelsanläggningar som levererar direkt till slutkonsumenter. KSLA 

bedömer att det medför en inte obetydlig hälsorisk för konsumenten i sådana 

fall. Dessa vildsvin kommer då att hanteras av outbildade personer samt helt 

eller delvis sakna väsentliga organ vid leveransen till detaljhandelsanlägg-

ningen. Detta betyder att det inte har genomförts någon veterinärbesiktning 

av de organ som är viktiga att undersöka för att avgöra hälsotillståndet hos 

det skjutna djuret och att det inte heller har underkastats den kontroll som 

ska garantera att köttet har godtagbar hygienisk kvalitet. På en 

vilthanteringsanläggning är en sådan besiktning en viktig del i arbetet för att 

säkerställa kvaliteten på det hanterade köttet. Det ställs där också detaljerade 

krav på lokaler och personal, exempelvis strikt åtskillnad mellan oavhudade 

slaktkroppar respektive avhudade slaktkroppar och oskyddat kött. 

 

I och med de föreslagna förändrade bestämmelserna finns således risk att 

livsmedelshygienen och kontrollen blir försämrad vad gäller vildsvin som 

hanteras på detaljhanteringsanläggning och sedan säljs vidare till 

konsument.  

 

Hos vildsvin finns ett antal sjukdomsagens som under speciella omständig-

heter kan överföras till människa och orsaka sjukdom. Bland sådana som 

finns påvisade hos svenska vildsvin kan nämnas bakterierna Salmonella och 

Yersinia, den encelliga parasiten Toxoplasma samt hepatitvirus. Här kan 

också nämnas det utbrott av zoonosen Salmonella cholera suis som 

upptäckts nyligen hos vildsvin i både Skåne och Södermanland och som 

därmed möjligen kan ha fått vidare spridning i vildsvinspopulationen. Hur 

vanlig denna zoonotiska infektion är vet vi inte, men det kan anses vara 

tveksamt att i dagsläget när en stor okunskap finns om denna sjukdoms 

utbredning och förekomst nedgradera livsmedels- och sjukdomskontrollen 

av vildsvin på det sätt som Livsmedelsverkets förslag leder till. 
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I debatten har framförts att då det är tillåtet att till enskild konsument sälja 

kött från annat klövvilt än vildsvin, borde det också kunna vara tillåtet att 

sälja vildsvin direkt till konsument. Mot detta kan anföras att vi har en 

mycket lång och grundlig kunskap om vilka sjukdomar som finns hos älg, 

rådjur, kronhjort och dovhjort i vårt land baserat på undersökningar vid 

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) medan vildsvin som är en relativ 

nykomling i vår fauna inte har undersökts i samma utsträckning inom ramen 

för SVA:s arbete med fallvilt. Hälsoläget hos våra vilda svenska hjortdjur 

kan generellt anses vara gott, men hur det är hos svenska vildsvin är alltså 

inte lika känt. Då vissa studier visat att det finns flera infektionsämnen hos 

vildsvin som motiverar en noggrannare kontroll och besiktning kan det 

anses tveksamt att avsevärt lätta på hygienreglerna för skjutna vildsvin. 

 

Det finns således ett antal sjukdomar och infektionsämnen som motiverar att 

vildsvin besiktigas av kompetent personal, så som idag sker på en 

vilthanteringsanläggning. Hanteringen av vildsvin är där mycket säkrare 

från livsmedelssäkerhetssynpunkt än vad hanteringen på en 

detaljhandelsanläggning skulle bli med de föreslagna föreskrifterna.  

 

I det nya förslaget införs en bestämmelse om att jägare ska genomgå en 

utbildning för att få tillstånd att sälja vildsvin till enskild konsument. Här 

kan konstateras att begreppet jägare är odefinierat. Avser det jägaren som 

sköt djuret? Eller den som tar ut det? Eller jaktledaren? Eller 

jakträttshavaren? Eller ägaren till marken/gården där vildsvinet sköts? 

”Jägaren” föreslås genomgå en nykonstruerad kurs avseende kunskap om 

vildsvin, för vilken Länsstyrelsen ska ha ansvaret. Dessutom ska jägaren 

registreras hos Länsstyrelsen i det län där han eller hon är folkbokförd, 

vilket är en olycklig konstruktion då många jägare bor i ett län och jagar i ett 

annat län, i vissa fall flera län. Denna lösning synes krånglig och 

byråkratisk. 

 

KSLA föreslår därför att jägare som med godkänt resultat genomgått 

Livsmedelsverkets kurs för viltundersökare benämns ”Utbildad jägare” i 

föreskrifterna. Efter att en sålunda utbildad jägare har genomgått en 

tilläggskurs om vildsvin kan denna få tillstånd att försälja vildsvin till 

enskild konsument. Det bör vara Livsmedelsverket och inte Länsstyrelsen 

som har det administrativa ansvaret för dessa jägare och att de registreras på 

samma sätt som idag sker för Viltundersökare. 

 

I bestämmelserna finns fortfarande ett krav på att alla vildsvin ska 

trikinundersökas. Denna bestämmelse baseras enligt konsekvensutredningen 

på förordning 853/2004. 

 

Prevalensen trikininfekterade vildsvin i Sverige är sedan länge stabilt lägre 

än 0,01 promille, och den art som oftast påvisas är Trichinella britovi som 

sällan eller aldrig ger allvarlig infektion hos människa. Ur epidemiologisk 

synpunkt måste man därför starkt ifrågasätta om obligatorisk trikinanalys är 
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nödvändig särskilt i jämförelse med att kontroll av andra potentiellt 

betydligt allvarligare köttburna infektioner som Toxoplasma inte genomförs.   

 

I EU:s förordning 2075/2005 kapitel 2, artikel 2, punkt 3 beskrivs 

möjligheten till undantag från trikinundersökning: ”Provtagningen skall inte 

genomföras om den behöriga myndigheten genom riskvärdering har 

försäkrat sig om att risken för trikininfektion hos en viss hägnad eller 

frilevande art är obetydlig.”  

 

KSLA föreslår därför att Livsmedelsverket låter genomföra en regelrätt, 

vetenskapsbaserad riskvärdering i enlighet med EU:s regelverk enligt ovan 

och att utifrån en sådan analys avgöra frågan huruvida obligatorisk 

trikinundersökning ska föreskrivas eller inte. 

 

Så som anges i Livsmedelsverkets konsekvensanalys är det önskvärt att det 

skapas incitament för att fler vildsvin ska skjutas och att kött från vildsvin 

kommer ut på marknaden. Det system och regelverk som föreslås införas i 

de nya föreskrifterna riskerar dock att inte leda till att öka vildsvinsavskjut-

ningen så att detta mål uppnås. Vidare skapas med detta regelverk ett system 

där det kommer att finnas två olika typer av anläggningar som får leverera 

eller vidareförsälja vildsvinskött till konsument, vilthanteringsanläggningar 

och detaljhandelsanläggningar. De regler som kommer att gälla för 

detaljhandelsanläggning ställer betydligt mindre krav än de regler som 

gäller för vilthanteringsanläggning. Utöver att man på detta sätt riskerar att 

försämra livsmedelssäkerheten så skapar man en onödig konflikt mellan 

dessa två anläggningsformer. 

 

Branschföreningen Svenskt Viltkött har i tidigare utredningar och 

diskussioner föreslagit att en vildsvinspremie införs så att alla som levererar 

vildsvin till en Vilthanteringsanläggning och som blir godkänt får en premie 

på exempelvis 500:-. En sådan åtgärd skulle sannolikt ge större effekt på 

avskjutningen och att mer vildsvinskött kommer ut på marknaden. Skulle 

vilthanteringsanläggningarna dessutom få minskade kostnader för 

vildsvinen, exempelvis genom ett bidrag från staten, som har förekommit 

tidigare, skulle detta sannolikt ytterligare bidra till att fler vildsvin skjuts. 

Det skulle möjligen också leda till att fler vilthanteringsanläggningar 

etableras, vilket är önskvärt. 

 

Vildsvinen orsakar enligt olika utredningar samhället miljardkostnader. För 

att öka antalet vildsvin som skjuts och att mer vildsvinskött kommer ut på 

marknaden skulle ett bidrag (premie) till jägarna, och ett bidrag till 

vilthanteringsanläggningar sannolikt få mycket större verkan än 

Regeringens förslag att stödja trikin- och cesiumundersökningar med 30 

miljoner kronor. 

 

Nedan följer direkta kommentarer till förskriftsförslagen; 

Föreskrifter LIVSFS 2005:20:  Inga förslag till ändringar. 
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Ny föreskrift:  

§1: Text om lokala detaljhandelsanläggningar bör utgå. 

§2. Text om lokala detaljhandelsanläggningar bör utgå. 

§3. Bör tilläggas att det även gäller konsumtionen av jägarna inom jaktlaget. 

§4. Ny definition på jägare bör införas. ”Utbildad jägare: en jägare som är 

av Livsmedelsverket godkänd viltundersökare och genomgått en kurs om 

vildsvinshantering.”  

Text om lokala detaljhandelsanläggningar bör utgå. Antalet vildsvin som en 

utbildad jägare kan leverera direkt till konsument bör ökas. Möjligen till 20 

vildsvin per år. 

§5. Termen ”utbildad jägare” bör här införas istället för ”jägare”. Vad gäller 

antalet vildsvin bör detta stämma med vad som anges i §4. 

Texten om att mellangärdet ska ingå bör strykas. 

§6. Text om lokala detaljhandelsanläggningar bör utgå. 

Vidare bör texten kunna lyda: ”En utbildad jägare får under ett kalenderår 

leverera 20 (eller annat antal) vildsvin direkt till slutkonsumenter.” 

§7. Utgår. 

§8. Utgår. 

§9. Texten bör kunna lyda: ”Endast en utbildad jägare får leverera små 

mängder vildsvin eller små mängder kött av vildsvin direkt till 

slutkonsumenter. Jägaren ska ansöka om ett sådant tillstånd hos 

Livsmedelsverket.” 

§10. Ok 

§11. I texten bör ”Länsstyrelsen” bytas ut mot ”Livsmedelsverket” på båda 

ställena. 

§12. I texten bör ”Länsstyrelsen” bytas ut mot ”Livsmedelsverket”. 

§13. Om den genomförda riskanalysen visar att trikinundersökning inte 

behöver vara obligatorisk ändras ”ska” i texten till ”bör” eller ”kan”. 

§14. Ok 

§15. Bör då utgå. 

§16. Text om lokala detaljhandelsanläggningar bör utgå. 

§17. Ok 

§18. Bör ändras så det står ”utbildad jägare”. 

Sista meningen bör lyda: ”analysresultaten avseende i förekommande fall 

förekomst av trikiner och halt av Cesium-137.” 

§19. Utgår. 

§20. Ok 
 

Stockholm, dag som ovan 

 

KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN 

  

 

                        Jan Fryk Eva Pettersson 

                        Akademiens preses Akademiens sekreterare och VD 

 

                        Bilaga: Förslag till ny omarbetad föreskrift. 


