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Remiss 2018/02334 
Yttrande över betänkandet ”Analys förenklade förfaranden avsättning av 

vildsvinskött’”  

 

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 ”2018:02334” har remitterats av Livsmedelsverket och KSLA har 

följande synpunkter på det remitterade betänkandet.  
 

Sammanfattning 

KSLA ställer sig frågande till förslaget att etablera 852-anläggningar och anser att 

SLV tillsammans med branschen och involverade organisationer ser över arbetet 

och stödet till vilthanteringsanläggningarna så att flera VHA-anläggningar kan 

etableras runt om i landet samt att samordningsmöten mellan markägare och 

jägare i definierade viltvårdsområden skall främjas så att lokala förvaltningsplaner 

där olika intressen balanseras kan arbetas fram gemensamt och i samsyn. 

 

Yttrande 

KSLA välkomnar remiss om ’Analys förenklade förfaranden avsättning av 

vildsvinskött’ och ställer sig positiv till beredningen av denna fråga där många 

olika intressenter, myndigheter och organisationer välkomnats att deltaga.  

 

En växande vildsvinsstam i Sverige orsakar på många håll stora skador och 

därmed tillhörande kostnader. KSLA anser att det är viktigt att framhålla att den 

svenska vildsvinsstammen också är en resurs; ett uppskattat vilt för många jägare 

och konsumenter samt en ekonomisk viktig tillgång för närliggande marknader 

(jakt, utrustning, kött, charkuteriprodukter m.m.).  

 

Samordnad avskjutning. Vildsvinsstammen bör hållas under kontroll och minskas 

i områden där obalansen uppkommit mellan viltet som resurs och lantbrukets 

produktionsintressen. För att skapa goda förutsättningar för ökad avskjutning bör  
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jakten på vildsvin samordnas bättre på lokal nivå. Detta förs fram i remissen som 

en rekommendation om frivilligt samarbete, här anser KSLA att samordning 

aktivt skall främjas. 

 

Detta kan ske genom en strukturerad samordning av vildsvinsförvaltningen där 

jägareförbundens lokalavdelningar/jaktvårdskretsar kan vara en lämplig part för 

uppdraget. Samordningsmöten mellan markägare och jägare inom ett viltvårds-

område och framtagning av en gemensam lokal förvaltningsplan för den lokala 

vildsvinstammen likt upplägget för klövvilt är enligt KSLA:s uppfattning en väl 

beprövad metod för en strukturerad samordning i syfte att öka avskjutningen, 

reglera utfodringen och därmed komma fram till en lokal vildsvinsstam som flera 

intressenter kan acceptera. 

 

Ytterligare tillvägagångssätt för ökad avskjutning är förslaget om att utbildade 

jägare får sälja vildsvin direkt till konsument. Denna försäljning ska dock endast 

ske för egen konsumtion hos den som köper vildsvin. Vi anser att definitionen om 

vad som är egen konsumtion bör var bredare. Här bör familj och släkt, grannar 

och andra närboende kunna inbegripas, men däremot inte en öppen försäljning 

vidare till en okänd konsument. 

 

Fler vilthanteringsanläggningar. För vildsvin som ska vidareförädlas eller 

försäljas till tredje part anser KSLA att det alltid ska besiktigas på en 

vilthanteringsanläggning i enlighet med den livsmedelslagstiftning som finns och 

som borgar för god kvalitetskontroll då besiktningen utförs av veterinär och ger 

ökad konsumenttrygghet. 

 

Det liggande förslaget att tillskapa en ytterligare typ av anläggning som kan ta 

emot vildsvin, så kallade 852-anläggningar, kan leda till en orimlig 

konkurrenssituation med de traditionella vilthanteringsanläggningarna (VHA). Vi 

anser att befintliga VHA-anläggningar skall ges möjlighet att befästa sin roll vad 

gäller livsmedelshygienisk kompetens, leverantörsansvar och kvalitetskontroll.  

De ekonomiska stöd från staten som framförs i förslaget är bra - kostnadsfri 

trikinundersökning och cesiumanalys, stöd till avfallshanteringen på VHA, osv.  

 

Att sälja vildsvin är från en livsmedels-säkerhetssynpunkt är inte bara en fråga om 

trikiner, utan även bakterier som vildsvinen kan bära (Yersinia, Salmonella m.fl), 

skottskador från jakten som ofta är annorlunda än från jakt på annat klövvilt, 

galtlukt, samt surnade slaktkroppar. För bibehållen konsumentstrygghet i dessa 

frågor anser KSLA att en veterinär ska utföra kvalitetskontrollen. 

 

Stockholm, dag som ovan 
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