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Innebörd av Livsmedelsverkets förslag till nya bestämmelser om
jägares leveranser av små mängder vildsvin och kött av vildsvin
Livsmedelsverket har i mars 2021 lämnat föreskriftsförslag till regeringen om lättnader
för jägares leveranser av små mängder vildsvin och kött av vildsvin1.
I nuläget får jägare inte sälja eller ge bort vildsvin eller kött av vildsvin annat än till
vilthanteringsanläggningar. Med de föreslagna ändringarna får jägare leverera vildsvin till
detaljhandelsanläggningar och särskilt utbildade jägare får leverera kött av vildsvin och
vildsvin till konsumenter. Liksom tidigare kommer jägare att få leverera obegränsat med
vildsvin till vilthanteringsanläggningar. Livsmedelsverkets utgångspunkt är att varken
jägare som levererar till detaljhandelsanläggningar eller till konsumenter behöver
bedömas vara livsmedelsföretagare, i livsmedelslagstiftningens mening, utifrån de
mängder vildsvin de föreslås få leverera.
Regeringen har lämnat i uppdrag till flera myndigheter att komma med förslag på olika
områden för att förenkla omsättningen av vildsvinskött på marknaden. För
Livsmedelsverkets del har det handlat om att föreslå upplägg på ett subventionssystem2
för bl a trikin- och cesiumprovtagning och att föreslå regellättnader för jägare som vill
leverera vildsvin, men med bibehållen livsmedelssäkerhet. Förslaget om nya föreskrifter
från Livsmedelsverket kommer att behandlas under våren 2021 av regeringen och skickas
därefter till EU-kommissionen för så kallad notifiering, där övriga medlemsstater
informeras om det svenska förslaget och får ge synpunkter på det. Om föreskriftsförslaget
godkänns utan komplikationer kan det träda i kraft i början av 2022.
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Maximal tillåten mängd att leverera från jägare till olika mottagare inom föreskriftsförslagets
definition av ”små mängder”.

Jägare
Särskilt
utbildad
jägare

Konsument
Kött av 10
vildsvin samt
10 vildsvin
(oavhudade)

Detaljhandelsanläggning Vilthanteringsanläggning
75 vildsvin (oavhudade)
Obegränsat antal vildsvin
(oavhudade)
75 vildsvin (oavhudade)
Obegränsat vildsvin
(oavhudade)

Särskild utbildning för jägare som avser leverera vildsvin eller kött av vildsvin till
konsument
På grund av de krav på provtagning, analys och spårbarhetsdokumentation som kommer
att ställas vid leverans av vildsvin, behövs särskild kunskap utöver den som ges inom
nuvarande jägarutbildning och viltundersökarutbildning. Därför behöver sådan utbildning
tas fram. Tanken är att den ska tas fram av intressenter, i likhet med hur
viltundersökarutbildningar tas fram idag. Den särskilda utbildningens upplägg och
innehåll ska godkännas av Livsmedelsverket innan den får användas för att examinera
särskilt utbildade jägare som får leverera till konsumenter.
En sådan särskild utbildning behöver ge deltagarna kunskap exempelvis om de specifika
faror3 som kan vara aktuella för vildsvin, slakthygien, provtagning, dokumentering och
spårbarhet.

Föreskriftsförslagets innebörd för myndigheter
Föreskriftsförslaget innebär för kommunala myndigheters del att vissa
detaljhandelsanläggningar kan komma att vilja bedriva mottagning av vildsvin och
försäljning av vildsvinsprodukter till slutkonsument. Sådan hantering måste företagarna
anmäla till sin myndighet innan de startar. Mottagning av små mängder av visst vilt till
detaljhandelsanläggningar är tillåtet redan idag, men med det nya förslaget öppnas alltså
denna möjlighet även för vildsvin. Denna möjlighet gäller enbart primärprodukten
vildsvin, dvs oavhudade kroppar, inte helt eller delvis styckade köttdelar. På grund av att
vildsvin kan vara trikinbärande och i vissa områden innehålla halter av cesium-137 kring
eller över nationella gränsvärden, så kommer det ställas krav på att mottagande
detaljhandelsanläggningar tar ut prover och låter analysera dem för trikinförekomst och
vid behov även cesiumhalt.
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Jägare som har genomgått en särskild utbildning om bl a hantering av nedlagda vildsvin
föreslås få leverera kött av vildsvin och vildsvin till konsumenter. Dessa jägare blir
ansvariga för att utföra provtagning och låta analysera för trikinförekomst och vid behov
cesiumhalt. Sådana jägare föreslås tas upp i ett register hos den länsstyrelse där jägarens
är folkbokförd. Det innebär inte att jägaren måste anses vara en livsmedelsföretagare,
men det underlättar åtgärder som behövs om exempelvis smittspårning blir aktuellt.
Livsmedelsverket kommer under 2021 att arbeta vidare med att ta fram och kommunicera
vägledning och information till berörda myndigheter och jägare om de föreslagna
föreskrifterna, så att det ska finnas tillgängligt när de förhoppningsvis träder i kraft.
Kontakt
Livsmedelsverket är angeläget om att jägareförbunden ska få svar på eventuella frågor
om föreskriftsförslaget och vad det innebär. Om så önskas kan ett möte hållas, via Teams,
Skype eller Zoom, där några av Livsmedelsverkets handläggare i arbetet med
implementeringen av föreskrifterna och den särskilda utbildningen finns tillgängliga för
att svara på frågor. Kontakta i så fall Victoria Wahlman, så kommer vi överens om en
lämplig tid.
Frågor är självfallet välkomna när som helst.
Kontaktpersoner är Victoria Wahlman, statsinspektör eller Arja Helena Kautto, senior
veterinärinspektör
Victoria.wahlman@slv.se
Arja.helena.kautto@slv.se

