Information till dig som vill donera ditt vildsvin till vård- och äldreomsorg
För utbildad viltundersökare: Som viltundersökare kan man skriva ett intyg där man försäkrar att
vildsvinet betett sig normalt och att man kontrollerat att organen sett friska ut. I dessa fall tar man ur
djuret precis som vanligt. Skriv ut ett intyg från Livsmedelsverket och ta med vid avlämning. Hittas
här: https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/blanketter/livs-310-201108.pdf

Övriga: Ta endast ur mag- och tarmpaket och se till att alla röda organ följer med vid avlämning,
ordentligt märkt i en påse vid sidan av. Även huvudet behöver sitta kvar på kroppen. Vill man spara
trofén på sitt vildsvin går det bra att såga bort trynet. Mycket viktigt att rätt organ följer med rätt gris!
Skulle något rött organ saknas (t.ex. en njure) kan inte vildsvinet användas som livsmedel och
kasseras. På uppsamlingsplatsen kommer det finnas tejp och märkpenna för de som missat att märka
upp vildsvinet och organen.

Hitta din uppsamlingsplats
På uppsamlingsplatserna kan du lämna ditt vildsvin för att donera till vård- och äldreomsorg. Vill du
istället behålla köttet kan du uppsöka uppsamlingsplatsen för att visa upp ditt vildsvin/dina vildsvin
och få gratis trikintest. För vissa är det kanske inte möjligt att transportera hela vildsvinet, det kan då
räcka med några organ som bevis på skjutet vildsvin. Vid oklarheter, ta kontakt med
uppsamlingsplatsens kontaktperson.
Ni som skjuter ett vildsvin men inte uppsöker en uppsamlingsplats för donation eller trikintest – ber vi
er om att, för statistikens skull, rapportera in ert resultat till matilda.soderqvist@jagareforbundet.se

1. Kiladalen
Giberga 1, 61196 Jönåker
Kontakt: Fredrik Sjöberg, 070–5212977
Tider för avlämning: 22:00-24:00 den 27 juni och 8:00-10:00 den 28 juni
2. Svärta-Trosa
Västerleden 14, 61995 Västerljung
Kontakt: Jonny Dahlgren, 070–7648699
Tider för avlämning: 8:00-10:00 den 28 juni. Om någon har svårt med förvaring kan det även lösas med
avlämning 22:00-24:00 – kontakta Jonny innan avlämning.
3. Öster-Malma
Öster Malma, 611 91 Nyköping
Kontakt: Ingemar Parck, 070–2921488
Tider för avlämning: 8:00-10:00 den 28 juni
4. Vingåker
Vingåkers Jaktskytteklubb, Vik skjutbana, 64393 Vingåker
Kontakt: Anders Larsson, 073–0543500
Tider för avlämning: 8:00-10:00 den 28 juni
5. Rekarne
Löten Sätran, 73691 Kungsör
Kontakt: Bettan Pettersson, 076–2385244
Tider för avlämning: 8:00-10:00 den 28 juni
6. Norra Sörmland
Återvinningstationen KVITTEN, Skiljevägen 10, 64542 Strängnäs
Kontakt: Arne Schwartz, 070–6776184 (alt. Jörgen Larsson, 073–5454136)
Tider för avlämning: 22:00-24:00 den 27 juni och 8:00-10:00 den 28 juni
Färdbeskrivning: När man passerat P-platsen för Stadsskogens motionsspår tag första avtagsvägen Vänster =
Skiljevägen (återvändsgata). Nr 10 är näst sista fastigheten på höger sida.
Uppsamlingsplats kompletteras med två platser där trikintester kan hämtas. Info på kretsens hemsida.

7. Tvärskogs vilt Valladepån
Åsen, Lövstugan, 64162 Valla
Kontakt: Björn Granquist, 070–5709809
Tider för avlämning: Dygnet runt
Tider för upphämtning av trikintest: 8:00-12:00 den 28 juni
Instruktion för avlämning direkt på viltdepån:
Som viltundersökare märker man upp sitt skjutna vildsvin med telefonnummer (och ev. nummer 1-5 beroende
antalet inlämnade vildsvin), vid viltdepån finns märkningsmaterial. Man fyller även i ett intyg (finns
färdigutskrivna på plats) där man försäkrar att vildsvinet betett sig normalt och att man kontrollerat att organen
sett friska ut.
Har man inte genomgått en viltundersökarutbildning tar man ur vildsvinet helt och sparar alla röda organ i en
plastpåse. Både vildsvinet och påsen märks med namn och telefonnummer. Påsen med röda organ hängs på
samma krok som vildsvinet. Saknas något rött organ kan inte vildsvinet användas om livsmedel och måste
kasseras.

