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Bakgrund
Uppstart

Tanken fann snabbt gehör hos LänsförSvenska Jägareförbundet satsar medvetet på bundets styrelse och hos personalen i länet och
Viltmat som en del av sin profil gentemot all- man tog under våren 2010 beslut att genomföra
mänheten. Av den anledningen väckte Torbjörn projektet.
Vid en informell lunch hos Länsordförande,
Larsson, Västmanlands Länsordförande, år
tillsammans med Jaktvårdskonsulent Lars Björk,
2010 idén om en ”Älgvecka” i Västmanland.
Landshövding Ingemar Skogö och Kocken SvenÅke Larsson togs idén upp och Landshövdingen fann den omedelbart så intressant att han
erbjöd att hålla presskonferensen på slottet i
Västerås, en vecka före starten på Älgveckan.
Anledningen till att vi valde älgkött var
främst för att älgen ofta symboliserar viltkött och
dessutom var älgen i centrum för den pågående
planeringen för ny älgförvaltning i Västmanland
Projektet startade med att försöka sprida
de deltagande anläggningarna och butikerna över Västmanlands samtliga kommuner i
syfte att skapa en delaktighet hos hela länet.
Denna ambition lyckades och den första kommunala måltidsenheten anslöt sig också!

Projektets syfte och mål
Att i Västmanland skapa en hållbar affärskedja, för viltkött, från skog till tallrik.
Viltmatprojektet skall resultera i fler företag inom vilt, mat, turism och jakt i Västmanland och
hela Sverige, samt stärka kunskapen om jakt och vilt och efterfrågan på viltkött hos allmänheten
samt skapa kontakter mellan de olika intressenterna.
I detta innefattas alla i kedjan, från jägaren i skogen till de viktiga vilthanteringsanläggningarna
som i sin tur bereds ett kontaktnät med butiker och restauranger och därmed konsumenterna.
Ambitionen och tanken har varit att göra detta till en uppstart i mindre skala, för att succesivt
ökas ut och följas av årligt återkommande aktiviteter.
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Tillvägagångssätt
4.

Arbetsordning under projektet

Efter en genomgång av restauranger,
butiker och skolmatsalar i länet gjordes ett urval av intresserade anläggningar. Dessa har sedan kontinuerligt informerats om projektet.

1.

Beslut i Länsföreningens styrelse, förankring i Samverkansområde Mitt, där SO-chef
Rolf Brittas erbjöd 10 % av arbetstiden från både
Jaktvårdskonsulent och Administratör under
projekttiden. Till detta kom upplåtande av
kontorsplats på kontoret i Västerås för Projektledare. Första veckan i november sattes som datum för genomförandet av ”Älgveckan”.

5.

Alla inblandade anläggningar inbjöds till
en kväll med information och introduktion om
Jakten i Sverige, Älgen och viltet som resurs och
vilka regler som gäller för hantering av viltkött.
Redan här uppkom ett önskemål om en fortt.ex i form av Vildsvinsvecka inför som2. Sven-Åke Larsson tillfrågades om att bli sättning
marsäsongens
grillning.
projektledare då han har stort intresse i jakten
med livslång erfarenhet som kock, krögare och 6.
Genomförda pressträffar veckan före
ansvarig för kocklandslaget under många år.
Älgveckan, med representation av alla restauoch smakprover på deras recept på
3. Ambitionen sattes till att omfatta en re- rangerna
älg.
presentation av restauranger i alla kommuner

7.

i länet, samt godkända vilthanteringsanläggningar, livsmedelsbutiker och även skola och
äldreomsorg på någon ort.Då vilthanteringsanläggningar i Västmanland saknades då, valdes
anläggningar i grannlänen.

Genomförande av Älg- och Viltveckan,
följt av utvärdering och uppsummering av
projektet. Planläggning för en eventuell
fortsättning.
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Material & Media
Hur har vi nått ut?

Projektet har inledningsvis haft kontakt med Jan
Johansson på Västerås och CO, (Västerås Kommuns Marknadsföringsbolag) som via dess News
Desk spridit ut Pressreleasen, som i sin tur gett
genklang i ett stort antal tidningar och inte minst
på olika hemsidor. Ett stort genomslag i media har
åstadkommits. Jakt-, restaurang- och lokalpress i
synnerhet, men också till exempel miljötidskrifter
och entreprenörstidningar!
TV4 lokalt har följt upp med reportage i
sina nyhetssändningar, och lokalradion har gjort
både morgonprogram med Sven-Åke som bjöd på
frukost med vilt på smörgåsen, och med intervjuer
per telefon och i studion. Allt med hänvisning till
viltmaten, tillgängligheten och fördelarna med
köttet.

Trycksaker med budskapet

De deltagande anläggningarna har vid informationen
fått boken ”Första Jägarboken” som är en liten bok om
jakt som är mycket grundläggande och lättläst, men
ger en fin inblick i jakten och det som omger jakten.
Foldrar och fakta om jakten i Sverige, jaktetik m.m. har delats ut och dessa har främst producerats av Svenska Jägareförbundet.
I övrigt har projektet själva tagit fram en
folder som kort beskriver projektet för de deltagande anläggningarna. En ”flyer” har också
producerats, vilken använts i presskontakter, på
restauranger och i andra kontakter i samband
med projektet. Till detta kommer en poster att
anslå på deltagande restauranger och diverse små
informationsblad.
Vi har också lagt ut information, blogg och
uppdateringar på sajten viltmat.nu för att ytterligare sprida kunskap hos allmänheten.

Finansiering

Ambitionen var redan från start, att projektet, förutom de personal- och lokalresurser som ställts
till förfogande från Jägareförbundet Mitt, skulle
finansieras med medel ur de sökta bidragen från
Landsbygdsdepartementet/Jordbruksverket, för
det nationella Viltmatprojektet. Dessutom beslutades också om ett stöd från Länsföreningen om
40 000:- . Projektledaren har varit anlitad i konsultform motsvarande en halvtid för projektet.
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Resultat i portioner
Stadig ökning

2012 hade projektet utökats till hela Sverige
och även att omfatta alla viltslag, under hela hösten, eftersom tillgången ser olika ut över
landet. De län som valde att vara med hade under
hösten 2012 redovisat inte mindre än 560.000
portioner viltkött! Det är dock en siffra som bara
ger en fingervisning. Spridningen av budskapet
har med största sannolikhet genererat ett stort
antal portioner ytterligare, hos anläggningar som
inte aviserat sitt deltagande i projketet, med ändå
hakat på det ökade intresset för viltmaten och
dess kvalitéer.
Vi siktar om möjligt ännu högre inför 2013
då vi fått många större enheter med i projektet
som dessutom kommer att delta hela året.

För att göra projektets målsättning mätbar och
tydlig både inom projektguppen och gentemot
myndigheter och allmänhet togs tidigt beslutet
att mäta antalet försålda portioner. Därför har
ex.vis försålda kilo kött över disk också räknats om i
portioner för att skapa en enhet som är genomgående
för all viltköttsförsäljning.
Första året, 2010, som bara omfattade en
vecka med Älg i Västmanland serverades på de
deltagande enheterna 35.000 portioner älgkött i
alla dess former.
Andra året, 2011, var det också bara
älg, och nu hade Västmanland fått sällskap av
Gävleborg, Örebro, Värmland och Sörmland.
135.000 portioner blev resultatet av älgveckan!

”Hej Sven-Åke.
Skulle bara meddela att Älgveckan gick väldigt
bra. Många har kommit fram och verkligen
uppskattat att vi serverat älg, och vissa sällskap kom till oss enbart för att äta älgen vi
hade på menyn. Vi kommer även att fortsätta
att servera vilt då vi har haft många positiva
kommentarer. Vi har haft i snitt 20 personer
mer varje dag än den vanliga verksamheten.
Ca 7 personer av 10 har valt älg de dagarna vi
hade älg på menyn.
Mvh/ Fredrik Björnögården”

”Här på Kungsbyn har succén varit total!
Både gäster, kunder och personal har upplevt
satsningen som otroligt positiv! Vi kör gärna
igen!”
”75 % av vår lunchförsäljning var älgrätter!
/Matmästaren Köping”

”Hej!! Tack för Ert besök på Bäckhammarsskolan igår! Älgfärslimpa serverat till 1000
skolbarn, 450 förskolebarn och 250 luncher i
äldreomsorgen! // Agneta”

”Hej Sven-Åke!
Det är nu andra dagen vi serverat älgfärsbiff
på lunchen. Fullt hus, folk som vi aldrig sett
tidigare På torsdag kommer landshövdingen
och skall äta lunch tillsammans med folk från
Norbergs kommun.
TACK Sven-Åke”

”Hej!! Vilken succé! Under hela veckan har 90
% av gästerna valt älgrätten på menyn! Vi vill
gärna vara med på nya projekt! // Restaurang
Ågården, Arboga”
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Sammanfattning
Resultatet

Vi kan, så här efter projektets egentliga slutdatum,
konstatera att projektmålet har uppfyllts väl med
utgångspunkt från våra ambitioner i inledningen.
Både i form av antalet serverade portioner, och i
den rad med bieffekter som projektet har uppnått.
Omdömena från krögarna har varit samstämmiga.
Alla har fått mycket positiva reaktioner från
gästerna, de har sålt över förväntan, till och
med genom nya gäster och gästkategorier!
Etablering av kontakter mellan godkända
vilthanteringsanläggningar och restauranger har
genomförts med positivt och varaktigt resultat. Inköp/Försäljning fortsätter även nu efter projektets
avslutande. En dialog har också åstadkommits där
krögarna kan komma med egna önskmål om
speciella styckningsdetaljer och anpassning efter
restaurangernas tillagning och inriktning.

Butiker och konsument

Butikernas, och därmed konsumenternas,
möjligheter att få tillgång till vilt har högst
väsentligt påverkats positivt.
Kunskapen om Jakt och vilt har ökats hos
en stor del av restaurangerna och dess personal.
Vi kan därför göra antagandet att gästerna får en
än bättre bild av det klimatsmarta och nyttiga i att
äta vilt.
Önskemål från flertalet krögare och livsmedelsbutiker blev efter första årets älgvecka,
att detta skulle fortsätta som en tradition och
utökas med Vildsvin till grillsäsongen ex.vis.
Där har vi hamnat nu, med ett enormt gensvar på
marknaden. Recept, tips och råd finns nu också att
tillgå på viltmat.se.
För att synliggöra alla de trevliga effekter som uppnåtts genom projektet har vi valt
att redovisa dem som en punktlista. Den är inte
heltäckande, men ger en god bild av den ökade
medvetenheten och stora genomslagskraften som
viltmatprjektet har åstadkommit. Vi kan väl kalla
det för ringar på vattnet!

Full action i Viltmatprojektets monter på Tullgarn Game
Fair med kockdueller som tillagade Vildsvin i olika former.
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Ringar på vattnet...
Resultatet i form av möten och
exponeringstillfällen
l Deltagande i Matlandsdagarna 2011 i
samarbete med Jägareförbundet centralt.

l Deltagande i Matlandsdagarna 2012 där Viltmat var ett av tre projekt inom Matlandet Sverige
som fick möjlighet att redovisa sin verksamhet.

l Stor monter med VIP-tält för luncher, mötesrum och scen för Kockdueller under tre dagars
mässa på Tullgarn Game Fair. Kockduellerna
tillgade vildsvin i alla dess former!
Här hölls också styrelsemöte med
nybildade branchorganisationen Svensk
Viltkött tillsammans med Landsbygdsminister
Eskil Erlandsson, samt föredrag med bland
annat Hanna Floengård som skrivit en
c-uppsats med under rubriken; ”Hur smakar
viltkött”; en världsunik sensorisk test för att
beskriva viltkött utifrån testpanelens upplevda
smaker.

l Inbjuden av Jordbruksverket för att berätta
om projektet i syfte att inspirera och informera
andra projekt.
l Inbjuden som föreläsare vid flera möten
hos Jägareförbundet Syd, för att marknadsföra
projektet.
l Inbjuden som föreläsare vid flera möten hos
Jägareförbundet Norr, för att marknadsföra
projektet.
l Ett stort antal större och mindre föredrag
inom Jägareförbundet Mitt, såväl i länsföreningar som kretsar.
l Inbjuden av Studiefrämjandet i Syd och
Mitt för att inspirera till kursverksamhet inom
Viltköttshantering.
Bild ovan: Matlandsdagarna på Öland 2011 .
Bild t.h Hanna Floengård som skrivit C-uppsatsen ”Hur smakar viltkött” , här tillsammans med Sven-Åke Larsson
Bild t.h Torbjörn Larsson intervjuar Eskil Erlandsson om
vildsvinsförvaltning under Landsbygdsministerns deltagande
i en av mässans kockdueller.
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...

l Länstyrelserna har varit mycket positiva i
de engagerade länen. På de flesta ställen har
Landshövdingarna varit med och gett guldglans
åt premiärdagen för Viltmatveckorna.

Media

l Sven-Åke Larsson har vid ett flertal tillfällen
intervjuats i lokalradion om projektet, om viltkött, hur konsumenten får tillgång till köttet
och även som uppföljning vid pressreleaserna.
l Sven-Åke har också medverkat i Sveriges Radio
P1 som gjorde reportage om vildsvinsjakt med
efterföljande tillvaratagande och matlagning.
l Såväl Jordbruksverket som Landsbygdsdepartementet har uppmärksammat projektet på
sina hemsidor, vilket har varit glädjande.
l TV4 Västmanland gjorde ett reportage om
projektet ute i skolorna 2011, då inte mindre
än 500 kommunala kök i mellansverige, med
tyngdpunkt i Västerås, erbjöd alla skolelever
viltkött en dag. Sammanlagt 17000 portioner
gick ut i Västerås denna novemberdag. Vid vårt
besök på en förskola hade det fått en enorm
genomslagskraft. Barnen hade fått lära om
vilt hela veckan, de hade ritat älgar och de flesta
kunde till och med redogöra för vad som krävdes
för att få jaga! Alla var dessutom helt inställda på
skollunchens stundande älgfärslimpa!

Andra synliga effekter

l Inom projektet har bland annat en förhandling förts med tävlingen Årets Kock 2013 om att
har vildsvin som huvudråvara. Det stupade på
att man vill ha väldigt mycket i sponsorpengar
vilket projektet vare sig kunde eller ville bidra
med. Detta fick till följd att LRF gick in med sponorpengar och Dovhjortsadel blev huvudråvara.
Med andra ord blev syftet, att få med viltkött,
uppfyllt trots allt - utan kostnader!
l
Svenska Kocklandslaget vann 2012
MatOlympiaden med inte mindre än 4 totalguld.Huvudråvara -Kronhjort!

Udda inslag

l I vintras kom Kinsesiska Stadstelevisionen
för att följa vårt Kockjaktlag. De var oerhört
intresserade av jakten eftersom jakt i princip
inte förekommer i Kina. Men de var nog mest
faschinerade över det viltvårdsarbete som jägarna faktiskt utövar genom utfodring, plantering av skyddszooner, urvalet av det avskjutna
viltet et.c.
De såg det som ett oerhört intressant
uppslag för att komma tillbaka för att göra
ett program enbart om detta. De menade att
det var något som säkert skulle komma som
en positiv överraskning för den kinesiska
tv-publiken att jägare faktiskt var djur- och
naturvänner!

l Nordiska Kökschefskongressen äger rum i
Göteborg 2013. Nordiska juniormästerskapen
äger rum samtidigt, och har vildsvin som sin
huvudråvara och Seniormästerskapen kommer
att ha hjort som huvudråvara. Även vid den
anslutande banketten kommer det att serveras
viltkött!
l Sannolikt kommer vildsvin också att vara
en huvudattraktion på ”Smaka på Stockholm” 2013. Det kan innebära en otrolig exponeringsmöjlighet som kan åtföljas med
mycket information om såväl vildsvinskött som
vildsvinsjakt!
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...slutligen
Nya intressenter

l Då vi startade projektet 2010 fanns ingen viltl I kölvattnet har nu ytterligare ett antal hanteringsanläggning i Västmanland. Nu har vi
tre stycken under uppbyggnad!

mycket intressanta deltagare beslutat sig
för att ansluta sig i Viltmatprojektet. Det l Inledande samtal har förts med den engelska
kommer att innebära ett ofantligt uppsving motsvarigheten till vårt Viltmatprojekt, BASC.
i antalet serverade portioner inte minst! Vi kommer att hålla kontakten för ytterligare
l Efter 1,5 års förhandling kommer erfarenhetsutbyte.
Scandic Hotels från och med detta året,
att köra vilträtter på alla sina anläggningar hela l En förfrågan från de övriga nordiska länderna har inkommit om att utöka projektet till våra
säsongen!
nordiska grannar. Ett möte mellan samtliga
nordiska länder kommer att äga rum i Sverige
under våren. Vi avser att leda detta arbete för
ytterligare spridning.

l City Gross alla butiker gick med nu i år, och
vill förutom viltförsäljning, även föra en vidare
diskussion om jakt och vilt!
l Fazer/Amica med alla sina anläggningar och
personalrestauranger är under förhandling...

l Efter att ha fått en del köttleveranser via
projektets försorg 2010, tog några av Stockholms Guldkrogar kontakt, eftersom kockarna/krögarna ville börja jaga själva. De tog sina
jägarexamen under 2011 och vi startade upp
ett jaktlag i Vätmanland för dessa kockar som
nu är inbitna jägare och alltså också fått möjlighet att servera sitt eget vilt på sina restauranger! Nu har intresset spritt sig vidare så vi har
ytterligare ett antal kockar som vill ta jägarexamen och vissa kanske hamnar i samma jaktlag!
Detta faktum har gett reportage i såväl restaurangtidningar som i till exempel SR P1.

l Nobisgruppen med bland annat Stallmästargården och Operakällaren, F12 gruppen
med Fredsgatan, LeRouge, SMAK, Grill och
Trattorian, Lux-gruppen med BAR, LUX, EAT
samt Stadshuskällaren är med i projekter. De
flesta sedan två år tillbaka, så här är menyerna
späckade med vilt!

Vårt Kockjaktlag efter en av höstens andjakter!

Utbildningar

l Projektet har genomfört, och ämnar även
fortsätta genomföra vilthanteringskurser över
landet för att öka kunskapen hos jägaren om
tillvaratagande, hygien och lagar som gäller
vidareförsäljning av viltkött.

Viltköttet har verkligen nått ut! Här har en av Stockholms
Guldkrogar valt att göra en speciell viltmeny, med kockens
egenjagade vilt serverat till kräsna gäster!
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Svenskt Viltkött
Välbehövlig branchorganisation

Vi bedömer själva att en av de absolut största
framgångarna med projketet är det initiativ vi
tog för att få Vilthanteringsanläggningarna,
Yrkesjägarföreningen, Svenska Jägareförbundet och Livsmedelsverket till ett gemensamt
möte. Här diskuterades problem och framför
allt möjligheter på ett öppet sätt, och mötet
avslutades med en spontan uppstart av en
branchorganisation, Svenskt Viltkött, som
såväl vilthanteringsanläggningarna som livsmedelsverket välkomnade.
En utveckling av organisationen och dess
möjligheter att agera som en samtalspart ex.vis
gentemot livsmedelsverket, är under planering
och har stora möjligheter att på ett positivt sätt
ytterligare lyfta fram viltköttet och dess tillgänglighet. Organisationen kommer också att främja
möjligheterna till förbättrad utbildning av jägare i kötthygien och det första tillvaratagandet i
skogen.

Projektgrupp
Projektansvarig:
Projektledare:
Administratör:

Torbjörn Larsson
Sven-Åke Larsson
Åsa Söderberg

Pressrelease för Älgveckan 2010 på slottet i Västerås.
Från vänster Länsordförande Jägareförbundet Västmanland,
Torbjörn Larsson, , Landshövding Ingemar Skogö,
Projektledare Sven-Åke Larsson
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”

Alla varelser – växter, djur, människor
påverkar ständigt den miljö de lever i.
I högre grad än någon annan organism sätter
människan sin prägel på omgivningen, ofta med
vittgående konsekvenser. Det är därför nödvändigt
att vi skaffar oss sådana kunskaper om sammanhangen i naturen att vi i möjligaste mån kan förutse
följderna av våra ingrepp.

”

Egon Grubbström ur boken Första Jägarboken

Ansvarig innehåll:
Sven-Åke Larsson, Projektledare Viltmatprojektet
viltmat@telia.com, 070-8279593
Grafisk form och redaktion: Åsa Söderberg
Foto Naturbilder, samt björn & rådjur: www.fotoakuten.se
Foto älg: Tobias Borg
Foto från Tullgarn och Öland: Lena Runer
Foto jakt och pressrelease: Åsa Söderberg
Denna redovisning åtföljs i förekommande fall
av häfte med bilagor:
Informationsmaterial från projektet,
C-uppsats av Hanna Floengård,
Inbjudning, program och minnesanteckningar
från möte med Svenskt Viltkött
Material från Matlandsdagarna.
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