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Projektet ”Resurssvin” (Länsstyrelsen Stockholm) kommer att skicka in en ändringsansökan under 2022 och projektet redovisas därför inte här.



Undersökningen ”Attityder till svenskt vildsvinskött” visar att 
vildsvinskött uppfattas som klimatsmart, gott och spännande.

Källa: Ipsos 2021
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Projekt inom vildsvinspaketet 2020-2022. Sammanställningen av projekten är g jord av Lewander & Co inom ramen för projektet ’’Ändra attityder och driva efterfrågan på svenskt vildsvinskött’’.

KONTAKT VILDSVINSPAKETET

Näringsutvecklingsenheten 
Jordbruksverket
Skeppsbrogatan 2, 553 29 Jönköping
m 0771-223 223
k vildsvinspaketet@jordbruksverket.se
9jordbruksverket.se
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VILDSVINSPAKETET
Regeringen delade i april 2020 ut ett ”vildsvinspaket” med flera uppdrag till Jord-
bruksverket, Livsmedelsverket, Länsstyrelsen Kronoberg och Statens veterinär-
medicinska anstalt, SVA. Syftet är att ge konsumenterna större tillgång till och 
utbud av vildsvin som livsmedel. Vildsvinspaketet är en del av den nationella livs-
medelsstrategins handlingsplan. Här presenteras projekten och dess aktiviteter.

Projekt inom vildsvinspaketet 2020-2022. Sammanställningen av projekten är g jord av Lewander & Co inom ramen för projektet ’’Ändra attityder och driva efterfrågan på svenskt vildsvinskött’’.

Jordbruksverket har haft två utlysningar om att 
främja vildsvinskött. Jordbruksverket beviljade 13 
projekt under hösten 2020 och fyra projekt un-
der våren 2021 som ska hjälpa till att nå målen i 
regeringsuppdraget. Projekten har en bred spänn-
vidd. De har fokus på konsument och marknad 
och skapar förutsättningar för måltidsupplevelser 
i hemmet, på restaurang och i de offentliga köken. 
Det handlar om marknadsföring, kommunikation, 
kunskapshöjande åtgärder inom upphandling och 
förädling, exempelvis mathantverk. Projekten syftar 
också till att skapa samarbete mellan berörda parter 
inom hela kedjan från jägare och vilthanterings-
anläggningar till butik. 

EFTERFRÅGAN HAR ÖKAT
– Det är glädjande att projekten redan idag bidragit 
till en stor efterfrågan på närproducerat svenskt 
vildsvinskött, säger projektledare Camilla Bender 
Larson, Näringsutvecklingsenheten, Jordbruks-
verket. Genom ökad efterfrågan på svenskt vild-
svinskött hålls vildsvinsstammen på en balanserad 
och acceptabel nivå.

– Nu när efterfrågan finns gäller det att hitta 
rätt verktyg för att balansera tillgången på svenskt 
vildsvinskött med efterfrågan. Det finns många 
områden där vildsvinstammen är för stor och andra 
områden där stammen verkar ha minskat. Tillgång-
en till vildsvinskött ser därför olika ut runt om i 
Sverige.

– Det finns många intressenter: jägare, vilthante-
ringsanläggningar, lantbrukare, kockar, restauranger 
och inköpare av livsmedel i  offentlig sektor. Här 
gäller det att skapa en kedja som förhoppningsvis 
blir lönsam för både jägare och vilthanterings-
anläggningar, så att det svenska vildsvinsköttet  
hamnar på tallrikarna i offentlig  sektor, på restau-
rangerna och i konsumenternas kök. 

Jaktåret 2020–2021 sköts 158 809 
vildsvin i Sverige, enligt Svenska 
Jägareförbundet. Det innebär en 
ökning med cirka 12 000 fällda 

vildsvin jaktåret 2019–2020. 
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AFFÄRSMODELL VILDSVINSKÖTT
– med vilthanterings anläggningen i fokus

Genom att utgå från vilthanteringsanläggningarnas utmaningar och möjligheter 
stärker projektet affärsmöjligheterna och skapar en ökad försäljning av vildsvinskött, 
både för jägare och anläggningar. Projektet avslutas i juni 2023. 

LÄNSSTYRELSEN  
VÄSTRA GÖTALAND 

Yvonne Norlén, projektledare,  
Länsstyrelsen Västra Götaland 
m 010-224 56 16, 070-376 21 97 
k yvonne.norlen@lansstyrelsen.se 

Läs mer på: 
9 lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

MÅNGA VILTHANTERINGSANLÄGGNINGAR 
I Västra Götaland finns 30 vilthanteringsanläggningar 
(17 procent av Sveriges totala antal), varav 19 tar emot 
vildsvinskött. Tack vare tidigare viltprojekt i länet finns 
ett upparbetat och engagerat nätverk av såväl jägare 
som etablerade vilthanteringsanläggningar. 

Projektets syfte är att skapa nätverk, ökad känne-
dom och samverkan mellan jägare och anläggning för 
att öka förståelsen och respekten för varandras roller. 
I förlängningen skapar det bra förutsättningar för en 
slutprodukt av god kvalitet. 

Ett av projektmålen är att minst en anläggning som 
inte tidigare tagit emot vildsvin ska ha etablerat sam-
arbete med jägare i närområdet.  

STUDIEBESÖK SOM INSPIRERAR
Projektet arrangerar studiebesök på vilthanteringsan-
läggningar runt om i Västra Götaland. Till studiebesö-
ken bjuds deltagarna i nätverket in, bland annat jägare, 
ägare och medarbetare på anläggningar samt de som är 
intresserade av att starta vilthanteringsanläggningar. 

Vilthanteringsanläggningarna på Naturbruksskolan 
i Svenljunga, på Dagsnäs Slott och Dalslands Vilt är 

 några exempel på genomförda studiebesök. Deltagarna 
får besöka både stora och små anläggningar och studera 
flera olika affärsmodeller. 

INSPIRATION, FÖRELÄSNINGAR OCH  
KUNSKAP OM FÖRÄDLING
Länsstyrelsen Västra Götaland arrangerar även föreläs-
ningar för deltag arna i nätverket, bland annat i försälj-
ning och marknads föring. 

Inom ramen för projektet arbetar man även för att 
öka förädlingsgraden på vildsvinsköttet för att skapa 
bättre lönsamhet. Därför arrangerar man även inspira-
tionsföreläsningar på temat charkuterier och förädling 
av vildsvinskött. 

Före läsarna, som är charkuterister, berättar om  
utmaningar och möjligheter kring charkuterier med 
vildsvinskött som råvara.

  
BYGGA AFFÄRSMODELLER 
Deltagarna i nätverket bygger även affärsplaner och 
affärsmodeller. Dessa kan se lite olika ut beroende på 
vilken typ av vilthanteringsanläggning man driver eller 
vill driva. 

På en del mindre anläggningar kan jägare lämna in 
sitt vildsvinskött och få styckade delar tillbaka (så kallat 
återtag). 

Större anläggningar drivs oftast av privata aktörer 
som köper upp vildsvins kött och säljer styckdetaljer 
och förädlade produkter. 



7

AFFÄRSMODELL VILDSVINSKÖTT

I arbetet med att utveckla affärsmodeller tittar  
deltagarna på olika åtgärder, till exempel prissättning, 
försäljnings argument, logistik, förädling och lager samt 
 affärsstrategi och produktplanering.   

SAMARBETE MED ANDRA PROJEKT 
Länsstyrelsen Västra Götaland har kontakt med fler-
talet projekt inom vildsvinspaketet, bland annat för  
att engagera expertis till olika före läsningar.  

”Deltagarna i nätverket besöker 
både stora och små vilthanterings-
anläggningar och får ta del av flera 

olika affärsmodeller.”

Foto: Steven Kam
enar/U

nsplash
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GLADA VILDSVINET
– marknadsföringskampanj med foodtruck

Foodtrucken Glada Vildsvinet bjuder på korv och hamburgare av svenskt vildsvins-
kött. De besöker skolor, idrottsföreningar och idrottsturneringar, runt om i framför 
allt Mälardals regionen. Syftet är att få fler, både barn och deras föräldrar, att upptäcka 
vildsvins kött och på så sätt bidra till öka efterfrågan. Projektet avslutas i oktober 2022.

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET

Oscar von Stockenström, marknadschef, 
Svenska Jägareförbundet
m 010-58 47 601
k  oscar.vonstockenstrom@jagare-

forbundet.se

Läs mer på:
Q @gladavildsvinet
9 gladavildsvinet.se

MÅLGRUPP UNGA OCH DERAS FÖRÄLDRAR
Foodtrucken Glada Vildsvinet besöker i snitt 3-4 skolor 
per vecka och har gjort cirka 30 skolbesök sedan pro-
jektstarten hösten 2021. Det är många skolor som står 
på kö för att få besök av den  populära foodtrucken.  
Fokus är från årskurs 3 och uppåt, eftersom målgruppen 
är unga elever och deras föräldrar. Under hösten 2021 
har Glada Vildsvinet serverat cirka 5 500 vildsvinsbur-
gare och cirka 1 500 vildsvinskorvar, totalt cirka 7 000 
portioner. Kockarna i foodtrucken sköter inte bara 
maten utan informerar även om vildsvinskött som god, 
närproducerad och hållbar råvara. Syftet är att barnen 
berättar för sina föräldrar om det goda vildsvinsköttet 
och på så sätt får de även föräldrarna att omvärdera sina 
ofta förutfattade åsikter om vildsvinskött.

ENGAGERAR UNGA RESTAURANGSTUDERANDE
Projektet Glada Vildsvinet har också vid två tillfällen 
arrangerat utbildningar för eleverna på restaurang- 
och livsmedelsprogrammet på Grillsta Gymnasiet i 
 Stockholm. Under utbildningarna har eleverna, som 

bland annat studerar till kockyrket, skapat en buffé 
med olika tillbehör som passar till vildsvinsburgare.

VILDSVINSVECKOR OCH  
IDROTTSTURNERINGAR
Glada Vildsvinet deltog också vid två tillfällen i 
 temaveckan Vildsvin, som arrangerades av Jägareför-
bundet Stockholms län, Norrtälje kommun och LRF i 
november 2021. Foodtrucken besökte skolor och torg i 
Norrtälje och serverade korv och burgare på vildsvins-
kött till både unga och vuxna. Under 2022 ligger fokus 
på att träffa idrottsföreningar och finnas på plats vid 
idrottsturneringar. Vid den  typen av aktiviteter deltar 
en annan publik och här finns också möjlighet att på 
plats fånga även föräldrarnas intresse. 

LÄTTSAMT OCH INBJUDANDE
Konceptet Glada Vildsvinet har en lättsam och inbju-
dande approach. Det skapar nyfikenhet kring och ger 
en positiv bild av det svenska vildsvinsköttet, i  kontrast 
till den bild av ett problem- och skadedjur som media 
ofta målar upp.

SAMARBETE MED ANDRA PROJEKT
Svenska Jägareförbundet poängterar att Jordbruks-
verket har skapat samarbeten och lärande genom 
regelbundna träffar med alla projektägare inom vild-
svinspaketet. Projektet  Glada Vildsvinet har regel-
bundet kontakt med flera andra projekt.

2

1
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GLADA VILDSVINET

bland annat studerar till kockyrket, skapat en buffé 
med olika tillbehör som passar till vildsvinsburgare.

VILDSVINSVECKOR OCH  
IDROTTSTURNERINGAR
Glada Vildsvinet deltog också vid två tillfällen i 
 temaveckan Vildsvin, som arrangerades av Jägareför-
bundet Stockholms län, Norrtälje kommun och LRF i 
november 2021. Foodtrucken besökte skolor och torg i 
Norrtälje och serverade korv och burgare på vildsvins-
kött till både unga och vuxna. Under 2022 ligger fokus 
på att träffa idrottsföreningar och finnas på plats vid 
idrottsturneringar. Vid den  typen av aktiviteter deltar 
en annan publik och här finns också möjlighet att på 
plats fånga även föräldrarnas intresse. 

LÄTTSAMT OCH INBJUDANDE
Konceptet Glada Vildsvinet har en lättsam och inbju-
dande approach. Det skapar nyfikenhet kring och ger 
en positiv bild av det svenska vildsvinsköttet, i  kontrast 
till den bild av ett problem- och skadedjur som media 
ofta målar upp.

SAMARBETE MED ANDRA PROJEKT
Svenska Jägareförbundet poängterar att Jordbruks-
verket har skapat samarbeten och lärande genom 
regelbundna träffar med alla projektägare inom vild-
svinspaketet. Projektet  Glada Vildsvinet har regel-
bundet kontakt med flera andra projekt.

1. Foodtrucken ”Glada Vildsvinet” besöker Frejaskolan i 
Gnesta. 2. Vildsvinsburgare serverade på Stallarholms-
skolan. 3. Förväntansfulla barn i kö … 4. …tillsammans med 
det uppstoppade glada vildsvinet vid foodtrucken.

”Kockarna i foodtrucken sköter 
inte bara maten utan informerar 
även om vildsvinskött som god, 

närproducerad och hållbar råvara.”

3

4



10

MATTANKEN FRÄMJAR VILDSVINSKÖTT 
i de offentliga köken (fas 1 och fas 2)

En del av MATtankens arbete 2020-2023 handlar om att främja mer vildsvinskött i 
de offentliga måltiderna. Vildsvinsnätverket är en av de aktiviteter som MATtanken 
driver med flertalet nätverksträffar, webbinarier och workshops. 

LANDSBYGDSNÄTVERKET  
(FAS 1 OCH FAS 2)

Eva Sundberg, MATtanken  
projektledare Landsbygdsnätverket
m 073-232 55 70
k eva.sundberg@jordbruksverket.se

Anna Kim-Andersson, delprojektledare 
vildsvin, Landsbygdsnätverket
m 076-621 09 56
k  anna.kim-andersson@ 

jordbruksverket.se

Läs mer på:
9 mattanken.se/vildsvin
E @mattanken @offentligamaltidensdag
Q @mattanken

DIALOG, NYA FAKTA OCH NY STATISTIK
MATtankens webbplats, mattanken.se, är ett informa-
tionsnav för aktörer i hela kedjan kring den offentliga 
måltiden. MATtankens projekt inom vildsvinspaketet 
bidrar till dialog, nya fakta och ny statistik från de olika 
grupperna i kedjan från skog till tallrik, från jägare och 
vilthanteringsanläggningar till måltidschefer, kockar 
och matgäster. 

VÄXANDE VILDSVINSNÄTVERK
Vildsvinsnätverket är en viktig del av MATtankens 
 arbete. Det består av cirka 160 medlemmar med intresse 
för svenskt vildsvinskött i offentlig sektor. Medlem-
marna är representanter från ett femtiotal kommuner, 
ett flertal regioner, Livsmedelsverket,  privata aktörer, 
Svenska Jägareförbundet och andra organisationer. 

Det finns ett stort intresse för de digitala nätverks-
träffar som projektet regelbundet arrangerar. Under 
dessa möten delar de deltagande med sig av kunskap 
kring svenskt vildsvinskött i de offentliga köken.   

RECEPTSAMLING FÖR KOCKAR INOM  
OFFENTLIG SEKTOR
Tack vare ett redan etablerat förtroende hos bland  
annat måltidschefer, kökschefer och kockar hade  
MATtanken en kort startsträcka i projektet. 

På mattanken.se finns en receptsamling för offent-
liga kök med rätter av vildsvinskött och vildsvinsfärs. 
Samtliga recept är för 100 portioner. Det är kockar i de 
offentliga köken runt om i Sveriges kommuner som har 
delat med sig av sina bästa recept.

STORT GENOMSLAG FÖR VILDSVINSRÄTTER 
PÅ OFFENTLIGA MÅLTIDENS DAG
MATtanken koordinerar  Offentliga måltidens dag. Ett 
femtontal kommuner firade dagen den 21 oktober 2021 
med att servera rätter med vildsvinskött eller färs.   
Skolornas engagemang och  deras rätter presenterades 
på MATtanken.se.  Serveringarna av vildsvinskött på 
Offentliga måltidens dag fick stort genomslag i media.
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MATTANKEN FRÄMJAR VILDSVINSKÖTT 

MÅLGRUPPENS BEHOV
Måltidsorganisationerna i den offentliga sektorn 
 blickar framåt, tänker hållbarhet och vill lära och 
utvecklas tillsammans. En viktig del av projektet är att 
skapa kunskap kring upphandling av svenskt vildsvins-
kött och visa goda exempel från olika kommuner. 
MATtanken har även genomfört en kartläggning, 
en nollpunktsmätning, över kommunernas inköp av 
svenskt vildsvinskött. Cirka 26 ton vildsvinskött köptes 
in 2019-2020, i 46 kommuner och fyra regioner. En 
uppföljande mätning genomförs hösten 2022.

SAMARBETE MED ANDRA PROJEKT
MATtanken samarbetar med flertalet projekt inom 
vildsvinspaketet. Många av projektägarna är också 
medlemmar i MATtankens vildsvinsnätverk och deltar 
i webbinarier, bidrar med kunskap, inspiration och 
kompetens. 

MATtanken anser att Jordbruksverkets samordnings-
roll är värdefullt för vildsvinspaketet. Det synliggör 
projektens arbete genom hela kedjan, från  jägarna och 
vilthanteringsanläggningarna till konsumenterna och 
köken inom den offentliga sektorn. 

På mattanken.se finns en receptbank med 
vilds vinsrätter för storkök. Recepten är skapade 
av kockar som jobbar i de offentliga köken.

Projektledarna Eva Sundberg och Anna Kim-Andersson, MATtanken

”Cirka 26 ton vildsvinskött  
köptes in 2019–2020, i  

46 kommuner och fyra regioner.”
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KONSUMENTENS VÄG TILL VILDSVIN
Vildsvinskött i snabbmaten

Snabbmat, recept, workshops och informationsmaterial ingår i projektet ”Konsumentens väg till  
vildsvin” som Länsstyrelsen Örebro driver. Syftet med projektet och snabbmatsprodukterna är att fler 
konsumenter ska pröva att äta vildsvinskött. Projektet vill också inspirera och bidra till att fler livs-
medelsföretag upptäcker vildsvinskött som en tillgång. Projektet avslutas i december 2022. 

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN

Åsa Lindin, projektledare,  
Länsstyrelsen Örebro län
m 010-224 84 32
k asa.lindin@lansstyrelsen.se
 
Läs mer på: 
lansstyrelsen.se/orebro 
(sök på: vildsvin som livsmedel)

E lansstyrelseniorebrolan
D lstorebro
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KONSUMENTENS VÄG TILL VILDSVIN

KONSUMENTUNDERSÖKNING
I mars 2021 genomförde Länsstyrelsen i Örebro län, 
Hushållningssällskapet i Örebro och AgroÖrebro en 
enkät med frågor om vildsvinskött som besvarades av 
cirka 1 050 konsumenter. Syftet var att bättre förstå 
utgångsläget för projektet. Undersökningen visar bland 
annat att det finns ett stort intresse för snabbmats-
r ätter med vildsvinskött, men också att det finns ett 
behov av kunskap och inspiration. Enkätsvaren skapade 
bra uppmärksamhet kring vildsvinskött i media.

WRAPS, PIZZA OCH KANSKE EN PAJ
De första snabbmatsprodukterna, som är framtag-
na inom projektet, är wraps och pizza med svenskt 
vildsvinskött. Wrapsen berikas med protein i form av 
gråärta. Samarbetspartners är de lokala företagen Berg-
slagsdelikatesser och Delmat. Bergslagsdelikatesser är 
den enda vilthanteringsanläggningen i länet som säljer 
produkter till grossist och restaurang. Delmat är tillver-
kare av hel- och halvfabrikat, gärna med lokala råvaror. 
Snabbmat är en utmärkt nisch för vildsvinskött, men 
det är viktigt att ingredienserna inte blir för dyra. 
Länsstyrelsen Örebro undersöker även möjligheterna 
att ta fram en vildsvinspaj. Produkterna lanserades på 
det lokala evenemanget Matresan i september 2021. 
Testförsäljning pågår till exempelvis idrottsföreningar, 
 företagsrestauranger och snabbmatsleverantörer. 

BLI SVINSMART
Broschyren ”Bli svinsmart – saker du kanske inte 
 visste om vildsvin” är en del av projektarbetet och den 
trycktes strax före jul 2021. Under Vinterfestivalen i 

december 2021 delades broschyren ut till besökarna, 
som också fick information om de kommande snabb-
matsprodukterna. Den används även i det omfattande 
informationsarbete som Länsstyrelsens olika enheter 
genomför under 2022. Syftet är att ge konsumenterna 
kunskap för att kunna göra medvetna val. 
   Det finns också en speciell plats för information om 
vildsvin som livsmedel, där även projektet presenteras, 
på Länsstyrelsens webbplats.  

SAMARBETE MED ANDRA PROJEKT
I augusti 2022 deltar Länsstyrelsen Örebro, tillsam-
mans med AgroÖrebro och Hushållningssällskapen, 
på Wadköpings Matmarknad med ett Vildsvinstorg 
fullt av mat, smakprover och aktiviteter. Inspirationen 
kommer bland annat från eventet Vildsvinsfestivalen 
som arrangerades av ”Eklandskapsgris” (Ek(o)nätverket 
för en levande landsbygd runt Rängen). 

Länsstyrelsen Örebro anser att Jordbruksverkets ar-
bete med regelbundna nätverksträffar inom vildsvins-
paketet är framåtsyftande och engagerande. Det leder 
till samarbete med flera andra projekt, främst inom 
länet.

”Det finns ett stort intresse för snabbmat med vildsvinskött,  
men också ett behov av kunskap och inspiration.”
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ÄNDRA ATTITYDER 
och driva efterfrågan på svenskt vildsvinskött

Webbplattformen svensktvildsvinskött.se är navet i projektet. Här finns inspiration, 
recept, fakta, en bildbank med fotografier av maträtter och tips om var vilds vinskött 
kan köpas. Runt detta nav finns ett nätverk av aktiviteter och samarbeten för att öka 
konsumenternas efterfrågan på vildsvinskött. Projektet avslutas i oktober 2022.

LEWANDER & CO 

Annica Lewander, projektledare,  
Lewander & Co
m 0708-18 18 73
k annica@lewander.se

Läs mer på:
9 svensktvildsvinskött.se
E @svensktvildsvinskott
Q @svensktvildsvinskott

ÄNDRA ATTITYDER OCH DRIVA EFTERFRÅGAN 
Vildsvinskött uppfattas som klimatsmart, gott och 
spännande, det visar den nationella attitydunder-
sökning som projektet genomförde i samarbete med 
 undersökningsföretaget Ipsos i januari 2021. Men 
många upplever att det är svårt att hitta och köpa vild-
svinskött i  butik. Konsumenterna efterfrågar mer inspi-
ration och recept på tillagning, enligt undersökningen.   

VISA VÄG TILL BUTIK
Som ett svar på konsumenternas önskemål har pro-
jektet skapat webbplattformen svensktvildsvinskött.
se. Här finns inspiration, recept, fakta och tips om var 
vildsvinskött kan köpas, till  exempel på vilthanterings-
anläggningar, gårdsbutiker och i dagligvaruhandeln. 
Svensktvildsvinskött.se bidrar också, som oberoende 
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ÄNDRA ATTITYDER OCH DRIVA EFTERFRÅGAN PÅ SVENSKT VILDSVINSKÖTT

aktör, till att lyfta svenska varumärken som säljer 
svenskt vildsvinskött och produkter av svenskt vild-
svinskött. Från webbplatsen kan butiker ladda ner 
informations- och butiksmaterial, till exempel hyll-
kantsetiketter och receptbroschyr. Från bildbanken kan 
media hämta pressbilder på tillagade rätter och fakta 
från undersökningar. 

KAMPANJER I SOCIALA MEDIER
Lewander & Co delar på Instagram och Facebook  
(@svensktvildsvinskött) fakta, recept, tips om restau-
ranger som serverar och butiker som säljer vildsvinskött. 
Här delar man även kunskap från andra projekt inom 
vildsvinspaketet och citat från förespråkare av vildsvins-
kött. Projektet genomför regelbundet målgruppsriktade 
kampanjer i sociala medier. Syftet är att inspirera till 
vardagsmatlagning med svenskt vildsvinskött.

REDAKTIONELLA SAMARBETEN OCH  
MATLAGNINGSTÄVLINGAR
Projektet skapar redaktionella samarbeten tillsammans 
med flera av Sveriges största mattidningar. På så vis 
sprider kända kockar recept och tips på mat med vild-
svinskött. Flera av Sveriges största matlagningstävlingar 
har också haft svenskt vildsvinskött som tävlings råvara, 
bland annat Årets Kock 2021 och Kockarnas Kamp. Det 
skapar ett stort mediavärde och bidrar till att positio-
nera vildsvinskött som en intressant råvara för både 
konsumenter och restauranger. 

I ett samarbete med en av Sveriges största grossister 
planerar man en kurs för restaurangkockar, i hantering, 
styckning och tillagning av vildsvinskött.

Projektet har bidragit med ett flertal artiklar om 
svenskt vildsvinskött i magasinet ”Den goda måltiden”, 
en tidning för alla som jobbar med mat inom offent-
lig sektor. Projektet samarbetar även med magasinet 
”Framtidens hållbara matsystem” där man både i en 
artikel och ett poddavsnitt informerar om vildsvinskött 
som ett gott och klimatsmart livsmedel.

PR OCH RELATIONER 
Projektet samarbetar med företag och tillverkare 
av vildsvinsprodukter, vilthanteringsanläggningar, 
grossister, kockar och restaurangägare. Samarbete-
na sprider kunskap och inspiration om det svenska 
vildsvins köttet. Det leder till ökad marknadsföring i 
butik, uppmärksamhet i media och relationsskapande 
aktiviteter mellan flera aktörer. 

Projektet har nominerats till Svenska Designpriset 
2021 och vann Svenska Publishingpriset 2021 för bästa 
webbplattform i kategorin information.

SAMARBETE MED ANDRA PROJEKT
Lewander & Co samarbetar, tack vare Jordbruksverkets 
samordnade roll, med flertalet andra inom vildsvins-
paketet. Övriga projekt har till exempel tillgång till 
digitalt och tryckt material, som receptbroschyr,  
butiksskyltar och hyllkantsetiketter. 

Några exempel på samarbeten är ”Vildsvinskött – en 
klimatsmart råvara” (Länsstyrelsen Kalmar), ”Mer vild
s vins kött i Örebroregionen” (AgroÖrebro) och ”Ekland
skapsgris – Sveriges egen Iberico” (Ek(o)nätverket för en 
levande landsbygd runt Rängen).

”Vildsvin är en fantastisk råvara med 
en välbalanserad, elegant och mild 
viltsmak. En underutnyttjad  råvara 

som både är svensk och klimat-
smart. En råvara som vi skulle kunna 
 använda mycket mer av i våra kök.”

Stefan Eriksson, råvaruansvarig i det 
svenska mästerskapet i professionell 

matlagning Årets Kock 2021

Projektets webbplattform nominerades i Svenska 
Designpriset 2021 och vann Svenska Publishing-
priset 2021 för bästa webbplattform i kategorin 
information.
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VILDSVIN – EN RESURS
Projektets mål är att skapa ökad 
 efterfrågan, avsättning och tillgänglig-
het för vildsvinskött. Det sker genom 
att etablera samarbeten mellan jägare, 
vilthanteringsanläggningar, förädlare och 
konsumenter, framför allt inom de offent-
liga köken.  Inspirationsdagar, matlabb, 
matmässor och temakvällar för jägare är 
några av alla aktiviteter. Geografiskt fokus 
är Östergötland. Projektet avslutas i  
november 2022.

VRETA KLUSTER

Christina Enudd Nordström,  
Vreta Kluster
m 0708-22 33 24
k cenuddnordstrom@gmail.com

VILDSVINSKÖTT PÅ MENYERNA
Fyra av kommunens storkök har gått projektets två-
dagarskurs Vildsvinsintroduktion. Kursen består av 
en inspirationsdag och ett matlabb under ledning av 
erfaren viltkock. Med hjälp av en varukorg med lokala 
råvaror och livsmedel skapar storkökskockarna en 
meny. Kursen involverar många grupper, från kockar 
och elever till politiker, pedagoger och skolledning. 
Introduktionen inkluderar en minimässa med lokala 
livsmedel, tipspromenad och föreläsningar om mat, 
natur och jakt. 

Mötet med skolkockarna, de lokala råvaruleverantö-
rerna och vilthanteringsanläggningar leder till utökade 
samarbeten mellan de olika grupperna. Aktiviteterna 
har fått stort genomslag i tv och lokala media. Samtli-
ga kommuner i Östergötland har under året serverat 
vildsvinskött minst en gång. 

Flera kommuner har kontinuerlig servering av vild-
svinskött varje månad, tack vare att kostcheferna har 
etablerat kontakt med närmaste vilthanteringsanlägg-
ning.

HÅLLBAR FÖRVALTNING
I Östergötland finns för närvarande fyra större vilthan-
teringsanläggningar. Projektet undersöker bland annat 
hur hanteringen av vildsvinskött kan skapa lönsamhet 
i företagen och hur jägare i högre utsträckning kan 
motiveras att levererar till anläggningarna. Syftet är att 
undersöka de bästa sätten för att skapa en kontinuerlig 
tillgång på vildsvinskött. 

Under hösten 2021 genomfördes en undersökning 

som resulterade i en behovskarta av och för anlägg-
ningarna i länet. Behovskartan visar att det krävs mer 
arbete för att skapa balans i tillgång och efterfrågan 
av vildsvinskött. Vreta Kluster och länets vilthante-
ringsanläggningar samarbetar för  erfarenhetsutbyten 
med två andra projekt inom vildsvins paketet: ”Lär dig 
hantera vildsvin på rätt sätt” och ”Eklandskapsgrisen”. 

FÖRELÄSNINGAR FÖR JÄGARE
Våren 2022 arrangerar projektet temakvällar för  jägare 
med föreläsning och diskussion om hållbar vildsvins-
förvaltning, och hantering av fällt vilt. 

Projektet har producerat två filmer, en om etisk 
hållbar vildsvinsförvaltning och en om tekniker för 
styckning. Den första beskriver bland annat vildsvi-
nets årsklocka för att reda ut vildsvinets beteende och 
hur detta kan utnyttjas för samarbeten vid jakttillfäl-
len. Den andra filmen ger grundläggande kunskap i 
hantering och styckning för jägaren i hemmamiljö, till 
exempel val av utrustning och hygienkrav. Projektet 
”Eklandskapsgris” medverkar vid jaktkvällarna med sina 
premiumprodukter av vildsvinskött.

”I Östergötland konstateras en ökad 
efterfrågan på vildsvinskött och en 
mycket positiv attityd till vildsvins-

kött som livsmedel.”
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VILDSVIN – EN RESURS

SAMARBETE MED ANDRA PROJEKT 
Vreta Kluster uppskattar de regelbundna projektägar-
träffar som Jordbruksverket arrangerar. De ger kunskap 
och erfarenheter från andra projekt i vildsvinspaketet. 
Jordbruksverkets arbete med nätverket är betydelsefullt 
och banbrytande. Tack vare detta har projektet flertalet 
samarbeten med till exempel ”Lär dig hantera vildsvin 
på rätt sätt” (ViltVet), ”Eklandskapsgris” (Ek(o)nätverket 
för en levande landsbygd runt Rängen), ”MATtanken” 
(Främjar vildsvinskött i de offentliga köken), ”Mer 
vildsvinskött i Örebroregionen” (AgroÖrebro) och ”Mer 
vildsvinskött i den offentliga måltiden” (Refarm Linné).

2

1

3

1. Styckning och hantering på vilt-
hanteringsanläggningen. 2. Ragg-
munk med rimmad vildsvinssida och 
rårörda lingon, serverat av kocken 
Pelle Forss. Samarbete med Hushåll-
ningssällskapet och Eklandskapsgrisen 
under en arbetsdag i Östergötland. 3. 
Föreläsning inför temadag ”Vildsvins-
introduktion”. 4. Temadag med lokal 
råvarukorg.
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LÄR DIG HANTERA VILDSVIN PÅ RÄTT SÄTT
Blivande och befintliga vildsvinsjägare är 
målgruppen för den utbildning som detta 
projekt har skapat. Syftet är att höja kun-
skapsnivån i hela hanteringskedjan, från 
jakten och passningen i skogen till till-
lagningen av vildsvinsköttet i köket. Det 
bidrar till att fler vildsvin skjuts och att 
vildsvins köttet hanteras bättre, vilket leder 
till ökad konsumtion. Projektet avslutas i 
december 2023.

UTBILDNING AV JÄGARE OCH INSTRUKTÖRER
Utbildningen är en heldagskurs i hantering av vildsvin 
och vildsvinskött med teoretiska och praktiska mo-
ment. Kursledare är Torsten Mörner som utbildar  
jägare och instruktörer för vidareförmedling av  
kunskapen kring vildsvin och vildsvinskött. Ett tiotal 
kurser kommer att genomföras under projekttiden. 
Cirka tolv personer beräknas delta per kurs.

ÖKAD KUNSKAP GER BÄTTRE KVALITET
Även om jägarna är den främsta målgruppen för 
utbildningen så är förhoppningen att även personal 
på vilthanteringsanläggningar kan dra nytta av kurs-
materialet. Ju fler jägare som går utbildningen, desto 
bättre kvalitet kommer det att vara på det vildsvins kött 
som jägarna levererar till anläggningarna. Utbildning-
arna bokas via Viltvet.

HANTERING AV VILDSVINSKÖTT
Utbildningen beskriver alla moment från jakten till 
hanteringen i köket. Den innehåller sex ämnesdelar 
med start i grundläggande information om vildsvinets 
historia, ekologi, myter och stammens utveckling. Där-
efter följer veterinärmedicin och hygieniska aspekter, 
hantering i slaktboden, förädling och förvaring samt 
köttkunskap. 

Kursmaterialet består av en powerpoint-presentation, 
med tillhörande litteratur, samt instruktionsfilmer och 
metodbilder. 

INSTRUKTIONSFILMER AV OLIKA MOMENT
Under 2021 och 2022 har olika ämnesområden filmats 
och fotograferats, bland annat passning, flåning,  
hantering i slaktbod samt grov- och finstyckning. För 
att utbildningen ska vara enkel och översiktlig har  
Viltvet även dokumenterat och fotograferat hantering 
av vildsvinskött på vilthanteringsanläggning, i butiker 
och vid charkuteriproduktion.

SAMARBETE MED ANDRA PROJEKT 
Inom projektet värnar man också om fortsatt konti-
nuerlig och långsiktig tillgång av vildsvinskött. Vilka 
förutsättningar eller möjliga hinder finns för detta? 
Vissa föreslagna regelverk riskerar att drabba vilthan-
teringsanläggningarnas arbete och leda till försämrad 
livsmedelssäkerhet i samband med vildsvinsjakt och 
hantering. Viltvet samarbetar och utbyter erfarenheter 
med bland annat ”Vildsvin –  en resurs” (Vreta Kluster) 
och ”Eklandskapsgris” (Ek(o)nätverket för en levande 
landsbygd runt Rängen). 

”Utbildningen beskriver alla 
moment från jakten till  

hanteringen i köket.”
VILTVET AB
Torsten Mörner, veterinär,  
docent sjukdomar vilda djur, Vil tvet AB 
m 070-567 93 52
k torsten.morner@telia.com 
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LÄR DIG HANTERA VILDSVIN PÅ RÄTT SÄTT

UTBILDNINGEN BESTÅR AV  
FÖL JANDE MOMENT:

•  Vildsvinets historia och biologi, utbredning med mera
• Jaktens betydelse för vildsvinsköttets kvalitet
•  Allmänt om hygien vid hantering av livsmedel med 

fokus på vildsvin
•  Sjukdomar hos vildsvin och föroreningar  

i livsmedelskedjan
•  Passning av vildsvin och dess betydelse  

för vildsvinsköttets kvalitet
• Transport av slaktkroppar
•  Flåning och dess betydelse för vildsvinsköttets  

kvalitet
• Grov- och finstyckning
• Förvaring och infrysning
• Förädling av vildsvinskött: Salta, torka, grava
• Köttkunskap
•  Olika delar av vildsvinskött och vad de  

kan användas till
• Olika tillagningsmetoder
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EKLANDSKAPSGRIS  
– SVERIGES EGEN IBERICO 
Projektet Eklandskapsgris vill bygga en långsiktig regional matkultur kring vildsvins-
kött från Eklandskapet. Vildsvinsköttet ska serveras på lokala restauranger och 
förädlas lokalt till premiumprodukter av bästa kvalitet. Detta görs genom dialog, 
 kunskapsspridning, matlabb och festival. Projektet avslutas i december 2022.  

EK(O)NÄTVERKET FÖR EN LEVANDE 
LANDSBYGD RUNT RÄNGEN

Josefine Schön, projektledare
Projektet Eklandskapsgris  
– vildsvin i Eklandskapet
Den ideella föreningen Ek(o)nätverket  
för en levande landsbygd runt Rängen
m 072-200 46 46
k josefine@eklandskapsgris.se

Läs mer på:
9 eklandskapsgris.se

MATLABB SKAPAR DIALOG OCH KUNSKAP
Projektets matlabb är regelbundna möten för special-
inbjudna kockar, matkreatörer, markägare och jägare. 
Under matlabben undersöker man olika smakkombina-
tioner och förädlingsprocesser för att skapa premium-
produkter med svenskt vildsvinskött. Projektet  
arrangerar ett tiotal matlabb med cirka 5-15 personer 
per träff. Mötena bidrar till att skapa en bra dialog  
mellan deltagarna.

SALAMI OCH LUFTTORKAD SKINKA
Många premiumprodukter, som till exempel salami 
och lufttorkad skinka, kräver lång lagrings- och 
mognadstid. Det finns ett stort intresse från daglig-
varuhandeln för produkterna, men det tar också lång 
tid att få ut dem i butik. Hundratals smakprover har 
delats ut vid olika event. De som smakar produkterna 
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EKLANDSKAPSGRIS – SVERIGES EGEN IBERICO

avger sitt omdöme, bland annat på smak och textur,  
via digitala frågeformulär. 

En annan del i arbetet är målsättningen att 
ursprungs märka vildsvinskött från Ekland skapet. 
Forskning pågår också kring bland annat ekollonårens 
påverkan på köttets smak, fetthalt och struktur. 

FORSKNING OCH FRAMSTEG
Projektet arrangerar även symposium för besluts-
fattare, opinionspåverkare, kockar, markägare och vilt-
hanteringsanläggningar. Syftet är att sprida kunskap 
om forskning och framsteg kring vildsvins kött från 
Eklandskapet. I slutet av projektet kommer en mix av 
matlabb och symposium att genomföras för att bidra 
till bra dialog och fler samarbeten.

MODERNA AFFÄRSMODELLER
Vid projektstarten var tillgången på vildsvinskött stor 
medan efterfrågan var relativt låg. Under tid har det 
skiftat till att efterfrågan är stor och tillgången låg. Det 
gör att en viktig grundbult i projektet har ändrats och 
fokus ligger nu även på att titta på hela kedjan med 
hinder och möjligheter ur jägarens och vilthanterings-
anläggningens perspektiv. För landsbygdsutveckling-
en är vildsvinsköttet och förädlingen av det en stor 
potential, men det krävs fungerande lagstiftning och 
 moderna affärsmodeller. Där bidrar projektet Ekland-
skapsgris med nya tankar och incitament i samarbete 
med de projekt som leds av Vreta Kluster och Viltvet.

VILDSVINSFESTIVAL
En helg i september 2021 var det premiär för Vildsvins-
festivalen, som projektet anordnade på Stafsäter Gård, 
strax söder om Linköping. Festivalen bestod av två  
dagars aktiviteter. På fredagens förmiddag bjöds skol-
klasser in och på eftermiddagen hölls ett symposium 
för cirka fyrtiotalet personer. På lördagen anordnades 
en lokal folkfest med drygt 1 000 besökare under dagen. 
Cirka 230 gäster njöt av kvällens middag med helgrillat 
vildsvin. Marknadsföringen skedde via hemsida, sociala 
medier och annonsering. Vildsvinsfestivalen var mycket 
uppskattat, fick stor uppmärksamhet i media och kom-
mer även att arrangeras i september 2022. 
   Projektet presenterade också en film om Eklandska-
pets vildsvinskött vid Årets Kock 2021, det svenska  
mästerskapet i  professionell matlagning.

SAMARBETE MED ANDRA PROJEKT
Projektets medarbetare uppskattar Jordbruksverkets 
tydliga och drivande roll i vildsvinspaketet. De regel-
bundna digitala möten som Jordbruksverket arrangerar 
har lett till flera samarbeten och snabbare utveckling  
i projekten. Projektet samarbetar med bland annat  
med ”Vildsvin – en resurs” (Vreta Kluster), ”Mer vild
svinskött i Örebroregionen” (AgroÖrebro) och ”Ändra 
attityder och driva efterfrågan på svenskt vildsvinskött” 
(Lewander & Co). 1. Vildsvinsfestivalen 2021 på Stafsäter Gård, Eklandska-

pet söder om Linköping. 2. Matlabb för specialinbjudna 
kockar, matkreatörer, markägare och jägare.

”I Eklandskapet söder om Linköping finns en stor population av vildsvin 
som äter bland annat ekollon. Genom samarbeten med bland annat  
markägare, jägare och krögare samt lokala matföretag vill projektet  
Eklandskapsgris bidra till landsbygdsutveckling.”

1

2
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MER VILDSVINSKÖTT I DEN OFFENTLIGA MÅLTIDEN
Projektets mål är att ta fram inspirerande lösningar på tillgång,  logistik och upp-
handling samt visa exempel på lyckade serveringar av vild svinskött till olika mål-
grupper. Genom praktiska och teoretiska workshops samt en rad andra initiativ bidrar 
 projektet till att mer vildsvinskött serveras i den offentliga verksamheten. Arbetet 
avser att på sikt även skapa en ökad efterfrågan på köttet i butik. Projektet avslutas i 
januari 2023.

REFARM LINNÉ

Jens Vikingsson, projektledare,  
Refarm Linné
m 0707-514 569
k jens@miljolinne.se

KOSTCHEFER, KOCKAR OCH  
MÅLTIDSUTVECKLARE
Projektet genomför fjorton workshops under projekt-
tiden. Målet är att representanter för åtta till tio organi-
sationer deltar vid varje workshop. Målgruppen är alla 
som fattar beslut om vad som hamnar på tallriken från 
upphandling till menyplanering, till exempel kostchefer, 
kockar och måltidsutvecklare. Deltagarna får prov-
smaka vildsvinskött i olika former, för olika samman-

hang och för olika sorters gäster. I workshopen ingår 
också en teoridel med dialog- och värderings övningar. 

TEORI OCH PRAKTIK I WORKSHOPS
Målet är att minst 50 procent av de deltagande orga-
nisationerna, som inte tidigare serverat vildsvinskött, 
före projekttidens slut ska ha serverat det vid minst en 
måltid. 

Minst 70 procent av de medverkande organisa-
tionernas deltagare ska, efter projektet, uppge sig ha 
ökad kunskap om upphandling, inköp, tillagning och 
servering av vildsvinskött. Syftet är också att hjälpa 
organisationerna med coachning i allt från att få tag på 
vildsvinskött till att upphandla i god tid.

DIALOG INFÖR UPPHANDLINGAR
Den bristande tillgången på vildsvinskött och den 
stora efterfrågan som uppstått under projekttiden har 
gjort att fokus nu ligger på upphandlings frågorna och 
möjligheterna att säkerställa vildsvins kött till kommu-
nernas serveringar. Projektet skapar bra förutsättning-

arna för genomtänkta upphandlingar genom dialog 
med grossister, jägare och vilthanteringsanläggningar 
tillsammans med kommunens upphandlare och mål-
tidsansvariga. 

Att delta i kommunernas grupper för upphandling 
och bidra med sakkunskap är också en viktig del av 
arbetet, eftersom kunskapen kring och erfarenhet  
av vildsvinskött varierar. Projektet kommer att nå ut  
till mer är hundra offent liga organisationer under  
projekttiden.

 
SAMARBETE MED ANDRA PROJEKT
Projektet informerar kommunerna om det löpande 
arbete som sker inom andra delar av vildsvinspaketet. 
Kommunerna får också recept som är framtagna inom 
projektet, här använder man även den receptbank för 
offentliga kök som MATtanken erbjuder.    

Samarbete sker med bland annat Länsstyrelserna och 
Hushållningssällskapen i de olika områdena och med 
till exempel ”Vildsvin – en resurs” (Vreta Kluster) och 
”Ändra attityder och driva efterfrågan på svenskt vildsvins
kött” (Lewander & Co).

Refarm Linné anser att Jordbruksverkets arbetssätt, 
med regelbundna nätverksträffar inom vildsvinspa-
ketet, ger en god överblick av vad som sker i samtliga 
projekt och skapar stora möjligheter till samarbete och 
kunskapsöverföring.
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MER VILDSVINSKÖTT I DEN OFFENTLIGA MÅLTIDEN

”Minst 70 procent av de medverkande organisationernas deltagare ska, 
efter projektet, uppge sig ha ökad kunskap om upphandling, inköp, 

tillagning och servering av vildsvinskött.”
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VILT OCH VÄLSMAKANDE
– vildsvinets väg till var mans tallrik

En roadtrip genom sex olika län, möten mellan vilthanteringsanläggningar, jägare och 
markägare, informationsinsatser vid olika evenemang, utbildningsmaterial och recept-
bank för offentliga kök. Det är några av alla de aktiviteter som ryms i Hushållningssäll-
skapet Services projekt ”Vilt och välsmakande – vildsvinets väg till var mans tallrik”.  
Projektet avslutas i november 2022.

HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET SKÅNE

Annika Jönsson, projektledare,  
Hushållningssällskapet Service
m 010-47 62 010
k  annika.jonsson@hushallnings-

sallskapet.se

Kunskap i upphandling av vildsvinskött, utbildningar och 
recept utveckling är några delar av projektets arbete.

REGIONALA NÄTVERK FÖR LÅNGSIKTIGA  
AFFÄRER
Projektet "Vilt och välsmakande – vildsvinets väg till 
var mans tallrik" jobbar för långsiktig tillgång och ökad 
efterfrågan av vildsvinskött i Skåne, Halland, Öster-
götland, Västra Götaland, Mälar- och Hjälmarregionen 
samt Jönköping. Dialog mellan vilthanteringsanlägg-
ningar och kommuner är avgörande för att möta  
efterfrågan på vildsvinskött från de offentliga köken. 
Genom projektet skapas regionala nätverk som kan 
leda till insiktsfull upphandling. Målet är att minst tre 
kommuner per län gör inköp av vildsvinskött från en 
regional viltleverantör.

ROADTRIP I SEX LÄN
Våren 2022 startade en roadtrip med seminarium och 
inspiration på olika evenemang, bland annat Borgeby 
Fältdagar, Brunnby Lantbrukar dagar, Södra Sveriges 
Viltdagar och Landsbygdens Sommarmöte i Jönköping. 
Genom roadtrippen beräknar projektet nå cirka 30 000 
personer. Beroende på typ av evenemang deltar kockar, 
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VILT OCH VÄLSMAKANDE

matkonsulter, jägare, representanter från vilthante-
ringsanläggningar och markägare. I vissa fall arrangeras 
seminarier, ibland demonstrationsmatlagning. 

UTBILDNING OCH RECEPTBANK
Hushållningssällskapets matkonsulter utbildar stor-
kökens måltidspersonal i tillagning av vildsvinskött och 
skapar en receptbank för offentliga kök. Med tanke på 
proteindiskussionen så innehåller recepten en kombi-
nation av svenskodlade baljväxter och vildsvinskött.  

SAMARBETE MED ANDRA PROJEKT
Hushållningssällskapet Service upplever att samverkan 
och stödet mellan grupperna inom vildsvinspaketet har 
varit ovärderligt. Det bidrar till inspiration och ökade 
kunskaper. Projektet samarbetar med flera andra grup-
per, bland annat ”Främja vildsvinskött i den  offentliga 
måltiden” (MATtanken), ”Mer vildsvinskött i den offent
liga måltiden” (Refarm Linné), ”Eklandskapsgris” (Ek(o)
nätverket för en levande landsbygd runt Rängen) och 
”Vildsvin – en resurs” (Vreta Kluster).

”Vilthanteringsanläggningar och kommuner matchas ihop med 
varandra i regionala nätverk för att skapa dialog som kan leda 

till insiktsfull upphandling.”

Kunskap i upphandling av vildsvinskött, utbildningar och 
recept utveckling är några delar av projektets arbete.

Foto: C
hristina Enudd N

ordström
I receptbanken finns recept där vildsvinsköttet får sällskap 
på tallriken av svenskodlade baljväxter. 
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VILDSVINSKÖTT – EN KLIMATSMART RÅVARA
Recepttävling för kockar i offentliga kök, utbildningsdagar för elever på restaurangskolor och 
vildsvinskött på menyerna under Offentliga måltidens dag. Det är några av alla de aktiviteter som 
Länsstyrelsen Kalmar arrangerar och inspirerar till i projektet ”Vildsvinskött – en klimat smart  
råvara”. Målet är att öka försäljning, förädling, konsumtion och efterfrågan på svenskt vildsvins-
kött. Projektet avslutas i december 2023.

LÄNSSTYRELSEN KALMAR

Anna Carin Pålsson, projektledare,  
Landsbygdsenheten,  
Länsstyrelsen Kalmar
m 010-223 83 34  
k annacarin.palsson@lansstyrelsen.se

BIDRA TILL LIVSMEDELSSTRATEGIN
Syftet med projektet är att bidra till den nationella 
livsmedelsstrategins övergripande mål om en ökad 
livsmedelsproduktion som är hållbar och konkurrens-
kraftig. Länsstyrelsen Kalmar vill få fler att upptäcka 
vildsvinskött och ge ökad kunskap om fördelarna med 
vildsvinsköttet. En av framgångsfaktorerna är de nära 
kontakterna med representanter för de offentliga  
köken och restaurangkockar samt att det finns en  
känsla av gemenskap och delaktighet i projektet.

TÄVLING FÖR KOCKAR I OFFENTLIGA KÖK
Målgruppen är såväl kockar inom offentlig sektor och i 
privata restaurangkök som elever på restaurangskolor, 
förädlare, handel och konsumenter. För de offentliga 
köken i Kalmar län har man bland annat jobbat med 
digitala informationsträffar. Projektet har även genom-
fört en recepttävling för kockar inom offentlig sektor. 
Juryn innehöll flera viltkunniga  kockar. Kocken Jörgen 
Folkesson på Mariahemmet i Torsås kommun korades 
till vinnare. Diplom utdelades av Peter Sandwall, lands-
hövding i Kalmar län, och tävlingen fick stor uppmärk-
samhet i lokal media.

OFFENTLIGA MÅLTIDENS DAG
2020 var det få av de offentliga köken i Kalmar län som 
deltog i Offentliga måltidens dag, men inspirerade av 
Länsstyrelsen Kalmar deltog ett flertal kök i oktober 
2021 och serverade vinnarrätten från recepttävlingen. 
Många av de offentliga köken i länet bidrog även med 
att publicera sina aktiviteter och egna vildsvinsrecept 
på MATtankens webbplats. Serveringen av vildsvins-
kött fick ett stort genomslag i media.

UTBILDNINGSDAGAR OCH RESTAURANGSKOLOR
Länsstyrelsen Kalmar arrangerar utbildningsdagar för 
offentliga kök och för kockelever på några av länets 
restaurangskolor (på gymnasienivå). Kostcheferna utser 
vilka medarbetare som deltar från respektive kommun. 
Varje utbildning har plats för cirka 16 personer. 

Under utbildningen tillagar deltagarna mat under 
ledning av en viltkunnig kock. En representant från en 
lokal vilthanteringsanläggning berättar om hanterings-
kedjan kring vilt och informerar om vildsvinen i  
Kalmar län. Ett  avsnitt om livsmedelshygien ingår också. 

 

”Projektet vill på ett 
hållbart sätt få vildsvins-
köttets värde att växa.”



27

VILDSVINSKÖTT – EN KLIMATSMART RÅVARA

AKTIVITETER UNDER PLANERING
Matrundan i Kalmar län bidrar till att sprida kunskap 
och inspiration kring lokalt mathantverk. Under 2022 
får besökarna möjlighet att testa vildsvinsprodukter 
och upptäcka gårdsbutiker och vilthanteringsanlägg-
ningar som säljer vildsvinskött. 

SAMARBETE MED ANDRA PROJEKT
Länsstyrelsen Kalmar anser att Jordbruksverkets  
samordning bidrar till att alla projekt får kunskap och 
inspiration utöver det egna projektet. Projektet ”Vild
svinskött – en klimatsmart råvara” samarbetar och har 
kunskapsutbyte med bland annat ”Ändra attityder och 
driva efterfrågan på svenskt vildsvinskött” (Lewander & 
Co), ”Främja vildsvinskött i de offentliga köken” (MAT-
tanken) och ”Vildsvin – en resurs” (Vreta Kluster).

Foto: Jonathan Borba, U
nsplash

Kocken Jörgen Folkesson på  
Mariahemmet i Torsås kommun 
vann Länsstyrelsen i Kalmars 
 tävling: ”Vildsvinswallen-
bergare med rostade rotsaker, 
brynt  äppelkål, timjans-
doftande svampsås och rårörda 
pepparrots lingon”.
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MER VILDSVINSKÖTT I ÖREBROREGIONEN
Den övergripande målsättningen med projektet är att stärka och främja förut-
sättningarna att marknadsföra, sälja och servera vildsvins kött. Efter projektets slut 
ska det finnas metoder, kanaler och modeller som på lång sikt främjar försäljningen 
av vildsvins kött i Örebroregionen. Projektet avslutas i oktober 2022.

AGROÖREBRO 

Claes Nelander,  
operativ utvecklingsledare, AgroÖrebro
m 070-4568651
k claes@agroorebro.se

Läs mer på:
9 agroorebro.se

ENKÄT OCH NULÄGESANALYS
I mars 2021 genomförde AgroÖrebro, tillsammans med 
Länsstyrelsen i Örebro län och Hushållningssällskapet 
i Örebro, en enkät med frågor till 1 050 konsumenter 
om deras attityder till vildsvinskött. Samtidigt gjordes 
djupintervjuer med utvalda nyckelpersoner. Utifrån 
detta upprättade projektet en nulägesanalys och en 
strategi för att erbjuda vildsvinskött i olika samman-
hang. Syftet är att få konsumenter, restauranggäster, 
restauranger och butiker att pröva vildsvinskött.  

”En framgångsfaktor är att  
integrera svenskt vildsvins kött  

i regionala aktiviteter och  
inkludera lokala kockar.”

EVENT, KAMPANJER OCH FESTIVALER
Två framgångsfaktorer är att projektet integrerar 
svenskt vildsvins kött i regionala aktiviteter och inklu-
derar lokala kockar. Under evenemanget ”200 procent 
 l okalt på tallriken 2021” serverade lokala restauranger 
drygt 1 700 portioner vildsvinskött. Under Mat resan, 
ett event som samlar mathantverkare i länet, och 
 Vinterfestivalen i Wadköping serverades cirka 500 
burgare av vildsvins färs. Under kampanjen ”Lokalt på 
tallriken 2022” serverar lokala restauranger också vild-
svinskött. AgroÖrebro deltar med ett Vildsvinstorg fullt 
av inspiration, mat och information under Wadköpings 
Matmarknad 2022, ett event med cirka 30 000 besökare.  
 
PILOTFÖRSÄL JNING I BUTIKER
Två utvalda ICA-butiker i Örebroregionen (ICA 
Torghallen i Askersund och ICA Allé i Hallsberg) har 
tack vare  projektet tagit in vildsvinsburgare, vild-
svinsfärs och vild   s vins karré som del av sitt sortiment. 
Tillsammans med butikerna har projektet genomfört 
butiks demonstrationer och smakprovningar. Kockar 
bjöd  konsumenterna på smakportioner av köttfärssås 
tillagad av vildsvinsfärs tillsammans med lokalproduce-
rad pasta. Vid varje tillfälle serverades cirka 200 smak-

1. Seminariet ”Utforska vildsvin som råvara”. 2. Demo i butik är en del av AgroÖrebros strategi för att lyfta vildsvinskött som råvara. På bilden syns Ola Albrektsson, AgroÖrebro. 
3. Projektet inspirerar till exempel restauranger till att servera olika detaljer av vildsvinskött som huvudråvara. Här ses Bryggerikrogen i Noras rökta vildsvin.

1

2
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portioner. Pilotförsäljningen i de båda butikerna, med 
 specialpriser på produkterna, ledde till en försäljning av 
cirka 200 kg vildsvinskött. AgroÖrebro genomförde även 
ett liknande event i butikskonceptet MUJI på Åhléns i 
Stockholm City.  
 
UTFORSKA VILDSVIN SOM RÅVARA 
Hösten 2021 arrangerade AgroÖrebro, tillsammans med 
Länsstyrelsen i Örebro län, seminariet ”Utforska vildsvin 
som råvara”. Ett femtiotal inbjudna jägare, markägare 
och kockar deltog. Seminariet bestod av föreläsningar 
och diskussioner kring köttets kvalitet utifrån olika 
förutsättningar, som bland annat ålder och olika styck-
ningsdetaljer. Fler seminarium med fördjupningar kring 
vildsvinsköttets kvalitet kommer att arrangeras under 
2022. 

SAMARBETE MED ANDRA PROJEKT
AgroÖrebro anser att Jordbruksverkets arbete med 
vildsvinspaketet leds av personer med stort engagemang 
och lyhördhet för den komplexa bilden kring tillgång 
och  efterfrågan på svenskt vildsvinskött. De regelbundna 
nätverks träffarna inspirerar till samarbete med exem-
pelvis ”Konsumentens väg till vildsvin” (Länsstyrelsen i 
Örebro), ”Främja vildsvins kött i den offentliga måltiden” 
(MATtanken) och ”Ändra  attityder och driva efterfrågan på 
svenskt vildsvinskött” (Lewander & Co). 

1. Seminariet ”Utforska vildsvin som råvara”. 2. Demo i butik är en del av AgroÖrebros strategi för att lyfta vildsvinskött som råvara. På bilden syns Ola Albrektsson, AgroÖrebro. 
3. Projektet inspirerar till exempel restauranger till att servera olika detaljer av vildsvinskött som huvudråvara. Här ses Bryggerikrogen i Noras rökta vildsvin.

MER VILDSVINSKÖTT I ÖREBROREGIONEN

3
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VILDSVINSKÖTT 
– klimat och kommunikation

Vildsvinsköttet har potential att vara ett klimatsmart kött med ett mycket lågt 
 klimat avtryck om jakten är resurseffektiv. Projektet inledde en ny studie kring vild-
svins köttets klimatavtryck 2021. En rapport har publicerats och resultaten presenteras 
vid olika aktiviteter under 2022. Projektet avslutas i december 2022.

HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET  
HALLAND

Maria Berglund, projektledare,  
Hushållningssällskapet Halland
m 035-465 22
k  maria.berglund@hushallnings-

sallskapet.se

Läs mer på:
Rapporten ”Klimatavtryck av vild -
svins kött” finns att ladda ner från  
Hushållningssällskapet Hallands webb: 
9 hushallningssallskapet.se

Foto: Julian H
anslm

aier, U
nsplash

När det gäller vildsvinskött så beror de stora skillnaderna 
i klimatpåverkan på hur jakten har gått till och jägarens 
transport till varje jakttillfälle.
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VILDSVINSKÖTT – KLIMAT OCH KOMMUNIKATIONKUNSKAPSBANK
Underl agen till den nya studien har hämtats från natio-
nell  statistik, intervjuer och litteraturstudier. Studien 
presenteras i form av en rapport under 2022. Rapporten 
blir en kunskapsbank med fakta kring vildsvinsköttets 
klimatpåverkan. Målet är att resultaten kan användas 
i samband med aktiviteter som syftar till att främja 
vildsvinskött på marknaden.  

Studien som Hushållningssällskapet Halland gör, 
tillsammans med RISE, bygger vidare på den klimat-
rapport som togs fram i projektet ”Viltkedjan – stärka 
svaga länkar” som gjordes 2018-2019. 

FÅ STUDIER ATT JÄMFÖRA MED
Arbetet med livscykelanalysen kring vildsvinsköttets 
klimatpåverkan har varit utmanande då inget liknande 
tidigare gjorts. Det finns inga specifika standarder för 
hur man ska räkna och det finns få andra studier att 
jämföra med. Det har varit ett utmanande arbete och 
resultaten bryter delvis ny mark. 

JAKTENS PÅVERKAN
När det gäller vildsvinskött så beror de stora skillna-
derna i klimatpåverkan på hur jakten har gått till och 
jägarens transport till varje jakttillfälle. Jakten är inte 
heller optimerad för så kallad ”lägsta resursåtgång per 
kg kött”, vilket är fallet vid till exempel uppfödning av 
tamgrisar. Det gör att det blir få kilo vildsvinskött att 
fördela klimatkostnaden på. Det har lagts mycket tid på 
att få fram representativa värden kring jakten, men det 
kan vara svårt för en enskild jägare att känna igen sig. 
Det finns ingen standardtyp av jägare. Jakten ser olika 
ut för olika jägare, vid olika situationer. 

EFFEKTIVA TRANSPORTER MINSKAR  
KLIMATAVTRYCKET
En annan utmaning i den nya studien är också  frågan 
vad jaktens syfte är. Det har stor betydelse för hur 
mycket klimatpåverkan som ska läggas på själva köttet. 
Det finns många andra syften med jakt än att sätta mat 
på bordet och då kan det bli missvisande att lägga all 
klimatbörda av exempelvis transport på vildsvinsköttet. 
Här handlar det om att fördela klimatpåverkan med 
andra nyttor med jakten. Annan problematik är också 
till exempel att vissa jaktresor är långa eller att jägarna 
kommer hem utan några fällda vildsvin. Många mil i bil 
ska slås ut på få kilo kött, vilket leder till högre klimat-
påverkan. Men å andra sidan, jaktresan var kanske inte 
primärt avsedd för att få kött med hem? Det kan finnas 
andra drivkrafter och därför är det viktigt att klimatpå-
verkan kan fördelas. 

Transporten är med andra ord en tungt vägande del i 
klimatavtrycket för vildsvinskött. Här kan samkörning 
vara ett effektivt sätt för att ytterligare minska en del av 
klimatavtrycket. 

SAMARBETE MED ANDRA PROJEKT
För att nå ut brett med kunskap om vildsvinsköttets 
klimatavtryck sprids insikterna från den nya studien 
via Hushållningssällskapens och RISEs nätverk samt 
genom andra projekt inom vildsvinspaketet. Hushåll-
ningssällskapet Halland menar att tack vare Jordbruks-
verkets samordning av de olika projekten finns det 
goda förutsättningar att nå ut brett till såväl konsu-
menter, offentlig sektor och övriga målgrupper.

”Ska man kunna säga att vildsvins-
kött är klimatsmart, då måste det 

finnas fakta som underlag.”



32

SKOGSGRIS 
på den sörmländska offentliga tallriken

Projektet skapar samarbete mellan kommunernas kostenheter och vilthanterings-
anläggningarna. På så vis matchas de behov som de offentliga måltiderna har med 
utbudet av vildsvinskött. Syftet är också att tillsammans produktutveckla och  
skapa vildsvins produkter som passar det offentliga kökets storskalighet.   
Projektet avslutas i augusti 2022.

STUA & STOLT MAT I SÖRMLAND

Malin Ahnelöv, processledare
Stua AB & Stolt Mat i Sörmland   
m 0155-15 02 41
k malin@stua.se

Läs mer på:
9 stua.se
9 stoltmatisormland.se

SEX KOMMUNER DELTAR
De fem kommuner som deltar i projektet är Katrine-
holm, Trosa, Nyköping, Flen och Strängnäs. Projektet 
bygger på en process, som leds av Stua inom upp draget 
Stolt Mat i Sörmland. Målet är att lång siktigt öka 
andelen vildsvinskött på den sörmländska  offent liga 
tallriken. 

STRATEGISK ANALYS
Projektet gjorde först en strategisk  analys för att se 
vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns 
kring en ökad servering av  vild s vins  kött i den sörm-
ländska offentliga verksamheten. Analysen är underlag 
för de fokusområden som projektet arbetar efter.

WORKSHOPSERIE
Projektet arrangerar en serie workshops som samlar 
kommunernas måltids ut vecklare, kostsamordnare, 
charkuterier och vilt hanteringsanläggningar. Genom 
detta nätverkande möts parter som tidigare aldrig haft 
kontakt för att diskutera upphandling, tillgång och 
önskemål. Under dessa möten lär deltagarna känna 

Foto: Priscilla Du Preez, Unsplash
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varandras verksamheter, förutsättningar, utmaningar 
och möjligheter. En viktig del är till exempel att kont-
rollera med vilthanteringsanläggningarna om kommu-
nernas formuleringar och kravställan är rimliga. Det 
är en förutsättning för att få fram ett upphandlings-
underlag som passar båda parter. Syftet är att det ska 
bli enklare att få in anbud. Upphandlingsmyndigheten 
har också deltagit vid ett möte.

TILLGÅNG OCH EFTERFRÅGAN
En annan viktig del är ett heldagsmöte som fokuserar 
på vilthanteringsanläggningarnas förutsättningar.  
Syftet är att skapa konstruktiva idéer kring hur man  
gemensamt kan jobba för att lösa tillgången på 
vildsvins kött. Vilka möjligheter finns för att optimera 
affären? Vilken kapacitet finns och hur lång fram-
förhållning behövs? Det finns stora möjligheter för 
vilthanteringsanläggningarna att skapa en ökad lön-
samhet, men det  kräver uthållighet och långsiktighet. 
Under denna workshop görs även studiebesök. 

UTBILDNING
Projektets workshopserie innehåller även en utbild-
ningsdel för att öka kunskapen kring tillagning av vild-
svinskött i de offentliga köken. Här deltar cirka 10-15 
personer, en till två representanter från varje kommun 
samt en representant från en vilthanteringsanläggning.

PRODUKTUTVECKLING
Deltagarna i workshopserien kommer också att gemen-
samt att utveckla och ta fram förslag på produkter 

med vildsvinskött, som  passar storskaligheten i det 
offentliga köket. I slutet av projektet presenterar Stua 
ett förslag till samverkansmodell, som ett resultat av 
workshopserien. 

SAMARBETE MED ANDRA PROJEKT
Stua anser att deltagande i MATtankens vildsvinsnät-
verk och de  digitala nätverksmötena inom vildsvins-
paketet bidrar med många idéer från andra kommuners 
arbete med servering av vildsvinskött i offentliga kök.   

1. Projektet har skapat en serie workshops, där kommunernas 
måltidutvecklare och kostsamordnare möter personal på 
charkuterier och vilthanteringsanläggningar.
2. Studiebesök: Hur kan  k ommuner och vilthanterings-
anläggningar gemensamt jobba för att lösa tillgången på 
vildsvinskött?

”Genom projektets workshop-
serie och nätverkande möts 

kommuner och vilthanterings-
anläggningar (parter som  

tidigare aldrig haft kontakt)  
för att diskutera upphandlingar,  

tillgång och önskemål.”
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VILDSVIN
Vetlanda kommun har inte serverat vildsvinskött tidigare, men nu är det upphandlat 
och blir äntligen av! Men först ska projektet genomföra utbildningsdagar där med-
arbetare från kommunens alla 41 kök lär sig laga vildsvinskött. Därpå följer en  
inspirationskampanj till matgäster och kockar. Projektet avslutas i juni 2022.

VETLANDA KOMMUN

Måltidschef Lena Ottosson,  
kommunledningsförvaltningen,  
Vetlanda kommun
m 0383-972 50, 0703753549
k lena.ottosson@vetlanda.se

LANSERING AV VILDSVINSKÖTT
Vetlanda kommun har tidigare inte haft regelbunden 
servering av vildsvinskött i de offentliga köken, men 
tack vare en nyligen genomförd upphandling ska detta 
nu bli verklighet. Vildsvinskött ingår som en del av 
den upphandling av färskt kött som startade maj 2021. 
Personalen ser fram emot och uppskattar att få jobba 
med ett nytt köttslag. Kommunen har erfarenheter av 
några lyckade test under hösten 2021, då det servera-
des vildsvinslasagne, vildsvinsbiffar och vildsvinsgryta. 
Dessutom serverade kommunens kök vild s vinsstek på 
Offentliga måltidens dag 2021. 

TVÅ AKTIVITETER
I Vetlanda kommun finns 41 kök, inom förskola, skola 
och äldreomsorg. Måltidsservice består av måltids-
chefen tillsammans med fyra områdeschefer, måltids-
utvecklare, administratör och cirka 120 köks personal. 
Vetlanda kommuns projektet ”Vildsvin” är uppdelat 
i två aktiviteter: Inspirationsmatlagning och inspira-
tionskampanj.

Uttern är symbol 
för Vetlanda kom-
muns måltidsservice 
och även Smålands 
landskapsdjur.
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VILDSVIN

TEORI OCH PRAKTIK I KÖKET
Tillsammans med en välrenommerad viltkock och 
matkonsulter från Hushållningssällskapet Jönköping 
 arrangeras två utbildningsdagar under våren 2022. 
Medarbetare från samtliga kök deltar för att inspireras 
till matlagning med vildsvinskött. Utbildningsdagarna 
innehåller matlagning både i teori och praktik, med 
test av olika köttdetaljer och olika tillagningsmetoder. 

INSPIRATIONSKAMPANJ OCH 
SMAKPORTIONER
Kommunens informationskampanj kring vildsvins kött 
består bland annat av affischer och skyltar på matbor-
den vid måltiderna runt om i kommunen. I samband 
med temaveckan ”Nära till bra mat” arrangerar  
kommunen en utställning om vildsvin och vildsvins-
kött på Vetlanda bibliotek. Samma vecka har kom-
munens måltidsservice även temadag vildsvin med 
servering av vildsvinskött i alla kök i kommunens 
verksamhet. På det närliggande Bibliotekstorget bjuder 
man förbipasserande på smak portioner av vildsvinskött. 

Foto: Rene Asm
ussen, Pexels

SAMARBETE MED ANDRA PROJEKT
Vetlanda kommun anser att de gränsöverskridande 
nätverksmötena i vildsvinspaketet bidrar med inspi-
ration och kunskap till projektet. Samarbetet med 
Hushållningssällskapet Jönköping är ett direkt resultat 
av detta. Vetlanda kommun använder sig också av  
recepten med vildsvins kött på MATtankens webbplats. 
Projektet har redovisat kommunens arbete med  
servering av vildsvinskött i ett webbinarium  arrangerat 
av MATtanken.

I Vetlanda kommun serveras cirka 5 800 luncher varje dag.

”Målet var att servera 2 500 kg vildsvinskött under 2021, 
men på grund av begränsad tillgång serverades 1 641 kg.”



PROJEKT INOM VILDSVINSPAKETET  
2020-2022

Sammanställningen av ’’Projekt inom 
vildsvinspaketet’’ är gjord av Lewander 
& Co inom ramen för  projektet  
’’Ändra attityder och driva efterfrågan 
på svenskt vildsvinskött’’.
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