
2020-09-23

Uppdrag inom 

vildsvinspaketet

Camilla Bender Larson

Jordbruksverket



2020-09-23

Uppdrag att genomföra åtgärder i vildsvinspaketet 
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2020-09-23

Uppdrag inom viltkedjan

Livsmedelsverket (SLV):
1. Utreda system för subventioner, (tills. med SJV)

2. Förslag till ny lagstiftning om försäljning till 

detaljhandel och konsument

3. Uppdatera vägledande information till jägare om 

försäljning av vildsvinskött

4. Informationssatsning mot företag som hanterar 

viltkött

5. Uppdatera branschriktlinjer för VHA samt 

detaljhandeln

Statens veterinärmedicinska anstalt 

(SVA):
6. Se över förutsättningarna för ett digitalt system 

kring spårbarhet av vildsvinskött
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Länsstyrelserna (LS):
7. Anpassa it-systemet Primör till att inkludera ”nya 

vildsvinsjägare”

8. Kartlägga uppsamlingscentraler

9. Revidera länsvisa förvaltningsplaner för vildsvin

10. Verka för att ”nya vildsvinsjägare” registrerar sig i 

it-systemet Primör

Jordbruksverket (SJV):
11. Bidra till att mer vildsvinskött når konsumenter

12. Bidra till att mer vildsvinskött når konsumenter 

inom offentlig sektor

13. Vidareutveckla Smittsäkrad besättning gris

14. Utvärdera alla åtgärder som varit del av 

vildsvinspaketet

Markägare-Jägare-Jakt Transport-Inlämning-Slakt-Kontroll-Förpackning      Fsg-Marknadsföring
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Jordbruksverkets uppdrag i 

vildsvinspaketet

Åtgärder 2020

Främjande av vildsvinskött

Utlysning

6 + 1 mkr

Vidareutveckling av 

Smittsäkrad besättning gris

1 mkr

• Stärka tamgris-besättningarnas 

generella smittskydd 

• Särskilt fokus på skyddet mot 

afrikansk svinpest

• Marknadsföring

• Informationsspridning

• Kommunikation/samarbete mellan 

berörda parter

• Kunskapshöjande åtgärder med 

fokus på förädling, ex. mathantverk
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Intervju med:
- ett 50-tal personer

- ett 40-tal org./myndigheter/företag

18 juni - 1 september 2020

35 ansökningar!

35 mkr!

Geografisk spridning – 43 % nationella



2020-09-23

Vildsvinskött i offentliga 

måltider

1 mkr / år

Vidareutveckling av 

Smittsäkrad besättning gris

1 mkr / år

Utvärdering av

åtgärdernas effekt

1 mkr år 2025

Jordbruksverkets uppdrag i 

vildsvinspaketet

Åtgärder 2021 - 2025
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Kontakt:

Camilla Bender Larson

camilla.benderlarson@jordbruksverket.se

Tel: 036-15 64 85

Tack!

Ambition:

Att få in vildsvinsköttet i den 

vardagliga maten


