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Vildsvinens bökande försvårar 

möjligheten att bedriva jordbruk och 

att nå såväl miljömål som mål i 

livsmedelsstrategin. Men kan vara en tillgång!



Syftet med åtgärderna i vildsvinspaketet

Regeringsuppdraget ska

• Bidra till ökad livsmedelsproduktion som är hållbar och 

konkurrenskraftig.

• Bidra till en säker livsmedelshantering i samhället.

• Förbättra överblicken över uppsamlingscentraler, för att

• länsstyrelserna ska kunna genomföra kontroller,

• jägaren ska veta var vildsvin kan lämnas in.



Vad är en uppsamlingscentral?

För tillfällig förvaring av fällt vilt i 
väntan på vidare transport till en 
vilthanteringsanläggning.

• Kylkapacitet.

• Rengöringsbara och 
desinficeringsbara ytor.

• Handtvättmöjligheter.

• Tätning i form av tak, väggar och 
dörr.



Regeringsuppdraget till länsstyrelserna

Länsstyrelserna ska i Vildsvinspaket inom livsmedelsstrategin

1. Anpassa Primör för att inkludera jägare som får leverera små 

mängder vildsvinskött direkt till konsumenter och detaljhandel 

lokalt (2020).

2. Kartlägga befintliga uppsamlingscentraler för fällt vilt (2020).

3. Revidera regionala förvaltningsplaner för vildsvin (2021).

4. Verka för att jägare registrerar sig i Primör (2022).



Genomförande

• Alla länsstyrelser deltar i någon del, 
varje län registrerar

– Sina uppsamlingscentraler i Primör.

– Sina jägare i Primör.

• Nästan alla län reviderar sina 
förvaltningsplaner för vildsvin.

• Länsstyrelsen i Kronoberg samordnar 
och redovisar till regeringen.

– Samverkan över ämnesgränserna 
mellan livsmedelskontroll, 
livsmedelsstrategi, vilt och jakt.



Så vad kan detta resultera i?

2023 kan du som är utbildad
och registrerad jägare fälla 5-10 
vildsvin som du säljer direkt till 
konsumenter och handlare
lokalt. Det kan du inte göra idag.

Vi får överblick över 
uppsamlingscentralerna. Den 
finns inte idag.
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Tack för uppmärksamheten!

Länsstyrelsen i Kronoberg

Ulf Larsson
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