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Remissyttrande över analys av möjligheten att förenkla förfaranden för avsättning av
svenskt vildsvinskött
Sveriges Jordägareförbund (härefter förbundet) har med intresse tagit del av remissen. I
remissen finns ett flertal åtgärder som kan leda till ökad avskjutning av vildsvin vilket
förbundet ser som positivt. Vi vill särskilt lyfta fram följande positiva förslag:
- Införande av möjlighet för jägare att leverera kött direkt till konsument
- Stöd till fler uppsamlingscentraler
- Subventioner av cesiumprover. Dettas ses som särskilt viktigt.
- Åtgärder för att stimulera intresset för användning av vildsvinskött i offentliga
måltider
Förbundet ser dock även förslag som kan få en negativ inverkan.
Det föreslås att en premie ska betalas ut till den jägare som levererar vildsvin till
vilthanteringsanläggning. Förbundet ser en risk för att detta kan leda till lägre priser för
leverantören av vildsvin. En premie är därtill beroende av statlig finansiering. Skulle den
införas med sänkt inköpspris på vildsvinkött men för att sedan tas bort kunde det leda till en
permanent sänkning av inköpspriset på vildsvin. Det skulle få en direkt negativ effekt på
intresset för vildsvinsjakt. Förbundet ser snarare behov av marknadsstimulerande åtgärder
för att höja efterfrågan på vildsvinskött och därmed även högre priser. En annan viktig
åtgärd vore regelförenklingar för vilthanteringsanläggningar. Här saknas förslag i remissen.
Förbundet ifrågasätter varför det inte tillåts för godkända jägare att leverera
primärprodukter till konsument och detaljhandel i enlighet med LIVSFS 2005:20 §62 utan
endast leverera kött i enlighet med §64. Det kan även ifrågasättas varför godkända jägare
enbart ska kunna leverera 1 enhet (5 vuxna vildsvin) per år. En effektiv skyddsjakt i spannmål
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kan resultera i ett flertal fällda vildsvin vid ett enda jakttillfälle. Om begränsningen till 1
enhet består blir det då i praktiken ett hinder för att stimulera intresset för sådan jakt.
Förbundets åsikt är att en förenklad försäljning av vildsvin är särskilt viktig för att stimulera
den viktiga skyddsjakten vid växande grödor.
Remissen innehåller en rad statliga subventioner för ökad vildsvinsjakt. Förbundet ställer sig
frågande om det är en statlig uppgift att t.ex. ta fram en applikation istället för att överlåta
den på marknaden. Ett system med statliga subventioner måste vara långsiktigt och det finns
uppenbara risker för att dessa stryks vid försämrat ekonomiskt läge.
Förbundet ställer sig positivt till lokal samverkan för mer vildsvinsjakt. Jakträtten tillfaller dock
markägaren och det är vederbörande som bestämmer priset för arrendet baserat på
efterfrågan. Jaktarrendet utgör en intäktskälla för markägare och blir en ersättning för de
skador som vildsvinen förorsakar. Arrendet ska således avgöras av markägare utan statlig
inblandning.
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