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Årets julklapp – viltkött 

Enligt HUI, som utser Årets julklapp, kan årets julklapp eventuellt bli en 
fotmassageapparat! Vi på Svenska Jägareförbundet har en bättre idé, viltkött. 
En färsk Sifo-undersökning visar att varannan svensk vill äta mer viltkött. Men 
vildsvinskött omfattas av ett begränsande regelverk – något som politikerna 
bör ändra på. 
 
Viltkött passar väl in när intresset för kvalitet på råvaror och matlagning från 
grunden ökar, framför allt i yngre målgrupper, detta enligt Food & Friends 
Matrapport 2017. 
 
Som jägare får man enligt Livsmedelsverkets regelverk ge bort, eller sälja styckat 
vilt motsvarande en enhet storvilt – vilket kan vara antingen en älg, 2 älgkalvar, 3 
hjortar, 4 hjortkalvar eller 10 rådjur. 
 
Ett problem är att vi jägare inte får ge bort, eller sälja vildsvinskött direkt till 
konsument. Dock hoppas vi på ändring i regelverket så att fler kan få njuta av 
vildsvinskött. Förbudet är hämmande på avskjutningen av vildsvin och skulle, om 
det hävdes, säkerligen bidra till att fler vildsvin jagas och fälls, för att sedan 
serveras på tallriken hos fler icke jägare. 
Förslag ligger nu hos politikerna. Och det vi hoppas på är att vi ska ha samma 
system som fungerar utmärkt i Tyskland. Det vill säga att vi får sälja det vidare 
precis som annat viltkött. Naturligtvis ska det först trikintestas hos godkänt 
laboratorium. Många har ännu inte smakat vildsvinskött och att få ge bort eller 
sälja vildsvinskött står högt på jägarnas önskelista. Viltkött är både näringsrikt, 
magert, hållbart och utsökt gott. 
 
På tisdag den 21 november utser HUI Årets julklapp 2017. Vi röstar för viltkött! 

PS: Du som har en jägare i familjen – ge alltså inte bort en frysbox i julklapp. Se 

istället till att ge bort viltkött till de som ej jagar själva. 

För mer information Christina Nilson-Dag, Svenska Jägareförbundet, 070 738 

8306 

  
Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 160 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt 
att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten 
och viltvården i Sverige. 



 

 


