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Vildsvinskött i Västra Götaland 

 

Sedan december 2014 driver Länsstyrelsen tillsammans med Västra Götalandsreg-

ionen ett projekt som går ut på att vi ska stötta både producenter och kommuner 

med mål att öka mängden lokalproducerad mat i de offentliga köken i länet. Att få 
in mer vildsvinskött i den offentliga måltiden är en del i det arbetet. Vildsvinsköttet 

är både gott, klimatsmart och bidrar till att minska problemen som det allt större 

antalet vildsvin orsakar bland annat på länets jordbruksmark och i trafiken. Den här 
rapporten har som syfte att ge en överblick över hur tillgängligheten ser ut för lo-

kalt vildsvinskött i Västra Götalands län. 

 

Undersökning 
Vi har kontaktat länets vilthanteringsanläggningar för att undersöka var vildsvins-

kött går att få tag på och hur intresset ser ut bland anläggningarna kring att sälja 
mer kött till offentlig sektor. De deltagande anläggningarna fick svara på frågor i 

enkätform kring tillgänglighet, köttkvalitet, försäljning och marknad.  

 

• Totalt antal vilthanteringsanläggningar i länet: 38 

• Antal vilthanteringar som deltagit i undersökningen: 27 

 

 

 

Försäljningskanaler 

Vi frågade hur vilthanteringsanläggningarna får ut sitt kött på marknaden i dagslä-

get, och hur intresset var för att sälja sitt kött till offentliga kök. För de flesta an-
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Vissa svarande har flera försäljningskanaler och är då registrerade en gång i varje stapel

läggningarna är privatpersoner den största kundgruppen, antingen genom en gårds-

butik eller genom att sälja genom traktens REKO-ringar. I dagsläget är det bara 5 

av de deltagande anläggningarna som säljer kött till offentliga kök, men 21st sva-

rade att de skulle vara intresserade av att sälja dit om efterfrågan fanns. 

 

 

Tillgänglighet 

De flesta anläggningar svarade att de har störst tillgång på viltkött under höstens 
och vinterns jaktsäsong. För vildsvin som får jagas året om, och för hägnade djur, 

är tillgången mindre säsongsbunden.  
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Geografisk spridning  

Vilthanteringsanläggningarna är spridda över en hela länet. Kartan visar var i länet 

de vilthanteringsanläggningar finns som aktivt hanterar vildvinskött. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utveckling 

I dagsläget varierar mängden vilt som hanteras i länets vilthanteringsanläggningar 
stort från enstaka slaktkroppar per år och upp till flera hundra. Intresset bland an-

läggningarna att vidareutveckla verksamheten, både på ett övergripande plan och 

genom att ta emot mer vildsvin, är genomgående stort oavsett nuvarande läge.  
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