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Bakgrund
Projektet är en del av Vildsvinspaketet inom den
nationella livsmedelsstrategin. Syftet med
projektet är bland annat att öka efterfrågan på
vildsvinskött i offentlig måltid.
I projektet såg vi behovet av att skapa en
manual för upphandling av vildsvinskött i
offentliga kök.
Manualen har tagit fram av Jens Viknings,
konsult inom måltid, Stolt Mat i Sörmland och
Katrineholm, Strängnäs, Trosa, Nyköping och
Flens kommuner.
Workshop med Partik Arneke på Äleby Gård.
Bild: Stolt Mat i Sörmland

Utgångspunkt
Vildsvinskött har i mindre omfattning funnits
tillgängligt på marknaden tidigare. Under arbetet
med Vildsvinspaketet inom den nationella
livsmedelsstrategin, som initierades i slutet på år
2020 med målet att stimulera hela kedjan från skogen
till bordet, har detta utvecklats.
Under senare tid har vi sett att efterfrågan stimulerats
och ökat långt snabbare än vad tillgången har ökat via
vilthanteringsanläggningarna (nedan VHA) och ut till
butik och grossist.
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Manualen tittar mer på det som är unikt för
upphandling av vildsvin och annat vilt än på ett
komplett upphandlingsförfarande, för att i framtiden
ge kommuner bättre förutsättningar att upphandla
vildsvinskött.

Inför upphandling: checklista
Kartlägg era mål med upphandlingen. Vad finns det för mål inom er
organisation? Utgår ni mycket ifrån Vildsvinspaketets mål att hålla
nere vildsvinsstammen genom att konsumera mer vildsvinskött?
Vill ni rikta in er på upphandling på ett nationellt eller regionalt
plan? Eller både och? Hur påverkar det vilka leverantörer ni helst
vill skriva avtal med?

Vilka produkter/styckningsdetaljer vill ni upphandla, hur ofta och i
vilka volymer?

Hur lång framförhållning kan ni ha? Detta blir en mer och mer
relevant fråga ju fler matgäster man har per servering.
Vill ni kunna beställa löpande eller kan ni bestämma volym och
tidpunkt i förväg? Till exempel två gånger per termin/år, i
upphandlingen?

1.1 Analysera tillgången nationellt,
regionalt och lokalt
De nationella grossisterna samarbetar till
största del med de större VHA när det
gäller tillgång. De lagerhåller
standardprodukter såsom färs, grytbitar
och stek för offentliga kök men även
ädlare detaljer.

Om det finns en regional eller lokal köttoch charkleverantör som man kanske
redan har avtal med, kan man höra sig om
vad de har för möjligheter att leverera
vildsvinskött.

Här finns en lista på Sveriges
vilthanteringsanläggningar.
Vildsvin har benämning wU
under djurslag.

Det finns en rad
vilthanteringsanläggningar runt om i
landet, stora och små som kan hantera
vildsvin. Även om många kanske inte gör
det idag regelbundet. Vill ni upphandla
mer lokalt är det en god idé att kolla av
med dessa vad de har för möjligheter att
slakta, stycka, frysa och tillhandahålla
vildsvinskött.

Det finns flera exempel på regionala
projekt där till exempel Jägareförbundet,
Länsstyrelsen, offentliga organisationer
och en VHA samverkar kring en anordnad
jakthelg. Det kan vara på senhösten eller
under sommaren när vildsvinen lockas till
åkrarna. Vill man även vara med i sådana
projekt bör man uppge det i samband
med upphandling.

1.2 Analysera tillgången
nationellt, regionalt och lokalt
Det kan vara relevant att upphandla vildsvin av flera
leverantörer. Till exempel att dela upp i fryst och kylt
och kanske få svar från en nationell grossist på fryst
och en regional grossist på kylt. Andra sätt att dela
upp kan vara i volym eller per produkt så att man
kan få flera leverantörer. Då det idag finns stor
efterfrågan är det vanligt med uteblivna leveranser.
Ju fler leverantörer man har avtal med desto större
möjlighet att få vildsvin till sina serveringar. Vidare är
det logistik- och köksstruktur som avgör hur praktiskt
det blir med flera leverantörer.

Upphandlingsmyndigheten rekommenderar att inte
ha en för hög kravbild på leverantörskvalificeringen
gentemot de relativt upphandlingsovana regionala
VHA, utan menar att man skall vara tydligare på
produktnivån.

Upphandlingsmyndigheten menar att
upphandlingsunderlaget inte behöver innehålla krav
på att man skall följa EU-lagstiftning samt regler ifrån
Livsmedelsverket eller Jordbruksverket då dessa
regler automatiskt ska följas. Detta kan göra att
upphandlingen upplevs enklare. En orsak att ha med
det kan dock vara att det kan bli lättare att bryta ett
avtal om det sker misskötsel på dessa punkter ifrån
leverantörens sida.

Prisbild
Det finns en större variation på prisbild vid
upphandling och inköp för vildsvinskött av
motsvarande slag och kvalitet än på andra mer
vanligt använda köttslag. Därför kan det vara
bra att höra sig för hos kollegor, och i andra
kommuner, som upphandlat nyligen, om utfallet
för att få en bild av rimligt läge.
Det förekommer också att man i upphandling
föreslår ett pris på en vara. Detta kan hjälpa
offentlig måltid att hitta ett bra läge.
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1.1 Livsmedelssäkerhet, kontroll
och veterinärbesiktning
Trikiner
Trikiner är parasitära maskar som tar sig in i vävnad där de kan leva och föröka sig i flera år. Smitta kan ske mellan djur och människa.
Smitta ger allvarliga symptom som muskelsmärta och feber och kan vara dödlig. Det är lag på att vildsvinskött skall testas för trikiner
innan det når marknaden. Ändå har många med krav på trikinprov vid upphandling.
Förslag på skallkrav i er upphandling:
Prov för förekomst av trikiner skall ha genomförts på samtliga produkter av vildsvin.

Cesium 137
I delar av Uppsala, Västmanland och Gävleborgs län innehåller markerna förhöjda halter Cesium-137. Detta gör att vildsvinen kan få i
sig för höga halter. Därför skall vidsvinen som fällts i dessa områden testas. Det är bra att ha med detta som ett krav i upphandling
samt att livsmedelsverkets gränsvärden skall tillämpas.
Förslag på skallkrav:
Vildsvin som fällts i område med förhöjda Cesiumhalter i markerna skall vara kontrollerade så att stråldosen inte överstiger Livsmedelsverket
angivna gränsvärden (idag 1500 Bq).

1.2 Livsmedelssäkerhet, kontroll och
veterinärbesiktning
Blyrester
Fortfarande används ofta blyammunition vid vildsvinsjakt. När kulan går in i vildsvinskroppen bildas fragment av bly som sprids i kroppen
främst runt sårkanalen. Ett grundkrav i upphandling bör vara att skottrensa tio centimeter runt sårkanalen då undersökningar visat att det
där finns sådana mängder blyrester så att de skulle påverka hälsan vid förtäring. Denna rensning minskar blyrester med upp till 1000
gånger.
Vid röntgen av vildsvinskött ser man ändå blyrester i 15-20 procent av slaktkropparna efter rensningen. I vissa fall med för höga värden.
Man kan sätta krav på röntgen av kött för att eliminera blyrester helt men det påverkar också möjligheterna vid upphandling då det är
ganska få vilthanteringsanläggningar som har tillgång till denna dyra utrustning.
Ett annat alternativ kan vara ett krav vid upphandlingen på blyfri ammunition vid jakt. Det kan vara en vansklig väg att gå då det blir många
jägare att informera och påverka med en leverantör som mellanhand, men på sikt kommer det också påverka vilken ammunition man
använder i framtiden.
Förslag på skallkrav i er upphandling:
För att inte stänga ute möjliga leverantörer kan man i upphandlingen be om en beskrivning på hur man har tänkt säkerställa att köttet är
blyfritt. Då behöver man även en modell för utvärdering av svar som kanske kan vara svår att ställa upp. Kanske kan man göra det så enkelt
som att svaret skall bedömas som tillräckligt och trovärdigt eller inte, sedan får övriga kriterier i upphandlingen styra utfallet.

1.1 Produkter, storlek och egenskaper
Ø Vildsvin kan skjutas när de är olika stora och man har sett att samma leverans av hela styckningsdetaljer
kan ha väldig storleksskillnad. Detta beror sannolikt på att en VHA löpande tar emot olika stora
djur. Därför kan det vara svårt att ha ett angivet storleksspann som krav på hela styckningsdetaljer vid
upphandling. För en dialog med tilltänkt leverantör om detta.
Ø När det gäller storlek på grytbitar har man ofta ett önskemål, det bör stämmas av mot möjliga
leverantörer. Man har även sett att det kan vara svårare att uppfylla kravet på maximalt fem millimeters
storleksavvikelse på grytbitar hos många VHA när det gäller vildsvin.
Ø Färs kan variera i grovlek vilket man också bör stämma av och fetthalt varierar mer än på till exempel
tamgris, men ett värde på max 12 procent fett bör fungera. Vid upphandling av färs kan man få säkrare
leveranser om man upphandlar färs av vilt ifrån flera djurslag. Till exempel är hjortdjur också stora
skadegörare för jordbruket och relevanta att stimulera jakt och slakt på. Vad har de regionala
vilthanteringsanläggningarna för möjligheter till det?

1.2 Produkter, storlek och egenskaper
Ø Man kan vid upphandling ange att man kan ta emot en volym av exempelvis färs som både fryst
och kylt. Detta underlättar för leverantören att kunna bygga upp volym över tid och frysa in. Man
kan också ange att man vill kunna få köttet levererat fryst och inte färskt.
Ø Man kan välja att ha med andra typer av produkter och mervärden i upphandlingen. Till exempel
kan man upphandla pedagogiska möjligheter för kockar och elever på plats hos leverantören eller
hos er. Denna förfrågan kan användas för att gynna möjligheterna för en mer lokal aktör eller en
aktör som inte bara är mellanhand, utan även har en regional verksamhet att visa och lära ut, som
också ger regionala arbetstillfällen med mera.

1.3 Produkter, storlek och egenskaper:
Checklista
Stäm av med potentiell leverantör:
q
q
q
q
q
q

Storlek på styckningsdetaljer
Storlek grytbitar
Grovlek på färs samt fetthalt
Potentiell blandning av viltkött i färs
Mängd kylt eller fryst
Finns mervärden att addera? Till exempel lärande möjligheter.

Vidare kan man använda dessa som obligatoriska kvalitetskrav:
Allt helt kött skall vara anatomiskt styckat.
Det ska putsas väl och vara fritt från talg/ister, svål, senor, bindväv med mera.
Färsprodukter ska inte innehålla nermald lever eller njure.
Öster Malma
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Leverans och volym: Tips & råd
Upphandlingen bör bygga på en gemensam förväntad volym, men med löpande
dialog kring behov och tillgång, då det finns osäkerhetsfaktorer.
I vissa upphandlingar anger man att man av kvalitetsskäl vill kunna få produkterna
icke-vakuumförpackade. Detta har traditionellt varit ett krav för att stänga ute
produkter som transporteras lång väg för att i stället gynna det regionala.
För mindre leverantörer kan det underlätta för dem om man kan ta emot leveransen
på färre antal platser, till exempel de största köken eller om man har samordnad
varudistribution.
Gentemot mindre och nya leverantörer är det viktigt att i upphandlingen beskriva
hur man vill eller vilka sätt man kan acceptera, för att beställa och få leveranser.
Du behöver fundera på krav kring leverans, volym och leveranskostnad. Ska man ha
mindre avrop är det rimligt med exempelvis en lägsta köpesumma för fri leverans.
Har man periodiska avrop kanske leveranskostnad ska vara inbakat i priset för
lättare jämförelse mellan anbud och lättare hantering.
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Klimat och etik
Nya siffror ifrån ett projekt inom Vildvinspaketet visar på ett
samlat klimatavtryck på 4,8 kg Co2e per kilo benfritt vildsvinskött,
vilket anses relativt högt. Detta beror på långa transporter vid jakt
och övrig logistik. När jakten görs på ett mer resurssmart sätt så
blir köttet mer klimatsmart. I jämförelse med tamgris så kräver
inte vildsvin utfodring, vilket inte är med i beräkningen i den ovan
nämnda uträkningen.
Skyddsjakt är mer klimatsmart med 0,8 kg Co2e per kilo benfritt
vildsvinskött. WWF har idag grönt ljus för vildsvinskött.
Av etiska skäl kan man ha med ett krav på att vildsvinen skall vara
vildskjutna och ej fällda i fällor.
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Tack till
Katrineholm, Strängnäs, Trosa, Nyköping och Flens kommuner.
Jens Vikingsson, Måltidsresurs, https://www.jvmr.se/
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