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Sammanställning av direkta och indirekta konsekvenser  

Här nedan följer en sammanfattning över samtliga identifierade direkta och indirekta konsekvenser av 

åtgärderna. Indirekta konsekvenser avser oavsiktliga konsekvenser. De påverkar uppsatt mål, men är 

inte initierade av åtgärderna. 

Åtgärd Direkta konsekvenser Indirekta konsekvenser 

Jägares direkta leveranser - Jägaren kan sälja små mängder (+) - Högre avskjutning (+)

av små mängder av kött - Jägaren står inte under löpande - Krav på utbildning (-) – 4h/jägare (Se

direkt till konsument offentlig kontroll (+) Utbildning av jägare)

- Ändrad reglering gynnar män mer än

kvinnor (-)

- Risk för bristande avfallshantering och

hygien (-)

- Mängden kan vara för liten för jägarens

behov (-)

- Kostnad för jägares administrativa

kostnader (registrering, trikintestning,

dokumentation) (-) – ca 1 200 kr/jägare

och år)

- Lägre incitament att lämna in på VHA (-)

- Ev. konkurrens till VHA (-)

- Kostnad för plomber– ca. 250 kr/30 styck

- Behov av register vid länsstyrelse (-) – ca.

1-2 Mkr

Jägares direkta leveranser 

av små mängder vildsvin 

direkt till lokala 

detaljhandelsanläggningar 

- Företagaren är inte styrd av krav på

köttbesiktning (+)

- Enkel inlämning från jägare (+)

- Komplement till övrig verksamhet (+)

- Högre avskjutning (+)

- Nära till konsument (+)

- Enklare återtag för jägare (+)

- Fler företag (+)

- Ej leverans i sidled (-)

- Administrativa kostnader för 852 att säkra

spårbarhet (-) – ca. 6000 kr/företag/år

- Ev. Konkurrens till VHA (-)

- Kostnad för plomber– ca. 250 kr/30 styck

- Kostnader för registrering & kontroll av

nya 852 – ca. 4500 kr/år& 1500 kr.

Ett samlat digitalt system - Säkerhet och spårbarhet i hela kedjan - Kostnad för utredning (-)– ca. 1,5 Mkr

för dokumentation (+)

- Administrativ börda upplevs mindre

på lång sikt (+)

- Information till konsumenter (+)

- Visst administrativt merarbete för berörda

(-) – ca. 5 min/vildsvin* 

Subventioner av - Minskade kostnader för provtagande - Högre avskjutning (+)

cesiumanalyser verksamheter (+) - Kundunderlag för laboratorier (+)

- Belastar skattebetalare (-) – ca. 6 Mkr/år

- Rykte om säkert livsmedel (+)

- Viss administration (-) – ca. 9

min/vildsvin, frivillig kostnad

Subventioner av - Minskade kostnader för provtagande - Högre avskjutning (+)

trikinanalyser verksamheter (+) - Kundunderlag för laboratorier (+)

- Belastar skattebetalare (-) – ca. 15 Mkr/år

- Viss administration (-) – ca. 9

min/vildsvin



   

  Subventioner av  -  Minskade kostnader för -  Högre avskjutning (+) 

  hantering av riskavfall     avfallshantering (+) –   ca.1-2 Mkr/år  -     Kostnader för jägares transport av avfall

(-) 

-   Belastar skattebetalare (-) –   ca 1-2

Mkr/år 

 Vildsvinspremie till  -   Ökade incitament för inlämning till -  Högre avskjutning (+) 

   jägare som lämnar in   VHA (+) -    Bättre skott och hygienisk hantering i

   vildsvin till VHA     skog och mark (+) 

- ”Skottpeng”  ger dåligt rykte  (-)

 -      Oetisk jakt och ökad utfodring (-)

 -     Risk för konflikter (-)

 -     Fler vildsvin bedöms som otjänliga vid 

 VHA (-) 

 -    VHA vill/kan inte ta emot (-)

 -   Lägre priser mot jägaren (-) 

 -     Administrativt merarbete för VHA (-)  –

     ca. 10-15 min/vildsvin, ca. 4 Mkr/år 

 -    Påverkar likviditet hos VHA (-) 

 -   Belastar skattebetalare –  ca. 9Mkr/år 

   Stöd till fler  -   Enklare för jägare att lämna in viltet  -  Högre avskjutning (+) 

uppsamlingscentraler      som kommer till VHA (+)  -     Kostnader för att upprätta (-) –    ca. 3 Mkr,

 -   Incitament till mer inlämning (+)  frivilligt

  -     Registring och kontroll av länsstyrelsen

   som har kontrollansvaret (-) 

 -    Kommunikationsbehov mellan jägare och

  VHA ökar (-) 

   Stöd för en digital  -   Enklare kontakt mellan jägare och  -  Högre avskjutning (+) 

  applikation för att skapa   VHA (+)  -     Kostnader för att ta fram (-)–    ca. 300 000

  kontakt mellan jägare och  kr, frivilligt

 VHA  -     Risk för marginell nytta på grund av

   brister i mobiltäckning/att det redan finns

 sådana funktioner (-) 

Kvalitetshöjande  -    Förenklar regelefterlevnad hos jägare  -      Minskad risk för brister i verksamheter

  vägledningar och    och företag (+)  (+)

branschriktlinjer   -    Bättre och jämnare köttkvalité (+)

 -      Risk för låg spridning (-)

 -      Kostnader för att ta fram (-) – frivilligt 

   Utbildning av jägare  -  Ger möjlighet till säkra direkta  -   Högre avskjutning (+)

  leveranser (+)  -     Kostnad för jägaren att delta (-) –    4h, ca.

 -  Likvärdig kompetensnivå uppnås   3000 kr/jägare

  bland jägare (+)  -   Kostnad för    genomförande av utbildning,

 -   Främjar lokal riskhantering (+)     genom avgift (-) –     ca. 1 100 kr/jägare

 -    Kostnad för framtagande av

   utbildningsmaterial (-) –     ca. 150 000 kr.

  Ökad lokal samverkan  -   Bättre samarbeten (+)  -  Högre avskjutning (+) 

 om vildsvinsjakt   -  Högre kompetens (+)  -  Gynnar lokalsamhället (+) 

  Informationsinsatser för     - Ökad kännedom om vildsvinskött -  Högre avskjutning (+) 

konsument    bland konsumenter (+) -     Risk för dålig spridning (-) 

-   Kostnader för   marknadsundersökning (-)

–     ca. 200 000 kr

  Informationsinsatser för  -      Kompetens om vildsvin ökar bland -     Ökad hantering av vildsvin (+) 

företag      företag som hanterar vildsvin (+) -    Kostnad för kommunikation/utredning (-) 

 -    Säkrare hantering av vildsvin (+) 

 Marknadsföringsinsatser  -    Detaljhandelns och konsumentens -  Högre avskjutning (+) 

 –  nationellt, utförsel och   medvetande om vildsvinsköttets -     Konsumenter uppfattar kött från vildsvin

 export  fördelar, användbarhet och säkerhet

  ökar (+)

   som mer attraktivt (+) 

-    Ökad inlämning till VHA (+) 
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Åtgärd Direkta konsekvenser Indirekta konsekvenser

— — - Ökad vidareförädling, innovationer (+)

Offentliga måltider - Mer kött från vildsvin i offentlig  
upphandling (+)

- Högre avskjutning (+)
- Konsumenter uppfattar kött från vildsvin 

som mer attraktivt (+)
- Ökad konsumtion bland yngre (+)
- Ökad inlämning till VHA (+)

Uppföljning och  
utvärdering av vidtagna 
åtgärder 

- Bedömning av kostnadseffektivitet 
och måluppfyllelse (+)

- Kostnader för genomförande vid ansvarig 
myndighet – ca. 1 Mkr.
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