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Sammanfattning 
 
Detta är en delrapport av det regeringsuppdrag som Statens veterinärmedicinska anstalt 

(SVA) fått och som ingår i ”vildsvinspaketet”. Uppdraget innebär en utredning av 

förutsättningarna att skapa ett samlat digitalt system för spårbarhet av vildsvinskött. Det 

digitala systemet ska medföra att spårbarheten upprätthålls för varje skjutet vildsvin. I 

uppdraget ingår att utreda vem som ska äga och förvalta systemet, kostnader förknippade 

med detta och hur eventuella kostnader ska finansieras. Ingen IT-utveckling ingår. I 

uppdraget ingår inte heller att ta fram förslag på lagstiftning, förordning eller föreskrifter 

Uppdraget ska genomföras i samråd med Livsmedelsverket och länsstyrelsen i Kronoberg.   

 

Syftet med uppdraget är att undersöka förutsättningarna för ett samlat digitalt system där 

spårbarheten för varje enskilt vildsvin upprätthålls i hela kedjan från jägare och   

detaljhandelsanläggning till slutkonsument. Avsikten med försäljning av vildsvinskött i 

denna kedja är att fler konsumenter ska få tillgång till vildsvinskött och att den totala 

avsättningen av vildsvinskött ska öka med bibehållen livsmedelssäkerhet. 

 

Arbetet i detta uppdrag sker i fem steg;  

 

• Identifiering av aktörer och flöden av information från, till och mellan aktörer. 

• Datainsamling från identifierade aktörer i syfte att utreda aktörernas attityd 

gentemot, krav på och behov av ett digitalt system. 

• Sammanställning och analys av data från aktörer. 

• Omvärldsanalys av digitala system samt märkningsförfaranden som kan vara 

aktuella för denna livsmedelskedja. 

• Utredning av kostnader och finansiering.  

 

Parallellt sker ett arbete med att utreda och analysera rättsliga utgångspunkter viktiga att 

beakta för att möjliggöra digital spårbarhet av vildsvinskött.  

 

Arbetet följer uppsatt tidsplan. En informationsarkitektur har ritats upp och aktörer är 

identifierade. Arbete med datainsamling från aktörerna har påbörjats och informationen 

från denna har börjat sammanställas. Dessa preliminära resultat redovisas dock inte i detta 

skede. Omvärldsanalys av digitala system och märkningsförfaranden är inledd. En analys av 

frågor rörande rättsliga utgångspunkter för spårbarhetssystemet presenteras i denna 

delrapport.  

SVA kan konstatera att utredningsuppdraget är beroende av det föreskriftsförslag angående 

jägares leveranser av små mängder vildsvin och kött av vildsvin som tas fram av 

Livsmedelsverket. Detta är för närvarande ute på remiss. Föreskrifterna kan därmed 

komma att ändras och kompletteras vilket kan komma att påverka förutsättningarna för 

SVA:s uppdrag.  
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Inledning 
Detta är en delrapport av det regeringsuppdrag som Statens veterinärmedicinska anstalt 

(SVA) fått och som är en del av ”vildsvinspaketet” (se nedan). I detta inledande avsnitt 

beskrivs uppdraget inklusive de tolkningar och avgränsningar av uppdraget som gjorts av 

SVA, bakgrunden till uppdraget, varför spårbarhet är nödvändigt samt hur avsättning av 

vildsvinskött sker med nuvarande regelverk. Dessutom beskrivs vildsvinspaketet och några av 

de delar som Livsmedelsverket och Länsstyrelsen Kronoberg arbetar med, då dessa i viss mån 

sätter ramarna även för SVA:s uppdrag. 

 

UPPDRAGET 

Regeringen gav SVA uppdraget att utreda förutsättningarna att skapa ett samlat digitalt 

system för spårbarhet av vildsvinskött inom ramen för livsmedelsstrategin. Det digitala 

systemet ska medföra att spårbarheten upprätthålls för varje skjutet vildsvin, från jägare till 

konsument. Informationen ska göras tillgänglig för konsumenter. I uppdraget ingår att utreda 

vem som ska äga och förvalta systemet, kostnader förknippade med detta och hur eventuella 

kostnader ska finansieras. SVA ska inhämta synpunkter från Livsmedelsverket och 

Länsstyrelsen i Kronobergs län rörande spårbarheten. 

Syftet med uppdraget är bidra till uppfyllelsen av livsmedelsstrategins övergripande mål om 

en ökad livsmedelsproduktion som är hållbar och konkurrenskraftig. I uppdraget ingår att 

inleda en ny insats inom främst det strategiska området Konsument och marknad, vilket har 

som mål att konsumenter ska ha ett högt förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna 

och hållbara val. Dessa åtgärder är en del av det s.k. vildsvinspaketet i livsmedelsstrategins 

handlingsplan del 2 (N2019/03241/JL). 

En delredovisning av uppdraget ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) senast 

den 28 februari 2021. En slutredovisning av uppdraget och en ekonomisk redovisning ska 

lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) och Tillväxtverket (samordnande myndighet 

för livsmedelsstrategin) senast den 28 februari 2022. SVA får för åtgärdens genomförande 

använda 0,5 miljoner kronor under 2020. För 2021 beräknas 1 miljon kronor för åtgärden. 

Utgifter för uppdraget ska belasta utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och 

livsmedel, anslaget 1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor, anslagspost 9. 

SVA:s tolkning av uppdraget 

Efter uppdragsdialog med Näringsdepartementet samt diskussion med Livsmedelsverket gör 

SVA följande tolkning av uppdraget. Utredningen ska innehålla en bedömning av 

förutsättningar i alla led inom livsmedelskedjan som inte passerat en 

vilthanteringsanläggning. Dessa led innefattar jägare med tillstånd (enligt Livsmedelsverkets 

föreskriftsförslag), lokal detaljhandelsanläggning registrerad 852 (enligt Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) 852/2004 om livsmedelshygien, härefter 
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detaljhandelsanläggning), via ackrediterat laboratorium till slutkonsument. SVA ska utreda 

förutsättningarna för att skapa ett samlat digitalt system för dokumentation av alla aktiviteter, 

relevanta för spårbarhet, från det att vildsvinet skjuts tills det levereras till slutkonsument. 

Syftet med det digitala systemet ska vara att upprätthålla spårbarheten för varje enskilt 

vildsvin i hela kedjan från jägare med tillstånd och lokal detaljhandel till slutkonsument. 

Information om provtagning och analyssvar ska kunna göras tillgänglig för slutkonsumenter. 

Ekonomiska, juridiska och tekniska förutsättningar i alla led av denna livsmedelskedja ska 

utredas. Därutöver ska även inblandade aktörers attityder till, krav på och behov av ett digitalt 

system analyseras. Syftet med detta är dels att ta reda på hur ett digitalt system bör vara 

anpassat för att underlätta för aktörer att använda det. Dels att undersöka viljan att använda 

ett sådant system för att i förlängningen kunna utvärdera värdet av en digitaliserad process i 

förhållande till kostnader. 

 

Ingen IT-utveckling ingår, utan uppdraget motsvarar en förstudie av förutsättningarna för att 

utveckla systemet.  I uppdraget ingår inte att ta fram förslag på lagstiftning, förordning eller 

föreskrifter.   

 

Syfte 

Syftet med uppdraget är att undersöka förutsättningarna för ett samlat digitalt system där 

spårbarheten för varje enskilt vildsvin upprätthålls i hela kedjan jägare med tillstånd, 

detaljhandelsanläggning till slutkonsument. Spårbarhet av vildsvinskött i denna kedja 

kommer vara en förutsättning, enligt Livsmedelsverkets nya föreskriftsförslag, för möjligheten 

att det ska kunna säljas av jägare med tillstånd och/eller lokal detaljhandel. Avsikten med 

denna typ av försäljning är att fler konsumenter ska få tillgång till vildsvinskött och att den 

totala avsättningen av vildsvinskött ska öka med bibehållen livsmedelssäkerhet. 

 

Uppdraget ligger inom ramen för nationella livsmedelsstrategin, och syftar till att bidra till 

uppfyllelsen av det övergripande målet om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den 

totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte 

att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet.  

 

Mål  
Projektmålet är att presentera ett underlag innehållande tillräcklig information om tidigare 

nämnda förutsättningar, med hänsyn till juridiska aspekter, användarkrav, förslag på tekniska 

lösningar, förslag på lösningar för märkning av kroppar och kött från vildsvin, samt ägande 

och förvaltande av systemet. Med stöd av detta underlag ska regeringen kunna fatta 

välgrundade beslut om fortsatt arbete med digitalisering av spårbarhet för vildsvinskött.  
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BAKGRUND  

I tusentals år har vildsvin varit en naturlig del av den svenska faunan. I slutet på 1700-talet 

utrotades arten på grund av högt jakttryck och domesticering. I mitten på 1970-talet rymde 

eller släpptes ett lågt antal vildsvin ut från hägn i södra delarna av landet. Det är dessa 

vildsvin som dagens svenska frilevande population härstammar ifrån. Populationen har ökat 

kraftigt, både i antal och utbredningsområde, de senaste 40 åren. Det exakta antalet är svårt 

att uppskatta men utgår man från den avskjutningsstatistik som finns tillgänglig har 

avskjutningen ökat från drygt 300 stycken 1990, till att ligga stadigt över 100 000 djur per år 

mellan 2016–2020.1 Utifrån dessa siffror uppskattades vildsvinspopulationen 2020 till minst 

300 000 individer.2   

 
Varför spårbarhet? 

Spårbarhet inom livsmedelskedjan innebär att de som hanterar livsmedel skall kunna härleda 

varifrån en produkt kommer och vart den säljs vidare - från produktion till slutkonsument.  

Spårbarhet inom livsmedelskedjan uppnås genom principen ”Ett steg fram, ett steg bak” som 

innebär att varje aktör i kedjan kan redogöra för varifrån material och varor kommit, samt 

vart material och varor levererats. När det ses som nödvändigt skall tillsynsmyndigheten 

kunna inspektera och följa hela kedjan från slutprodukt tillbaka till ursprung. 

Spårbarhetsreglerna i livsmedelslagstiftningen (se förordning (EG) 178/2002) syftar generellt 

sett till att säkerställa att livsmedel som har släppts ut på marknaden vid behov ska kunna 

återkallas. En förutsättning för att kunna vidta dessa åtgärder, så att livsmedelssäkerhet 

uppnås, är således att det är möjligt att spåra livsmedel genom hela livsmedelskedjan.  

 

Enligt nationella bestämmelser kan jägare idag leverera små mängder vilt och kött av vilt 

direkt till slutkonsumenter och till detaljhandelsanläggning.3 Vildsvin (och även björn) är 

dock undantagna från detta och om man önskar avsätta kött eller kroppar från vildsvin måste 

det alltid passera en vilthanteringsanläggning. Vilthanteringsanläggningar är skyldiga att följa 

förordning (EG) 852/2004 med allmänna regler för livsmedelshygien och 853/2004 om 

särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung. Förordning (EG) 853/2004 

innehåller ett undantag som syftar till att möjliggöra försäljning av små mängder frilevande 

vilt och kött direkt från jägare till konsument. Av förordning (EG) 853/2004 följer dock en 

skyldighet att anta nationella regler som garanterar att målen med förordningens regler 

avseende hygien för livsmedel med animaliskt ursprung uppnås när undantaget tillämpas. 

Livsmedelsverkets föreskrifter syftar till att fullgöra Sveriges skyldigheter att anta regler med 

sådan måluppfyllnad. Med gällande lagstiftning måste allt vildsvinskött som säljs passera en 

vilthanteringsanläggning. Vilthanteringsanläggningarna ansvarar för att kropparna testas för 

trikiner (samtliga) samt cesium (specifika geografiska områden). 4 I nuläget finns det inte 

något undantag som möjliggör för jägare att leverera små mängder vildsvin (kroppar med päls 

eller köttdetaljer) direkt till slutkonsument eller till detaljhandelsanläggningar. Anledningen 

 
1 https://rapport.viltdata.se/statistik/ 
2 Naturvårdsverket, (2020) Nationell förvaltningsplan för vildsvin, ISSN 0282–7298 
3 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien, se särskilt 59–64 §§. 
4 61 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om livsmedelshygien och artikel 2.2 i kommissionens 

genomförandeförordning (EU) 2015/1375 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av 

trikiner i kött. 

https://rapport.viltdata.se/statistik/
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till att vildsvin är undantagna är att dessa kan vara bärare av trikiner samt, inom vissa 

geografiska områden, inneha en halt av cesium som överskrider det nationella gränsvärdet. 

Spårbarhet av vildsvinskött, där man kan visa analyssvar för dessa betingelser, är nödvändigt 

för att säkerställa bibehållen livsmedelssäkerhet. Dessutom kan det, om analyssvar görs 

tillgängligt för konsumenter, bidra till att konsumenter får ett högt förtroende för livsmedlen, 

samt kan göra medvetna och hållbara val. 

 

Trikiner 
Trikiner är små parasitära rundmaskar som kan infektera alla arter av djur, men drabbar 

främst rovdjur och asätare. Infektion uppstår genom att ett djur äter kött som innehåller 

levande trikinlarver (cirka 1 millimeter långa). Larverna frigörs sedan i mag-tarmkanalen och 

utvecklas på några dagar till vuxna maskar som är 1–4 millimeter långa. Under flera veckor 

föder honorna dagligen 100- till 1000-tals larver som via lymfa och blod kommer ut i 

kroppens alla vävnader. Endast de larver som kommer in i muskeltrådar (utom hjärtmuskeln) 

kan utvecklas vidare. Sjukdomen som uppstår vid trikininfektion heter trikinos eller 

trichinellos. Trikinos är en zoonos, vilket innebär att sjukdomen kan smitta mellan djur och 

människa. Symtom hos människor är direkt kopplat till antalet larver en person fått i sig - 

infektion med ett fåtal larver ger oftast inga symtom medan en kraftigare infektion kan ge 

symtom som muskelsmärta, långvarig feber med mera. Ibland har trikinos dödlig utgång hos 

människa. För att trikiner i kött ska oskadliggöras måste köttet upphettas så att hela 

köttstycket uppnår en temperatur på +68ºC. Enligt den statistik som publiceras på SVA:s 

hemsida har mellan fem och nio fall av trikiner hos vildsvin upptäckts per år under 2017–

2020.5 För att vildsvinskött ska kunna levereras utanför jägarens egna hushåll måste det i 

dagsläget alltid passera en vilthanteringsanläggning som ansvarar för trikinprovtagning. Vid 

en vilthanteringsanläggning besiktigas köttet av Livsmedelsverkets kontrollpersonal. I 

dagsläget kan en enskild jägare använda eget vildsvinskött endast i sitt privata hushåll. 

Eftersom denna hantering inte omfattas av offentlig kontroll finns inget lagstadgat krav att 

analysera för trikiner. Livsmedelsverket rekommenderar dock att de djurslag som kan ha 

trikiner, bland annat vildsvin, alltid ska provtas och undersökas för förekomst av dessa 

parasiter.6  

 

Enligt avskjutningsstatistik fälldes över 146 000 vildsvin jaktåret 19/207. Ett jaktår pågår 

mellan 1 juli och 30 juni i Sverige. Det finns dock inte någon rapporteringsplikt gällande 

avskjutning av vildsvin. Denna siffra ska därför ses som en skattning av hur många vildsvin 

som fällts under jaktåret. Det totala antalet trikinprovtagningar året 2019 var 138 374 stycken 

varav 19 136 stycken kom från vilthanteringsanläggningar.8 En slutsats man kan dra utifrån 

detta (även om jaktår och analysår ej överensstämmer) är att majoriteten av prover kom från 

enskilda jägare. Avskjutningsstatistiken och antalet trikintester skiljer sig något. Då 

avskjutningsstatistiken beräknas utifrån frivillig rapportering och en rapporteringsgrad som 

nationellt sett understiger 100% är det svårt att veta hur stor den reella skillnaden är och hur 

 
5 https://www.sva.se/djurhalsa/smittlage/trikinfynd-hos-vildsvin-och-bjorn/ 
6 Livsmedelsverkets vägledning Jägarens direkta leveranser av små mängder vilt och kött av vilt. 
7 https://rapport.viltdata.se/statistik/  
8 https://www.sva.se/media/qhcj5vj5/rapport_surveillence-2019_kapitel_trichinellosis.pd 

https://www.sva.se/djurhalsa/djursjukdomar-a-o/trikinos-som-zoonos/
https://rapport.viltdata.se/statistik/
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många vildsvin som inte testas. Det är dock sannolikt att alla vildsvin inte testats och huruvida 

dessa använts för konsumtion är svårt att säga. 

 

Cesium 

Efter Tjernobylkatastrofen 1986 föll betydande mängder radioaktiva ämnen över delar av 

östra Sverige och fjällområdena. De värst drabbade länen var Gävleborgs, Västernorrlands och 

Västerbottens län. Nedfallet medförde att man under flera år inte skulle konsumera vissa 

livsmedel, till exempel viltkött (framför allt älg och rådjur), samt bär och svamp från dessa 

delar av landet. Cesium-137, som har en halveringstid på 30 år, är den enda isotop med 

kvarvarande effekt som finns kvar i det svenska ekosystemet. Under senare år har halterna 

minskat betydligt i många livsmedel. I takt med att vildsvin spridit sig norröver och in i delar 

av de gamla nedfallsområdena, som Uppsala, Gävleborgs och Västmanlands län, har det 

upptäckts höga till mycket höga halter av cesium i vid provtagning av kött. Vildsvinen är 

allätare och deras födosöksbeteende med bök efter rötter, insekter, maskar och svamp tros 

vara orsaken till att just de uppvisar höga värden av cesium, till skillnad från hjortdjuren som 

har ett annat födoval och födosöksbeteende. Det har även visat sig att hjorttryfflar, vilka ingår 

i vildsvinens diet, kan ha mycket höga halter cesium. Vildsvinskött som innehåller cesium i 

halter högre än det nationella gränsvärdet 1 500 Bq/kg får inte släppas ut på marknaden, dvs. 

varken säljas eller skänkas bort, vilket följer av 10 § 5 livsmedelslagen (2006:804) och 

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:3) om främmande ämnen i livsmedel. Något 

lagstadgat krav på att utföra cesiumanalyser avseende vissa livsmedel finns inte i nuläget, utan 

det är den som släpper livsmedel på marknaden som har skyldighet att se till att 

lagstiftningens krav är uppfyllda. Det förslag som Livsmedelsverket förespråkar är att 

cesiumanalyser ska vara obligatoriska avseende vildsvin (tänkta att levereras till 

slutkonsument) som nedlagts i Västmanlands, Uppsala eller Gävleborgs län. Vildsvin och kött 

av vildsvin som innehåller högre halter av cesium-137 än det nationella gränsvärdet 1 500 

Bq/kg får inte levereras till slutkonsumenter.   
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Vildsvinspaketet 

Upprinnelsen till innevarande regeringsuppdrag kommer från det regeringsuppdrag som 

Livsmedelsverket fick under 2018, att "analysera möjligheten att förenkla förfaranden för 

avsättning av svenskt vildsvinskött". Resultatet av det uppdraget presenterades i rapporten 

"Avsättning av svenskt vildsvinskött" (Dnr 2018/02334, 2019-12-16). I rapporten 

presenterades olika förutsättningar som bör beaktas alternativt utredas vidare för att 

avsättningen av vildsvinskött ska kunna öka med bibehållen livsmedelssäkerhet. Med 

bakgrund i denna rapport presenterades i april i år (2020), fyra olika regeringsuppdrag som 

tillsammans utgör vildsvinspaketet. SVA, Livsmedelsverket, Länsstyrelsen i Kronoberg samt 

Jordbruksverket är de myndigheter som tilldelats regeringsuppdrag inom vildsvinspaketet 

(figur 1).  

 

 
 
Figur 1. Regeringsuppdragen inom vildsvinspaketet: fördelning mellan de olika myndigheterna.  

 

Livsmedelverkets uppdrag 

Livsmedelsverket har fått i uppdrag att ge förslag till ny lagstiftning om lokal försäljning av 

vildsvinskött från jägare med tillstånd och från detaljhandelsanläggning, till slutkonsument.  

Den 23 december 2020 presenterade Livsmedelsverket ett remissförslag på föreskrifter inom 

ramen för sin del av uppdraget. Synpunkter på föreskriftsförslagen ska ha inkommit senast 

den 1 februari 2021 och något slutligt lagstiftningsförslag finns därför inte tillgängligt i tid för 

denna delrapport.  

 

Livsmedelsverket förespråkar att det ska vara tillåtet för jägare med tillstånd att överlämna 

små mängder vildsvinskött direkt till slutkonsument (figur 2). Dessutom föreslås att det ska 

vara tillåtet för samtliga jägare att överlämna små mängder vildsvin med päls direkt till lokala 

detaljhandelsanläggningar (figur 3).  
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Figur 2. Livsmedelskedjan för slaktkroppar från jägare till detaljhandelsanläggning och därefter till 

slutkonsument. 

 

  
 
Figur 3. Livsmedelskedjan för vildsvinskött och slaktkroppar från jägare till slutkonsument. 

 
För att beviljas ett tillstånd att leverera små mängder vildsvin med päls eller små mängder 

kött av vildsvin direkt till slutkonsumenter, ska jägaren, med godkänt resultat, ha genomgått 

en specifik utbildning för hantering och tillvaratagande av nedlagt vildsvin. Sådan utbildning 
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ska ha godkänts av Livsmedelsverket. Efter godkänt resultat ska jägaren ansöka om ett sådant 

tillstånd hos länsstyrelsen i det län där jägaren är folkbokförd. I denna rapport benämns 

denna grupp av jägare för ”jägare med tillstånd”. Enligt förslaget får länsstyrelsen såväl avslå 

som återkalla ett sådant tillstånd om jägaren inte följer tillämpliga bestämmelser. I samband 

med att tillstånd beviljas ska jägaren tilldelas en unik kod som inte någon annan jägare i 

landet har. En detaljhandelsanläggning som tar emot små mängder vildsvin från jägare ska 

anmäla verksamheten hos kontrollmyndigheten innan verksamheten påbörjas. I samband 

med anmälan ska anläggningen tilldelas en unik kod som inte någon annan anläggning i 

landet har.  

 

Innan vildsvin (kroppar med päls) eller kött av vildsvin får levereras till slutkonsumenter ska 

det aktuella vildsvinet provtas och analyseras avseende förekomst av trikiner, samt om 

vildsvinet nedlagts i Västmanlands, Uppsala eller Gävleborgs län, även för cesium-137. 

Analyserna ska utföras av laboratorium som är ackrediterat för dessa analyser. Jägaren med 

tillstånd ansvarar för att vildsvinen provtas. Om en jägare levererar vildsvin till en 

vilthanteringsanläggning eller en detaljhandelsanläggning, ska den aktuella anläggningen 

utföra erforderliga analyser. Endast kroppar och kött från vildsvin som erhållit 

laboratorieanalys med negativt trikinresultat, får levereras till slutkonsumenter.  Kroppar och 

kött från vildsvin som innehåller högre halter av cesium-137 än det nationella gränsvärdet 1 

500 Bq/kg får inte levereras till slutkonsumenter.  

 

Alla separata delar av slaktkroppen ska märkas med både vildsvinets löpnummer och 

jägarens, eller detaljhandelsanläggningens unika kod, så att levererat vildsvin eller kött av 

vildsvin vid behov ska kunna spåras tillbaka till jägaren respektive den lokala 

detaljhandelsanläggningen. 

 

Dessutom ska en jägare med tillstånd dokumentera de leveranser av vildsvin eller kött av 

vildsvin som hen levererar direkt till slutkonsumenter. Sådan dokumentation ska för 

respektive vildsvin innehålla följande uppgifter:   

• om vildsvinet levererats som primärprodukt (kropp med päls eller kött)  

• aktuellt löpnummer 

• i vilket län vildsvinet har nedlagts   

• analysresultaten avseende förekomst av trikiner och, i förekommande fall, cesium-137 

 

Detaljhandelsanläggningen ska dokumentera alla mottagna leveranser av vildsvin (kroppar 

med päls). Sådan dokumentation ska ske i anslutning till mottagandet och för respektive 

vildsvin innehålla följande uppgifter:  

• datum för mottagandet 

• aktuellt löpnummer 

• i vilket län vildsvinet har nedlagts 

• analysresultaten avseende förekomst av trikiner och, i förekommande fall, cesium-137 

• jägarens namn och kontaktuppgifter.9 

 
9 Livsmedelsverkets föreskrifter om jägares leveranser av små mängder vildsvin och kött av vildsvin; remiss. 

201223. 
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SVA arbetar utifrån detta scenario, med reservation för att detaljer kan komma att ändras 

med hänsyn till ett färdigt föreskriftsförslag. En förutsättning för att direkta leveranser av 

vildsvinskött ska möjliggöras är att det finns en spårbarhet av vildsvinsköttet från den 

enskilde jägaren med tillstånd/detaljhandelsanläggning, via laboratorium, till slutkonsument. 

Här finns en koppling till SVA då SVA har uppdraget att utreda förutsättningarna för ett 

digitaliserat system för spårbarhet i ovan nämnda livsmedelskedja.  

 

Dessutom önskar Livsmedelsverket att uppgifter om provtagningsdatum och testresultat 

automatiskt förs över till subventionssystemet och därmed blir tillgängliga även för sagda 

myndighet alternativt den myndighet som ska ansvara för subventionssystemet.10 För att få 

tillgång till ett automatiserat subventionssystem anser Livsmedelsverket att även jägarnas 

kontouppgifter skall registreras. Kontouppgifter är information som ej ska göras tillgänglig för 

allmänheten. Att undersöka förutsättningarna för ett spårbarhetssystem som även syftar till 

att understödja subventionssystemet ligger utanför SVA:s nuvarande uppdrag.  Om det önskas 

bör en komplettering av SVA:s uppdrag tillkomma.  

 

Länsstyrelsernas uppdrag 

Länsstyrelsen i Kronoberg har tilldelats ett uppdrag att anpassa det befintliga IT-systemet för 

primärproducenter (Primör) för att även inkludera jägare som får leverera små mängder 

vildsinskött direkt till slutkonsumenter. Detta uppdrag skulle avrapporteras i slutet på året 

2020. En hemställan har skickats till Näringsdepartementet för att be om förlängning av 

uppdraget, vilket i stort är beroende av Livsmedelsverkets föreskriftsförslag som är under 

bearbetning. Länsstyrelserna har fått hemställan accepterad och leveransen framflyttad till 

februari 2022.  

 

Rättsliga förutsättningar  

I avsnittet ”Analys av rättsliga utgångspunkter för spårbarhetssystemet” nedan, finns en 

översikt av vilka rättsliga aspekter eller frågeställningar som SVA anser kommer att behöva 

övervägas för att ett spårbarhetssystem ska kunna upprättas. I korthet är dessa följande. 

  

Den rättsliga reglering som SVA har som utgångspunkt är relevanta EU-gemensamma och 

nationella bestämmelser inom livsmedelsområdet11. Utredningen behöver också förhålla sig 

till EU-gemensamma och eventuella nationella bestämmelser för behandling av 

 
10 Livsmedelsverket. 2020. System för hantering av subventioner inklusive statsstödsanalys Delprojekt i 

uppdraget att genomföra åtgärder i vildsvinspaketet inom ramen för livsmedelsstrategin. Dnr 2020/01391 

2020-11-30 
11 Förordning (EG) 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av 

Europeiskamyndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, 

förordning (EG) 852/2004 med allmänna regler för livsmedelshygien, förordning (EG) 853/2004 om 

särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung samt förordning (EU) 931/2011 om de 

spårbarhetskrav som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 för livsmedel av 

animaliskt ursprung. 
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personuppgifter (Dataskyddsförordningen GDPR)12 och nationella bestämmelser för 

offentlighet och sekretess13.  

  

Förordning 853/2004 innehåller ett undantag som syftar till att möjliggöra försäljning av små 

mängder frilevande vilt och kött direkt från jägare till konsument, under förutsättning att det 

finns antagna nationella regler som garanterar att målen med förordningens regler avseende 

hygien för livsmedel med animaliskt ursprung uppnås när undantaget tillämpas.  

Livsmedelsverket har den 23 december 2020 presenterat ett förslag på lagstiftningsåtgärder 

inom ramen för sin del av uppdraget. Något slutligt lagstiftningsförslag finns därför inte 

tillgängligt i tid för denna delrapport.  

  

SVA kan konstatera att den fortsatta utvecklingen av spårbarhetssystemet är beroende av hur 

den lagstiftning som kommer reglera jägares leveranser av vildsvin ser ut och även förslag på 

åtgärder från andra aktörer som har uppdrag inom vildsvinspaketet.  SVA kan också 

konstatera att det saknas tillämpliga bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen för att 

skydda jägarnas uppgifter. Uppgifter om enskilda jägare och uppgifter om att en viss person 

jagar kan anses särskilt känsliga eftersom det kan visa var vapen finns. Uppgifter som hänför 

sig till vapenregistret omfattas av stark sekretess. Sekretessen omfattar även motsvarande 

uppgifter i register hos Kammarkollegiet och Naturvårdsverket. Enligt SVA kommer en 

myndighet som hanterar tillståndsgivning att behöva ta ställning till om det finns någon eller 

några tillämpliga sekretessgrunder som kan användas för att belägga jägarnas uppgifter med 

sekretess vid en eventuell begäran om utlämning av uppgifter. SVA bedömer att frågan om 

sekretesskydd för uppgifter om enskilda jägare i ett spårbarhetssystem behöver utredas 

ytterligare. 

 

 

 

 

 
12 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd 

för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana 

uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) 
13 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Genomförande 

PROJEKTORGANISATION  

Utredningen genomförs internt i projektform med beställare, styrgrupp, projektgrupp samt 

referensgrupp. En konsult har anlitats för att göra en omvärldsanalys av befintliga digitala 

system och system för märkning av livsmedel. Utöver projektorganisationen har en 

projektledargrupp, med projektledarna i alla regeringsuppdragen inom vildsvinspaketet, 

bildats och träffas för regelbundna möten. Även chefer på olika nivåer inom de olika 

myndigheterna träffas regelbundet. Detta för att skapa en förståelse för och likriktning mellan 

de olika uppdragen inom vildsvinspaketet. 

 

METODIK OCH ANALYS 

Arbetet i detta uppdrag sker i fem steg och följer uppsatt tidsplan. Steg 1 är att identifiera 

aktörer och flöden av information från, till och mellan aktörer. Steg 2 innebär att inhämta 

data från identifierade aktörer. Dessa data består bland annat av attityder, krav och behov 

aktörerna har gentemot ett digitalt system. Steg 3 innebär en sammanställning och analys av 

data från steg 2 för att fastställa hur ett digitalt system ska utformas för att vara användbart 

och attraktivt förberörda aktörer. Steg 4 innebär en omvärldsanalys av digitala system för att 

undersöka om det idag finns ett lämpligt system, om ett system finns men måste anpassas 

efter den tänkta informationskedjan, eller om ett helt nytt system bör byggas. I detta steg sker 

även en omvärldsanalys av olika märkningsförfaranden som kan vara aktuella för denna 

livsmedelskedja. I steg 5 kommer kostnader och finansiering av dessa att utredas.  

 

Parallellt sker ett arbete med att utreda och analysera rättsliga utgångspunkter viktiga att 

beakta för att möjliggöra digital spårbarhet av vildsvinskött.  

 

Identifiering av aktörer och informationsflöde 

Flödet av information som ska ingå i ett tänkt digitalt system har identifierats och en 

informationsarkitektur har ritats. Detta för att urskilja vilka aktörer som kommer att beröras 

av systemet och vilkas attityder, behov och krav gentemot ett digitalt spårsystem är viktiga att 

kartlägga. Detta är också grunden för att uttyda vari svårigheter/problem (tekniska och 

juridiska) med ett digitalt system kan uppstå för att därefter kunna utreda lösningar för 

detsamma.  

 

Det digitala systemet, som SVA ser det, bör kunna hantera information från och till olika 

aktörer där viss information ska kunna vara öppen och transparent medan annan information 

måste kunna hanteras med sekretess. Det vill säga, att vissa aktörer ska kunna se en del av 

informationen men inte alla delar.  

 

Nedan följer tänkta flöden av information som ska ingå i det digitala systemet (figur 4a-b). 

Dock är det än så länge byggt på vissa antaganden då exempelvis information om 

föreskriftsförslagen och anpassning av systemet Primör är under utredning.  
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Figur 4a. Informationsflöde för livsmedelskedjan jägare med tillstånd till slutkonsument. Aktörer som kan 

beröras av det digitala systemet för spårbarhet av vildsvinskött, inklusive flödet av information (streckade 

pilar) till och från digitalt system. 

 

 
Figur 4b. Informationsflöde för livsmedelskedjan detaljhandelsanläggningar till slutkonsument. Aktörer som 

kan beröras av det digitala systemet för spårbarhet av vildsvinskött, inklusive flödet av information (streckade 

pilar) till och från digitalt system. 

 

  
  

  
  

  
  
   
  
  

 
  
  
 
  
  
  
 

  
  

  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 

  
  
  

  
 

           

        

          

    

       

             

               
    

           

            

      

                

            

              

           
               

               

           

         

                

      

    

  
  
  
  
  
  
 

                        

                     

                      

      

                

                
         

       

              

                        

             

          

            

            

                     

          

         

   

          

          
       

  
  

  
 
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

 
  
  
 
  
  
  
 

  
  

  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 

  
  
  

  
 

           

        

        

          

    

                 

            

           

            

      

                

            

              

           
               

               

           

         

                

      

    

  
 
 
             

                        

             

                         

         

      

                

                
         

       

              

        
              

          

      

          

            

            



  

15 
 

 

En jägare med tillstånd ska vara registrerad i systemet. Denna registrering kan ses som ett 

rent ”jägarregister” eller ”vapenregister”. Det är därför av största vikt att just den 

informationen inte är tillgänglig för allmänheten. Var denna registrering ska ske är ej bestämt 

men det är bra om befintliga registreringssystem kan användas. Jägare med tillstånd ska, 

enligt Livsmedelsverkets föreskriftsförslag, vara registrerade i systemet Primör som 

Länsstyrelserna ansvarar för att anpassa för detta ändamål. I samband med att tillstånd 

beviljas ska jägaren tilldelas en unik kod som inte någon annan jägare i landet har.14 Om 

Livsmedelsverkets föreskriftsförslag blir aktuellt är ett lämpligt förslag är att registreringen i 

Primör är den enda registrering som jägarna med tillstånd måste göra och att dessa uppgifter 

kopplas till det digitala systemet. När jägaren med tillstånd har skjutit ett vildsvin måste detta 

vildsvin märkas med ett eget löpnummer. 

 

Eftersom jägare med tillstånd är ålagd att dokumentera viss information, enligt 

föreskriftsförslaget, är det rimligt att den informationen registreras direkt i det digitala 

systemet. Detta för att undvika att jägaren måste registrera uppgifter på flera ställen. Jägaren 

med tillstånd ansvarar för att ta provta vildsvinet för trikiner samt, beroende av geografiskt 

läge, även för cesium, och sända in detta till ett ackrediterat laboratorium. Det ackrediterade 

laboratoriet ska föra in information om analysdatum samt testresultat i det digitala systemet. 

Provtagningsdatum och testresultat ska vara tillgängliga för insändaren och slutkonsumenten. 

Alla separata delar av slaktkroppen ska märkas med både vildsvinets löpnummer och jägarens 

unika kod så att levererat vildsvin eller kött av vildsvin vid behov ska kunna spåras tillbaka till 

jägaren. 

 

Detaljhandelsanläggningen ska registreras hos kommunen. I dagsläget (utifrån de uppgifter 

SVA har i dagsläget) finns det inte något särskilt system som urskiljer vilka 

detaljhandelsanläggningar som hanterar kroppar med päls på från vilt eller viltkött. Detta 

kommer dock undersökas ytterligare inom uppdraget. Den tänkta informationskedjan för 

digitaliserad spårbarhet från detaljhandelsanläggningen till slutkonsument börjar med att 

detaljhandelsanläggningen anmäler verksamheten till kontrollmyndigheten. I samband med 

anmälan ska anläggningen tilldelas en unik kod som inte någon annan anläggning i landet 

har.15 Jägare ska få möjlighet att lämna in slaktkroppar med pälsen kvar till 

detaljhandelsanläggning. Antalet vildsvin kommer att vara begränsat utifrån den nya 

lagstiftningen. När jägaren lämnat in vildsvinet tar detaljhandelsanläggningen över ansvaret 

för märkning av kropp med löpnummer, provtagning och insändning av prov till ackrediterat 

laboratorium. Eftersom detaljhandelsanläggningen är ålagd att dokumentera viss information 

enligt föreskriftsförslaget, är det rimligt att den informationen registreras direkt i det digitala 

systemet. Detta för att undvika att detaljhandelsanläggningen måste registrera uppgifter på 

flera ställen. Därefter ser informationsflödet ut som ovan angivet för jägare med tillstånd. Alla 

separata delar av slaktkroppen ska märkas med både vildsvinets löpnummer och 

 
14 Livsmedelsverkets föreskrifter om jägares leveranser av små mängder vildsvin och kött av vildsvin; remiss. 

201223. 
15 Livsmedelsverkets föreskrifter om jägares leveranser av små mängder vildsvin och kött av vildsvin; remiss. 

201223. 
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detaljhandelsanläggningens unika kod så att levererat vildsvin eller kött av vildsvin vid behov 

ska kunna spåras tillbaka till detaljhandelsanläggningen. 

 

 

Datainsamling och sammanställning av data från aktörer 

Som informationsflödet visar kommer många aktörer (jägare, detaljhandelsanläggningar, 

ackrediterade laboratorier, kommuner, länsstyrelser) bli involverade i ett samlat digitalt 

spårsystem för vildsvinskött. För att undersöka förutsättningarna och för att fånga upp de 

behov och krav (inklusive tekniska och praktiska) som finns hos användare av ett digitalt 

system för spårbarhet i den utökade livsmedelskedjan kommer intervjuer, av olika slag 

beroende på typ av aktör, att utföras. Detta arbete har påbörjats. 

 

Omvärldsanalys digitala system 

Arbetet med en omvärldsanalys av redan idag förekommande digitala system (både inom 

livsmedelsbranschen samt utanför om det är relevant) är påbörjat. Dessutom finns det idag 

aktörer i Sverige som bedriver forskning för att utveckla sådana system vilkas erfarenhet och 

kunskap är värd att beakta. Fokus här ligger på tekniska lösningar, säkerhets- och 

kostnadsfrågor. Syftet med denna omvärldsbevakning är att undersöka om det idag finns ett 

lämpligt system, om ett system finns men måste anpassas efter den tänkta 

informationskedjan, eller om ett helt nytt system bör byggas. Dessutom kommer kostnader för 

ett system (både kostnader för att sätta upp och driva systemet) att undersökas. En första 

rapport har sammanställts och en syntes av den tillsammans med övrig datainsamling är 

under bearbetning.  

 

Omvärldsanalys märkning av livsmedel 

Märkning av slaktkropp och köttdetaljer är en förutsättning för att spårbarhet kan uppnås, 

varvid olika märkningsförfaranden och -system kommer att inventeras och utvärderas. Denna 

märkning ska utföras av jägare med tillstånd samt detaljhandelsanläggning och följa med i 

hela livsmedelskedjan till slutkonsument. För att undersöka hur en sådan märkning kan 

utföras har arbetet med en omvärldsanalys av befintliga märkningar av livsmedel påbörjats. 

Viktiga faktorer är användarvänlighet och kostnad för brukaren.  

 

Administrativa kostnader och finansiering av dessa, vem ska äga och förvalta systemet 

Utifrån rättsliga utgångspunkter för spårbarhetssystemet, omvärldsanalys av befintliga 

digitala system och system för märkning av kött, samt från svar från attitydundersökningarna 

kommer kostnader förknippade med systemet, liksom vem det är som bör äga och förvalta 

detsamma, att utvärderas.  

 

Analys av rättsliga utgångspunkter för spårbarhetssystemet  

SVA kan konstatera att SVA:s utredningsuppdrag är beroende av det föreskriftsförslag som tas 

fram av Livsmedelsverket. Livsmedelsverkets föreskrifter är för närvarande ute på remiss. 

Förskrifterna kan därmed komma att ändras och kompletteras vilket kan komma att påverka 

de juridiska förutsättningarna för SVA:s uppdrag.  
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I de följande avsnitten kommer vi att lyfta fram ett antal särskilda rättsfrågor som aktualiseras 

vid utredningen av förutsättningarna för ett spårbarhetssystem. Sammanställningen är inte 

uttömmande och syftar till att ge en översiktlig bild av frågor vi påbörjat utredning av. I takt 

med att förutsättningarna för spårbarhetssystemet fastställs tillkommer ytterligare rättsliga 

frågeställningar.  

  
Personuppgiftsbehandling i spårbarhetssystemet  

Med personuppgift avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk 

person, varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan 

identifieras särskilt medhänvisning till en identifierare som ett namn, ett 

identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer eller en eller flera 

faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, 

ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.  

  

Systemkedjan och spårbarhetskedjan innebär en omfattande hantering av personuppgifter. 

Länsstyrelsen kommer enligt föreskriftsförslag från Livsmedelsverket att bevilja tillstånd och 

ge en unik kod till jägare som genomgått särskild utbildning med godkänt resultat. Jägare 

kommer att behöva registreras med bland annat namn, kontaktuppgifter och 

utbildningsresultat. För att spårbarhet ska kunna åstadkommas måste ett skjutet vildsvin eller 

delar av vildsvinet märkas med dels löpnummer, dels den unika koden. Enligt 

dokumentationskraven i Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter ska dokumentationen som 

jägaren åläggs att föra innehålla uppgift om län där vildsvinet nedlagts. Att en viss jägare 

omsätter ett vildsvin och vildsvinets testresultat utgör personuppgifter eftersom uppgifterna 

kan kopplas till en viss jägare. I det fall spårbarhetssystemet även kommer att användas för 

subventionsutbetalningar kan uppgifter om kontonummer också behöva behandlas i 

systemet.  

  

Ett digitalt spårbarhetssystem kommer med andra ord att innebära en omfattande behandling 

av personuppgifter och tillämpning av Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, GDPR.  

  

Enligt SVA:s bedömning antas inte några särskilda kategorier av personuppgifter som avses i 

artikel 9 i Dataskyddsförordningen behandlas i spårbarhetssystemet. Däremot kan flertalet av 

de uppgifter som kan komma att behandlas i systemet definieras som integritetskänsliga och 

därmed särskilt skyddsvärda, till exempel personnummer vilket omfattas av särskild 

skyddsreglering enligt dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Spårbarhetssystemet 

kan i dess slutliga utformning också komma att behöva hantera kontouppgifter för att fylla 

funktioner vid utbetalning av subventioner för trikin- och cesiumtestning vilket utgör 

integritetskänsliga personuppgifter. 

  

Personuppgifter får inte får förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade 

under längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålet. Personuppgifter får dock lagras 

under längre tid i den mån som uppgifterna enbart behandlas för arkivändamål av allmänt 

intresse och/eller vetenskapliga forskningsändamål. Av Dataskyddsförordningen följer också 

principen om behörighetsstyrning och att uppgifterna måste skyddas med tekniska och 

organisatoriska åtgärder. Åtkomsten till uppgifterna ska styras av behovet. Det ska 
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säkerställas att den som behöver ta del av personuppgifter från systemet endast får tillgång till 

vad som är strikt nödvändigt för att utföra sin uppgift. I den mån anonymisering kan 

användas ska det användas. Det kommer krävas fortsatt utredning av frågor kopplade till 

behovsstyrning och uppgiftsminimering, samt lagring och arkiveringsfrågor.  

  

För att behandling av personuppgifter ska vara laglig måste behandlingen kunna härledas till 

rättslig grund i Dataskyddsförordningen. Även om själva spårbarhetssystemet i sig inte 

innefattar myndighetsutövning kommer systemkedjan innefatta moment som sannolikt får 

bedömas som myndighetsutövning. Genom att registrera sig får den enskilde jägaren fördelar 

så som rätt att under vissa förutsättningar omsätta vildsvinskött. Uppgifterna i systemet 

kommer också att kunna utmynna utlåtande som innebär att jägaren inte får omsätta ett 

vildsvin. I förlängningen kan uppgifter som behandlas i spårbarhetssystemet också komma att 

utgöra underlag för att få ta del av subventioner för cesium- och trikintester. Personuppgifter 

som behandlas i systemet kommer att användas för ett allmänt intresse och sannolikt även i 

myndighetsutövning.  

  

Behandling som sker med stöd av rättslig förpliktelse (artikel 6 c) och på grund av allmänt 

intresse eller i myndighetsutövning (artikel 6 e) måste ha stöd i lag eller annan författning, 

kollektivavtal eller beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan författning. Det är 

främst dessa två grunder som vi bedömer är lämpliga för att motivera 

personuppgiftsbehandling i spårbarhetssystemet och i systemkedjan. Det kommer att behöva 

övervägas om spårbarhetssystemet bör regleras genom särskild reglering i lag eller annan 

författning. Då flera myndigheter och privata aktörer kommer att behöva åtkomst till 

uppgifter i systemet kan det även behöva övervägas om det är lämpligt att föreslå vidare 

utredning av särskild registerförfattning som särskilt reglerar personuppgiftsansvar och 

personuppgiftsbehandling i spårbarhetssystemet.  

  

För att åstadkomma spårbarhet kommer enskilda jägare, detaljhandelsanläggningar eller 

andra som ska ingå i spårbarhetssystemet behöva lämna uppgifter i systemet. Tekniker för 

hur detta åstadkoms kommer att utredas i projektet. Det kommer även finnas ett behov att 

bestämma hur felaktiga uppgifter ska kunna rättas eller raderas. Ansvarsfördelningen mellan 

myndigheter och andra aktörer i systemkedjan kommer att behöva utredas för att säkerställa 

den registrerades rättigheter enligt Dataskyddsförordningen kan säkerställas.  

  

Tekniska lösningar för spårbarhetssystem och Dataskyddsförordningen  

Dataskyddsförordningen innehåller ett krav på att tillhandahålla lämpliga tekniska och 

organisatoriska lösningar för att skydda personuppgifter. Personuppgiftsansvariga får vidare 

endast anlita personuppgiftsbiträden som kan tillhanda tillräckliga garantier för skydd av 

personuppgifter. Utvecklande av ett spårbarhetssystem kan innebära komplexa överväganden 

kring personuppgiftsansvar och biträdesroll. En teknisk lösning och drift av sådan lösning kan 

innebära att systemet helt eller delvis köps in från en extern aktör. Externa aktörer kan även 

tänkas ansvara för support och drift av systemet.  

  

Det är viktigt att det som en del i kravställning för eventuella upphandlingar särskilt 

uppmärksammas och analyseras hur en påtänkt leverantör lagrar data och överför data inom 
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det egna företaget, andra företag i samma koncern eller andra samarbetspartners. Hur 

leverantören överför och delar data som innehåller personuppgifter kommer att ha inverkan 

på rättsliga krav som måste uppfyllas.  

  

Som utgångspunkt är det förbjudet att överföra eller ge åtkomst till personuppgifter för 

personer eller organisationer som befinner sig i länder utanför EU/EES. Begreppet överföring 

i den mening som avses i reglerna gällande tredjelandsöverföring innefattar inte bara en 

faktisk överförföring av uppgifter till servrar i en jurisdiktion utanför EU/EES. Det omfattar 

även åtkomst eller läsbehörigheter som gör det möjligt att få tillgång till personuppgifter från 

ett land utanför EU/EES. Från denna huvudregel finns ett antal undantag. Bland annat kan 

överföringar till tredjeländer stödja sig på s.k. adekvansbeslut, på mellanstatliga avtal eller på 

så kallade standardavtalsklausuler. För att överföringar ska vara lagliga måste dock landet där 

organisationen som tar emot personuppgifter eller som har tillgång till personuppgifter 

tillförsäkra en väsentligt likvärdig skyddsnivå med den som gäller enligt 

Dataskyddsförordningen.  Det gäller oavsett vilken överföringsmekanism som tillämpas. 

Domen i Schrems II får betydelse för val av teknisk lösning. Om en molnbaserad tjänst eller 

en plattform som tillhandahålls av en leverantör som befinner sig i tredje land eller kan 

komma att bli föremål för inhämtningslagstiftning i ett tredje land kan en sådan tjänst eller 

plattform komma att bedömas vara oförenlig med förbudet för tredjelandsöverföringar som 

framgår i Dataskyddsförordningen. Domen i Schrems II innebär att det i dagsläget får anses 

synnerligen svårt att anlita amerikanska företag för personuppgiftsbehandling, oaktat var i 

världen personuppgiftsbehandlingen sker. Till detta kommer även reglerna i offentlighets- och 

sekretesslagen som medför begräsningar i hur myndigheter får lagra och överföra information 

(vilket behandlas närmare nedan). Även om ingen faktisk överföring eller tillgång till 

uppgifter ges utgör ett avtal där en leverantör medges rätt att överföra personuppgifter till 

dotterbolag eller samarbetspartners i jurisdiktioner utanför EU/EES eller där mottagaren av 

data kan bli föremål för främmande länders lagar en rättslig problematik som kräver 

noggranna överväganden mot bakgrund av kraven i Dataskyddsförordningen.  

  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Dataskyddsförordningen innehåller ett flertal 

regler som kommer att aktualiseras vid utredning av förutsättningar för ett 

spårbarhetssystem. Dataskyddsförordningen kommer även att påverka kravställning vid 

upphandling av tekniska lösningar. SVA kommer att följa rättsutvecklingen på området i det 

fortsatta arbetet.  

  

Sekretesskydd för uppgifter om jägare 
Uppgifter som läggs in i ett digitalt system och handlingar som upprättas, förvaras av eller 

inkommer till en myndighet som förvaltar ett sådant system blir som huvudregel en allmän 

handling. Rätten att ta del av allmänna handlingar får endast begränsas i vissa fall med 

hänsyn till vissa intressen, bland annat med hänsyn till rikets säkerhet, det allmännas 

ekonomiska intressen eller för att skydda enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden.  

  

Vid utvecklingen av digitalt spårbarhetssystem (som administreras av en myndighet) behöver 

det undersökas om och i så fall vilket sekretesskydd som finns för uppgifter som rör enskilda 

jägare och uppgifter om att en viss person har ett tillstånd att omsätta små mängder 
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vildsvin/vildsvinskött. Uppgifterna kan också bland annat visa på vem som har tillgång till 

vapen och var vapen finns. SVA har hittills kunnat konstatera att det saknas uttrycklig 

tillämplig bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL för sådana 

uppgifter. Uppgifter om vapeninnehav är emellertid skyddade av sekretess när det gäller 

uppgifter som hänför sig till vapenregistret som handhas av Polismyndigheten och hos 

Naturvårdsverket och Kammarkollegiet avseende administration av jaktkort och 

jägarexamen.16  Enligt förarbeten kan det utläsas att sekretess enbart gäller för de 

myndigheter som har direktåtkomst till vapenregistret. 

  

SVA har undersökt möjliga sekretessbestämmelser. En möjlig sekretessbestämmelse kan vara 

22 kap. 1 § i OSL. Enligt den bestämmelsen gäller sekretess före enskilds personliga 

förhållanden om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående 

till denne lider men om uppgiften röjs. Skaderekvisitet innebär att det ska finnas särskild 

anledning att ett utlämnande av uppgifter skulle kunna befara personförföljelse eller liknande. 

Rättsläget är oklart om det kan innefatta uppgifter om jägares namn, adress etc som indirekt 

ger uppgifter om vapeninnehav. Det måste föreligga en särskild anledning för att de aktuella 

uppgifterna ska kunna hemlighållas, till exempel att ett utlämnande kan leda till trakasserier 

eller förföljelse. 

  

En annan sekretessbestämmelse som undersökts är den s k uppdragsekretessen i 31 kap. 12 § 

OSL, vilken tillämpas av SVA i många fall. Om uppgifter i ett enskilt provuppdrag begärs ut 

hänvisar SVA till reglerna om uppdragssekretess.17 Bestämmelserna om uppdragssekretessen 

omfattar emellertid endast handlingarna och uppgifterna avseende själva uppdraget och kan 

inte användas för att hävda generell sekretess.   

  

En myndighet som driver det digitala spårbarhetssystemet kan därmed att ha svårt att hitta 

någon tillämplig sekretessgrund som kan användas för att belägga jägarnas uppgifter med 

sekretess vid en eventuell begäran om utlämning av uppgifter från systemet. 

  

SVA bedömer att frågan om sekretesskydd för uppgifter om enskilda jägare i ett 

spårbarhetssystem behöver utredas ytterligare. 

  

Tekniska lösningar för spårbarhetssystem och sekretesslagstiftning 
Hur en eventuell sekretessbestämmelse utformas kan också komma att få betydelse för vilken 

teknisk lösning som ska väljas för spårbarhetssystemet. Om uppgifterna som hanteras i 

spårbarhetssystemet omfattas utav sekretess ställer det krav på hur uppgifterna får hanteras 

och lagras samt för vem som kan ges tillgång till uppgifterna.  

  

Regeringen beslutade den 26 september 2019 att uppdra åt en särskild utredare att kartlägga 

och analysera statliga myndigheters behov av säker och kostnadseffektiv IT-drift samt hur 

dessa behov tillgodoses. Utredaren ska vidare analysera säkerhetsmässiga och rättsliga 

 
16 Offentlighets- och sekretesslagen, 18 kap. 16 och 16 a §§.  
17 Offentlighets- och sekretesslagen, 31 kap. 12 §.  
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förutsättningar för samordnad statlig IT-drift. Utredaren ska också analysera de rättsliga 

förutsättningarna för statliga myndigheter, kommuner och landsting att med bibehållen 

säkerhet utkontraktera IT-drift till privata leverantörer och vid behov lämna 

författningsförslag (SOU 2021:1). I delbetänkandet konstaterar utredaren att sekretessbelagda 

uppgifter som lämnas till en tjänsteleverantör är att betrakta som röjda. Ett sådant röjande 

kan vara otillåtet eller tillåtet. Det kan vara tillåtet att röja sekretessbelagda uppgifter efter en 

skadebedömning. En sådan skadebedömning är dock endast möjlig om den aktuella 

sekretessbestämmelsen tillåter en skadebedömning. I utredningen lämnas förslag om en 

särskild sekretessbrytande bestämmelse som ska möjliggöra att för myndigheter att efter 

bedömning och beslut anlita tjänsteleverantörer. Det hålls därmed för möjligt att rättsläget 

avseende behandling av sekretessbelagda uppgifter kan komma att förändras under 

kommande år. Regelförändringar kan komma att påverka projektets utredningsuppdrag. 

Utredningen kommer därmed att behöva följa och anpassa utredningen till förändringar i 

rättsläget även på detta område. 

  

Informationssäkerhet 
Systemet måste säkerställa lämplig skyddsnivå för att personuppgifter och data inte röjs, 

behandlas olovligen eller förstörs. Utredningen kommer behöva utreda 

informationssäkerhetskrav som ska ställas på systemet. Bland annat hur användare av 

systemet och enskilda jägare identifieras och får tillgång till systemet (autentisering). 

Informationssäkerhetskrav påverkar förutsättningarna för ett spårbarhetssystem och blir en 

viktig del vid kravställning i samband med upphandling av tekniska lösningar. 

Informationssäkerhetsfrågor kommer därmed att behöva utredas vidare i det fortsatta arbetet.   
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Flera uppdrag inom samma paket – 

beroenden? 

Då vildsvinspaketet är uppdelat i olika regeringsuppdrag fördelade mellan fyra myndigheter 

har det varit av stor vikt att se över vilka beroenden som finns mellan de olika uppdragen. 

Planen med delar av paketet (som berör SVA:s uppdrag) är att Livsmedelsverket ska ge förslag 

till ny lagstiftning för att jägare, efter viss utbildning som ska vara godkänd av 

Livsmedelsverket, och detaljhandelsanläggning ska kunna sälja vildsvinskött direkt till 

slutkonsument. Detta föreskriftsförslag ska levereras i mars 2021. Jägarna ska dessutom, efter 

genomgången utbildning, registreras i systemet Primör. Länsstyrelsen Kronoberg ansvarar för 

att anpassa Primör så att jägare med tillstånd ska kunna registreras. Detta skulle levereras i 

slutet på året 2020, dock har en hemställan till Näringsdepartementet skickats för att be om 

förlängning av uppdraget som ses vara i stort beroende av Livsmedelsverkets 

föreskriftsförslag som är under utarbetning. Länsstyrelserna har fått hemställan accepterad 

och leverans framflyttad till februari 2022. Då slutresultat av dessa uppdrag ännu inte 

presenterats finns osäkerheter för det arbete som SVA ska utföra. Livsmedelsverket har även 

ansvarat för att utreda ett system för subventioner kopplade till provtagning (trikiner och 

cesium) samt för eventuell destruktion av slaktkroppar efter positivt provsvar (trikiner) eller 

förhöjda halter (cesium). I Livsmedelsverkets rapport ”System för hantering av subventioner 

inklusive statsstödsanalys” föreslås att subventionssystemet ska slås ihop med/integreras med 

det digitala systemet.18 Att undersöka förutsättningarna för ett spårbarhetssystem som även 

syftar till att understödja subventionssystemet ligger utanför SVA:s nuvarande uppdrag. Om 

det önskas bör en komplettering av SVA:s uppdrag tillkomma.  

  

Ansvariga myndigheter för uppdrag inom vildsvinspaketet arbetar nära varandra, både på 

projektledarnivå (minst en gång per månad) och chefsnivå (hittills två möten), för att försöka 

lösa eventuella problem samt frågor som uppstår. Allt för att vildsvinspaketet som helhet ska 

bli en så bra slutprodukt som möjligt.  

 

 

 

 

 
 

 
18 Livsmedelsverket. 2020. System för hantering av subventioner inklusive statsstödsanalys Delprojekt i 

uppdraget att genomföra åtgärder i vildsvinspaketet inom ramen för livsmedelsstrategin. Dnr 2020/01391 

2020-11-30 
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 Varför det är viktigt att projektet ska genomföras? Övergipande mål/syfte som projektetsmål ska leda till. Knyts an till SVA:s verksamhetsmål. 
 


