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Vägledning om provtagning av lodjur som fälls vid licensjakt 

Prover och data bör samlas in från det fällda djuret utifrån behovet inom 

rovdjursförvaltning, sjukdomsövervakning, forskning och nationella samlingar. 

För att både kostnadseffektivisera och tidsbespara arbetet när länsstyrelsen 

sänder prover samt stora rovdjur till Statens veterinärmedicinska anstalt för 

obduktion bör följande rutiner för provtagning följas.  

Lodjur 

Fällt lodjur besiktigas av länsstyrelsens besiktningsperson. Besiktningen 

dokumenteras på blankett som tillhandahålls av Naturvårdsverket/Statens 

veterinärmedicinska anstalt.  

Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lodjur bör innehålla villkor om att skinn 

från fällt lodjur får behållas av jakträttshavaren under förutsättning att: 

• Flådd kropp inklusive huvudet skickas till SVA genom

besiktningsmannens försorg.

• Besiktningsmannen tagit ett hudprov (referensprov, ca 1 x 3 cm) vid

besiktningen. Påsen ska märkas med Rovbasenummer.

• Del av skinn som är eller kan tänkas vara angripet av skabb ska skickas

tillsammans med den flådda helkroppen till SVA inklusive kopia av

blanketten L2 Besiktning och provtagning av fällt lodjur.

Statens veterinärmedicinska anstalt tillhandahåller kartong eller transportlåda 

inklusive förpackningsmaterial och instruktion för inskickande av kroppen.  

Genom att skicka in flådd helkropp, istället för helkropp med skinn, underlättas 

processen för jakträttshavaren att tillvarata lodjurets skinn. Att skicka in 

helkropp med skinn är ej att rekommendera pga risk för att skinnet förstörs i 

hanteringskedjan med transporter, eventuell infrysning och upptining, samt av 

resursskäl.  

Skälet till att flådd helkropp bör skickas in till SVA är för att det ger större 

möjlighet att kartlägga sjukdomsförekomst och tidigare skador innan 

jakttillfället än om enbart vävnadsprover inkommer. Kraniet behöver kunna 

undersökas för hälso- och sjukdomsövervakning, samt för exakt 

åldersbestämning (analys av tandrot). Kraniet ska märkas med ett mikrochip. 

Mickrochipet tillhandhålls av SVA. Processen för återtagande av kvarvarande 

delar av lodjuret efter undersökning av SVA och NMR bör regleras på förhand 

mellan länsstyrelsen och jakträtthavaren. 

Lodjursskinn ska märkas med ett mikrochip och detta bör göras vid sidan av 

flåsnittet vid buk eller bröst. Uppgift om chipnummer anges på blanketten L1 

Registrering av fällt lodjur. Detta är ett bevis på att djuret har fällts lagligt.  
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Inför transport av fällda kroppar bör länsstyrelsen kontakta SVA för samråd om 

hur transport m.m. bör ske.  

Om ett lodjur påskjutits men inte påträffats död eller avlivats används blanketten 

Påskjutet rovdjur – platsundersökning och eftersök.  

 

Övrig provtagning  

Statens veterinärmedicinska anstalt och NRM kan komma med önskemål om 

extraprover och datainsamling från olika jakter, om det är påkallat för 

övervakningen av viltsjukdomar, forskning eller nationella samlingar. I sådana 

fall bör länsstyrelserna reglera detta genom villkor i beslut om jakt. Vid tecken 

på sjukliga förändringar från material som inte ingår i den provtagning som 

anges ovan, bör även prover av dessa inskickas eller dokumenteras. Exempel på 

sådana sjukliga förändringar är hudprov vid tecken på skabb eller andra 

hudförändringar.  

Uppföljning och återkoppling  

Statens veterinärmedicinska anstalt genomför en årlig uppföljning av totalt antal 

inkomna döda rovdjur. Årlig rapport kan laddas ner från Statens 

veterinärmedicinska anstalts webbplats sva.se 
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