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Vägledning om provtagning av björn, varg, järv och lo som fälls vid 
skyddsjakt 

För att både kostnadseffektivisera och tidsbespara arbetet när länsstyrelsen 
sänder stora rovdjur till Statens veterinärmedicinska anstalt för obduktion bör 
följande rutiner för provtagning följas. 

Björn 
Länsstyrelserna i berörda län bör tillhandahålla ”provkit” från Statens 
veterinärmedicinska anstalt, liknande de som skickas ut i samband med 
licensjakt, för att sända in organprover istället för helkropp. Kiten består av 
provpåsar för respektive organ med etiketter, provpåse för besiktningsblankett 
och kuvert för inskick av prover, samt kuvert för referensprov. Fälld björn 
besiktigas av länsstyrelsens besiktningsperson. Besiktningen dokumenteras på 
blanketten B1-B2 som tillhandahålls av Naturvårdsverket/ Statens 
veterinärmedicinska anstalt. Av blanketten framgår de mått och undersökningar 
som efterfrågas, såsom parasitfynd, färska och äldre skador m.m. Blanketten 
revideras årligen och uppdateras efter behov Detta då vilka organprover som ska 
insamlas anpassas efter vilka studier som är aktuella.  
 
Följande prover bör alltid tas: 

 muskel,  
 kindtand (PM1),  
 hudprov,  
 honas spene, 
 genitalier (testiklar, livmoder och äggstockar) 
 prov av lunga, 
 ändtarm med träck samt 
 blod  
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Genom att skicka in organprover från björn istället för helkropp, sjunker 
transportkostnaderna väsentligt. Även jakträttshavarens möjlighet att kunna 
tillvarata björnens kött, skinn och kranie underlättas avsevärt. 

Järv 
Fälld järv besiktigas av länsstyrelsens besiktningsperson. Besiktningen 
dokumenteras på blankett som tillhandahålls av Naturvårdsverket/ Statens 
veterinärmedicinska anstalt. Flådd helkropp samt referensprov i form av hudbit 
bör skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt. Statens veterinärmedicinska 
anstalt tillhandahåller kartong inklusive förpackningsmaterial och instruktion för 
inskickande av kroppen. Genom att skicka in flådd helkropp, istället för 
helkropp underlättas processen för jakträttshavaren att tillvarata järvens skinn. 

Lodjur 
Fällt lodjur besiktigas av länsstyrelsens besiktningsperson. Besiktningen 
dokumenteras på blankett som tillhandahålls av Naturvårdsverket/ Statens 
veterinärmedicinska anstalt. Flådd helkropp samt referensprov i form av hudbit 
bör skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt. Statens veterinärmedicinska 
anstalt tillhandahåller kartong inklusive förpackningsmaterial och instruktion för 
inskickande av kroppen. Genom att skicka in flådd helkropp, istället för 
helkropp underlättas processen för jakträttshavaren att tillvarata lodjurets skinn. 

Varg 
Fälld varg besiktigas av länsstyrelsens besiktningsperson. Besiktningen 
dokumenteras på blankett som tillhandahålls av Naturvårdsverket/ Statens 
veterinärmedicinska anstalt. Flådd helkropp samt referensprov i form av hudbit 
bör skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt. Statens veterinärmedicinska 
anstalt tillhandahåller kartong eller transportlåda inklusive förpackningsmaterial 
och instruktion för inskickande av kroppen. Genom att skicka in flådd helkropp, 
istället för helkropp underlättas processen för jakträttshavaren att tillvarata 
vargen skinn. 

Övrig provtagning 
Statens veterinärmedicinska anstalt kan komma med önskemål om extraprover 
från olika jakter, om det är påkallat för övervakningen av viltsjukdomar. 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 förstorad mjälte från 
björn, avvikelser i organ, dokumentation av tarmparasiter, hudprov vid tecken på 
skabb osv. 


