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Avlivning av ren
Tillåtna slaktmetoder ska användas i samband med slakt för privat konsumtion i hemmet och annan avlivning av renar.

GODKÄNDA BEDÖVNINGSMETODER
Innan renen avlivas måste den bedövas. Följande tre bedövningsmetoder är tillåtna enligt gällande lagstiftning:

Nackstick är inte en tillåten bedövningsmetod eftersom
djuret endast blir paralyserat, inte bedövat, och
fortfarande är vid medvetande.

• Bultpistol

Omedelbart efter bedövning ska djuret avlivas genom så
kallad avblodning. För att säkerställa en effektiv avblodning ska halspulsådern skäras av samt kroppen hängas
upp alternativt lutas så att kroppen snabbt töms på
blod. För att få en bra lutning kan man lägga djuret i en
vagga. Djuret är inte dött förrän det har tömts på blod.
Innan andra åtgärder görs med kroppen måste man
säkerställa att inga livstecken finns.

• Hagelgevär kaliber 20 med hagel US6 på 5 - 25 cm
från djurets huvud
• Jaktvapen ”klass 2” huvudskott på högst 5 m avstånd
med expanderande kula. För så kallade ”strövrenar”
gäller istället huvudskott på avståndet högst 50 m

Enstaka förvildade, förrymda eller skadade djur får avlivas med jaktvapenklass 1 på högst 100 meters avstånd
med expanderande kula. Detta gäller enbart om det
skulle medföra större lidande för renen att bli infångad.

LAGSTÖD
Det är viktigt att ha kännedom om de bestämmelser
som finns för avlivning av djur.
Placering av vapnet vid
bedövning av renar
Vid bedövning ska vapnet
placeras något ovanför en
tänkt linje mellan ögonens
överkant på det sätt som
framgår av skissen.

Placering av vapnet vid
bedövning av renar med
hornutskott i pannan
Om hornutskott förhindrar
att djuret skjuts i pannan
får vapnet placeras strax
bakom hornen i riktning
mot munnen enligt skissen.

Aktuella bestämmelser regleras både i Rådets förordning
(EG) nr 1099/2009 om skydd av djur vid tidpunkten för
avlivning och i Statens Jordbruksverks föreskrifter och
allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur,
SJVFS 2019:8, saknr L 22.

KONTAKT
e-post: norrbotten@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsens servicetelefon vardagar 9.00-12.00:
010-225 54 99 (Djurskyddshandläggare)
Länsstyrelsens växel : 010-225 50 00
och fråga efter en länsveterinär.

Tillsammans för Norrbottens bästa
lansstyrelsen.se/norrbotten

