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Instruktion för viltbesiktare 

Inledning och syfte 

Denna instruktion syftar till att beskriva vilka åtgärder som utsedd viltbesiktare 

skall genomföra vid besiktning och intygande av eventuellt otjänligt vilt.  

Viltbesiktare 

En viltbesiktare är en person som genomgått Svenska Jägareförbundets viltunder-

sökarutbildning som är godkänd av livsmedelsverket. Förteckning av utbildade 

viltundersökare upprätthålls av Svenska Jägareförbundet. Viltbesiktaren är utsedd 

av Länsstyrelsen att besikta och utfärda intyg om otjänligt vilt. Förteckning av 

utsedda viltbesiktare upprätthålls av Länsstyrelsen som även säkerställer att aktu-

ella listor finns tillgängliga vid Polisens ledningscentral (motsv), älgförvaltnings-

grupper och älgskötselområden. Viltbesiktaren får inte intyga otjänligt vilt som 

fällts i det egna jaktlaget i syfte att undvika jävsituation. 

Arbetsgång  

1. Viltbesiktaren blir kontaktad av jaktlag/jägare som skjutit ett vilt som av 

någon anledning anses otjänligt som människoföda och vill bli befriade 

från fällavgift. Viltbesiktaren avgör själv om han/hon har möjlighet att ge-

nomföra besiktning, om möjlighet inte finns så bör viltbesiktaren i första 

hand hänvisa till annan viltbesiktare i andra hand hänvisas till Polisen. 

Viltbesiktaren bör säkerställa att det inte är ett vilt som avlivats med stöd 

av jakförordningens § 40b, sådant vilt skall inte besiktas utan hanteras di-

rekt via Polis enligt nedan  

2. Jaktlaget bör i första hand ombesörja att djuret med tillämpliga organ 

fraktas till viltbesiktaren för en kostnadsfri bedömning och utfärdande av 

intyg.  I andra hand avtalar Viltbesiktaren om tid och plats för besiktning-

en, vilka delar av viltet denne vill besikta samt informerar om kostnaden 

som då belastar jaktlaget/ jägaren. Kostnaden är 200 kr + milersättning 

om 18,50 kr/mil. 

3. Viltbesiktaren genomför en yttre och en inre besiktning om möjlighet 

finns. Om viltkroppen är urtagen samt flådd genomförs besiktning i så stor 

utsträckning som möjligt vid slakteri (motsv) då besiktning sker av tillgäng-

liga kroppsdelar. 

4. Om det besiktade viltet bedöms otjänligt utfärdar viltbesiktaren ett intyg i 

två exemplar varav det ena överlämnas till jaktlaget/jägaren och det 

andra behålls av viltbesiktaren. I intyget skall det framgå viltbesiktarens 

bedömning av orsak till otjänlighet, detta ligger sedan till grund för Läns-

styrelsens beslut om eventuell befrielse från fällavgift. 
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5. Viltbesiktaren informerar jaktlaget/ jägaren om att intyget skall skickas till 

Länsstyrelsen för beslut. 

 

Otjänligt vilt 

Otjänligheten upptäcks först efter djuret skjutits. Avlivas djuret på grund av sjuk-

dom/skada (man ser att viltet är sjukt/ skadat före skott) så faller denna avlivning 

under jaktförordningens § 40b och jaktlaget/ jägaren skall inte belastas med fäll-

avgift. Med begreppet otjänlig vilt menas att djuret inte bör användas som männi-

skoföda. Otjänligheten kan förorsakats av följande:  

1. Sjukdom eller skada som inte orsakats genom skottskada. Ex viltsjukdom 

eller gammal trafikskada. Otjänlighet orsakad av detta innebär som regel 

befrielse från fällavgift. 

2. Skada som förorsakats genom tidigare (gammal) skottskada. Otjänlighet 

orsakad av detta innebär som regel befrielse från fällavgift. 

 

3. Genom påskjutning eller uppenbart felaktigt tillvaratagande. Jaktla-

get/jägaren har själv genom dåligt tillvaratagande förorsakat otjänlighet-

en. Otjänlighet orsakad av detta innebär som regel inte befrielse från fäll-

avgift. 

4. För lång tid mellan påskjutning till djuret påträffats/ avlivats. Jaktlaget/ jä-

garen har själv genom undermåligt eftersök förorsakat otjänligheten. 

Otjänlighet orsakad av detta innebär som regel inte befrielse från fällav-

gift. 

 

Viltbesiktaren bör informera jaktlaget/ jägaren att otjänlighet beroende på punkt 

1 och 2 innebär i regel befrielse från fällavgift. Otjänlighet orsakad av jaktlaget/ 

jägaren enligt punkt 3 och 4 innebär som regel inte befrielse från fällavgift. Älg 

som intygas otjänlig skall avskjutningsrapporteras och avräknas från avskjut-

ningsmål inom ÄSO (älgskötselområde) eller tilldelning för licensområde. Önskar 

jaktlaget/ jägaren en ytterligare älg som kompensation noteras detta i blanketten. 

Informera dock om att det är Länsstyrelsen som beslutar om eventuella kom-

pensationsälgar. 

Skadat eller sjukt vilt som avlivas med stöd av jaktförordningens § 40b 

”40 b § Anträffas frilevande vilt så skadat eller i sådan belägenhet att det av djur-

skyddsskäl snarast bör avlivas, får djuret avlivas även om det är fredat eller om 

avlivningen sker på annans mark. Förordning (2009:1265).” 

Vilt som avlivas på grund av sjukdom eller skada där man före avlivningen konsta-

terar att viltet är sjukt/skadat skall rapporteras till Polis. Ett sådant vilt skall heller 

inte avräknas från avskjutningsmål eller tilldelning utan skall i älgskötselplan end-

ast registreras som övrig dödlighet. 


