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Vägledning om provtagning av varg som fälls vid licensjakt  

 
Naturvårdsverket har i arbetet med att ta fram föreskrifter om vilt som tillfaller 
staten (NFS 2019:5), kunnat konstatera att vilt av arter som räkna upp 33 § 
jaktförordningen endast tillfaller staten om det dödas när det är fredat. Eftersom ett 
beslut om licensjakt med stöd av denna delegering upphäver 
fredningsbestämmelserna tillfaller djuret inte staten med stöd av 
33 § jaktförordningen. Istället tillfaller djuret jakträttshavaren enligt 10 § 
jaktlagen (1987:259). 
 
Prover bör samtidigt samlas in från det fällda djuret utifrån behovet inom 
rovdjursförvaltning och -övervakning. 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. 

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.  
 
Skälet till att helkropp bör skickas in till SVA är för att kunna fortsätta följa 
vargars eventuella skelettdefekter på grund av hög inavelsgrad, samt undersöka 
andra tidigare skador innan jakttillfället. Om helkropp insänds till SVA bör 
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länsstyrelsen samråda med jakträttshavaren om huruvida denne vill återfå 
helkroppen efter obduktion, samt hur detta då ska genomföras. 
 

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. 

Uppföljning och återkoppling 
Statens veterinärmedicinska anstalt genomför en årlig uppföljning av totalt antal 
inkomna döda rovdjur. Årets rapport (61:2020) kan laddas ner på Statens 
veterinärmedicinska anstalts hemsida. 


