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HANTERING AV ANIMALISKA  

BIPRODUKTER 

EN RELEVANT HUVUDRUBRIK 

 

 

HÄMTNING AV DÖDA 

DJUR/SLAKTERIAVFALL 

Produktionsdjur och slaktrester 

från produktionsdjur hämtas av 

Svensk Lantbrukstjänst AB. 

Avlivning kan även utföras 

men det bör då begäras vid 

anmälan om hämtning. För mer 

information och aktuell prislista 

se  svensklantbrukstjanst.se 

 

Döda sällskapsdjur får sorteras 

likt hushållsavfall och kan då 

läggas i soptunnan som bränn-

bart avfall. 

 

KONTAKTER/ 

TELEFONNUMMER 

Svensk Lantbrukstjänst AB 

(Lidköping) 0510- 868 64 

 

Ekebergs Farmartjänst AB 

(Karlstad) 010-490 99 00 

                              

Länsveterinär på länsstyrelsen 

054 -19 70 00  (växel).     

 

Statens Veterinärmedicinska 

anstalt (SVA) 018-674 000   

                               

 

Insamlingskrav  

Det finns regler för hantering, omhän-

dertagande och bearbetning av döda 

djur och annat animaliskt avfall.  

Reglerna ska förhindra spridning av 

smittsamma sjukdomar till djur och 

människor 

 

Regler för produktionsdjur 

För produktionsdjur, till exempel kor, 

grisar, får, getter och höns gäller insam-

lingskravet i hela Karlstads kommun. 

Insamlingskravet gäller även för slakt-

rester från hemslaktade produktions-

djur. Det innebär att det inte är tillåtet 

att gräva ned självdöda eller avlivade 

djur från livsmedelsproduktionen och 

inte heller slaktrester från hemslakt. Det 

är heller inte okej att slänga till exempel 

kalvar i gödselbrunnen eller i skogen 

även om de är små.  

 

 

 

Generellt gäller att allt animaliskt avfall 

från produktionsdjur, det vill säga döda 

djur och delar av döda djur från livsme-

delsproduktionen, ska samlas in av 

Svensk Lantbrukstjänst AB med entre-

prenör Ekebergs Farmartjänst AB 

(Karlstad).  

Mer information finns på webbplatserna 

www.svensklantbrukstjanst.se och 

www.sjv.se 

 

Vilda djur 

Vilda döda djur ska normalt lämnas 

kvar ute i naturen. Det är bara om djuret 

är infekterat med sjukdom som kan 

överföras till människor eller djur som 

det ska skickas till destruktion. 

Om du hittar ett sådant djur bör du 

kontakta Statens Veterinärmedicinska 

Anstalt (SVA) och rådfråga dem. Mer 

information finns på www.sva.se 

 

 

http://www.svensklantbrukstjanst.se/
http://www.svensklantbrukstjanst.se/
http://www.sjv.se/
http://www.sva.se/
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Anvisningar från kommunen  

vid nedgrävning av häst 

• Avstånd till stallar, boningshus eller annan bebyg-

gelse ska vara så långt att barn inte lockas till  

platsen, minst 200 meters avstånd rekommenderas. 

Platsen bör ligga undanskymd och marken bör 

vara plan. Undvik sluttande mark.  

• Välj lämpliga markförhållanden så att vattendrag, 

dricksvattenbrunnar och grundvatten inte riskerar 

att förorenas. Om det kommer upp vatten vid 

grävningen får platsen inte användas för nedgräv-

ning, och en ny plats behöver ses ut. Hästen får 

heller inte läggas direkt på berggrunden. Minst en 

meter jordlager bör finnas mellan djurkroppen och 

berggrunden/grundvatten. 

• En rekommendation är att täckningen av hästen 

vid nedgrävning bör vara cirka 1,5 m. Exempel: en 

vuxen häst kräver en grop som är cirka 2-3 m bred 

och 2,5-3 m djup. Tillgång till grävmaskin behövs. 

• De redskap som använts vid nedgrävningen bör  

rengöras och desinficeras av hygieniska skäl. 

 

 

• Nedgrävningen bör ske innan förruttnelsen börjat, 

och sommartid ska den ske snarast efter att hästen 

dött. Därför är det viktigt att i god tid kontakta 

miljöförvaltningen. 

 

EU-regler vid nedgrävning av häst 

• Nedgrävningen ska ske på ett sätt så att kött- och 

allätande djur inte får tillgång till den nedgrävda 

hästen.  

• Nedgrävning ska ske utan att människors hälsa 

hotas eller utan att miljön (vatten, luft, jord, växter 

eller djur) skadas. 

• Transporten ska ske i säkra, läckagefria behållare 

eller fordon. 

• Fordonets hjul ska desinficeras när det lämnar 

platsen där hästen dött. 

• Behållare och fordon som används för transport 

ska rengöras och desinficeras noggrant efter att 

transporten är avslutad.  

 

Avgifter 

Kommunen tar ut en timavgift för hantering av ärenden 

rörande nedgrävning av döda djur.  Läs mer på karlstad.se 

 

MER INFORMATION 

www.sjv.se → djur → produkter från djur 

www.karlstad.se → miljöskydd → bransch för bransch → lantbruk och hästhållning 

LAGSTIFTNING 

Föreskrift (SJVFS 2006:84) om 

befattning med animaliska 

biprodukter och införsel av 

andra produkter, utom livsme-

del, som kan sprida smittsamma 

sjukdommar till djur. 

Finns det något undantag 

från insamlingskravet?  

Självdöd/avlivad häst och sällskapsdjur 

får grävas ner om det sker enligt anvis-

ningar från miljöförvaltningen. Då ska 

du även följa vissa EU-regler. En 

förutsättning för att gräva ner djuret är 

att det inte dött av någon smittsam 

sjukdom.  

 

Från och med 1 februari 2015 krävs 

inget tillstånd från länsstyrelsen för 

nedgrävning av häst. I stället ska du 

lämna in en blankett till miljöförvalt-

ningen, Karlstads kommun  

miljoforvaltningen@karlstad.se. Blan-

ketten finns här.  

Om djuret dött av en smittsam sjukdom 

måste du däremot kontakta länsstyrel-

sen. Då sällskapsdjur grävs ner bör du 

följa samma relevanta råd, som används 

vid nedgrävning av häst 

 

Egna sällskapsdjur får utfodras med 

slakteriprodukter från husbehovsslakt.  

Att själv ta hand om animaliskt avfall 

från produktionsdjur, till exempel 

kompostering eller förbränning, är 

förbjudet utan tillstånd från Jordbruks-

verket. 

http://www.karlstad.se/
mailto:miljoforvaltningen@karlstad.se
https://karlstad.se/globalassets/filer/blanketter/miljo-och-energi/miljoskydd/2017_anvisning-vid-nedgravning-av-hast_reader.pdf

