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Rutin för vilda djur
Frisk
men
störande

Flödesschema

Hänvisa till polismyndigheten.
Enligt jaktförordningen är den
som kört på vissa djur skyldig
att göra en polisanmälan och att
märka ut platsen där olyckan
skett. Se mer nedan.

Krockat
med
fordon

Hur är djurets tillstånd?

Skadad

Frisk och
trevlig

Död

Handlar det om statens vilt? Se listan nedan.
Handlar det om statens vilt
eller säl?
Ja

Ja

Nej

Om de vill ha kontakt
med någon som har
tillstånd att rehabilitera
djuret se nedan. Om
personen är osäker på
om djuret bör avlivas
eller rehabiliteras
hänvisas personen till
polismyndigheten 114
14 som kan hjälpa till
att bedöma om det bör
avlivas eller
rehabiliteras. Polisen
har också
kontaktuppgifter till
godkända
rehabiliterare.

Hänvisas personen till
polismyndigheten 114
14 som bedömer om
det bör rehabiliteras
eller avlivas.

Nej
Statens vilt: Hänvisa till
polismyndigheten 114 14 som
ser till att kroppen skickas till
Naturhistoriska riksmuseet eller
SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt). Säl:
Kontakta Naturhistoriska
riksmuseet och ha gärna foto på
sälen för att skicka till dem.

Om man observerat ett vilt djur
kan man på Naturvårdsverkets
hemsida se vart man kan vända
sig för att ge information om
detta.

Förklara att vilda djur inte
ses som en olägenhet, utan
att fastighetsägaren får
försöka se till att djuren
inte lockas dit.
Jaktlagstiftningen ska
följas och hänvisa sådana
frågor till Länsstyrelsen.
Beträffande skyddsjägare
hänvisas till kommunen, se
nedan.
Om den klagande vill ta
upp det som ett ärende
skrivs ett beslut om att det
inte bedöms vara en
olägenhet för människors
hälsa och ärendet
avslutas(se rutinen för
klagomål). Råkdom M
1273-07 kan man ev.
hänvisa till.

Misstänks smitta?

Ja
Nej
Behöver djurkroppen
avlägsnas?

Ja, från
Ja, från
kommunal mark enskild tomt
Hänvisa till
tekniska
förvaltningen på
aktuell
kommun. Se
nedan.

Hänvisa till Länsstyrelsens länsveterinärer. Om
Länsstyrelsen inte är intresserad kan personen
själv kontakta SVA 018-67 40 00 och höra om de
vill att personen själv skickar kroppen. Personen
kan även kontakta aktuell kommunekolog (se
nedan) som kan vara intresserad av observationen
och kanske hjälpa till med eventuell transport till
SVA om det skulle behövas.

Hänvisa till att det är
fastighetsägarens
ansvar och att denne
eventuellt kan
kontakta det företag
som tar hand om
avfall i kommunen
för att fråga om
djurkroppen kan
lämnas som
brännbart avfall.
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Ansvar
Hälsoskyddsgruppen ansvarar för att uppdatera rutinen.
Lagrum
Miljöbalk (1998:808), Jaktlag (1987:259) och Jaktförordning (1987:905).

