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Anvisningar för nedgrävning av sällskapsdjur 
Anvisningarna är till för att förebygga och minimera risker för människors och djurs hälsa 
samt miljön. Det är djurägaren/djurhållaren som ansvarar för nedgrävningen och för att 
anvisningarna följs. Om djurägaren/djurhållaren anlitar en grävare ska nedanstående 
anvisningar lämnas till den personen.  
 
 

1. Platsen för nedgrävningen ska väljas med omsorg om grannar, djur, vatten och natur. 
Olägenhet får inte uppstå. 

2. Nedgrävning får inte ske om misstanke om smittsam sjukdom finns.  
Kontakta veterinär om misstanke finns.   

3. Om du inte äger marken själv behövs markägarens godkännande innan.  

4. Nedgrävningen ska ske på sådant sätt att rovdjur inte kan komma åt materialet.  
Som en riktlinje bör djurkroppen täckas med minst 1,5 meter jord och packas väl. För att 
säkra området ytterligare kan man lägga dit stenar i eller på graven.  

5. Dokumentation (register) ska ske över nedgrävningen enligt lagstiftningen om 
animaliska biprodukter. Dokumentationen ska innehålla datum, plats (gärna markerat 
på en karta), vad för slags material som grävts ned, vilket djurslag och mängd (antal, vikt 
eller volym). Dokumentationen ska sparas i minst 2 år och kunna uppvisas vid begäran 
från tillsynsmyndigheten. 
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