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Anvisningar för nedgrävning av hägnat vilt samt slaktrester 
från hägnat vilt 
Nedgrävning av hägnat vilt och slaktrester från hägnat vilt får ske om följande punkter 
uppfylls: 

• djurslaget finns vilt i den svenska faunan, t.ex. kronhjort, dovhjort och vildsvin, 
• hägnet är godkänt av länsstyrelsen, 
• storleken på hägnet och biotopen i hägnet är anpassade till djuren så att de inte har 

brist på föda under vegetationsperioden samt att  
• djuren jagas enligt de jaktmetoder som uppfyller kraven i jaktlagen, jaktförordningen 

och Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt och statens vilt. 
Om det hägnade viltet inte uppfyller samtliga av ovanstående punkter får nedgrävning inte 
ske utan ska tas omhand på samma sätt som från exempelvis nötkreatur och gris.  

Vid nedgrävning ska anvisningarna nedan följas. Dessa 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. Nedgrävning får inte ske om misstanke om smittsam sjukdom finns.  

Kontakta veterinär om misstanke finns.   
 

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

3. För att inte riskera förorening i vattentäkt, vattendrag eller grundvatten bör man ta till 
ett ordentligt skyddsavstånd.  
 

4. Avstånd till dricksvattenbrunn ska vara minst 100 meter. Om marken lutar åt 
dricksvattenbrunn ska avståndet utökas till minst 200 meter.  
Kontakta gärna brunnägaren och hör efter om denne har några synpunkter på platsen. 
 

5. Avstånd till vattendrag, sjö, vattenförande dike eller dräneringsrör ska vara minst 30 
meter.  
 

6. Området får inte ligga inom ett vattenskyddsområde. Undantaget är tertiär skyddszon 
(yttersta zonen) inom Öresjös vattenskyddsområde där nedgrävning är tillåten. 
 

7. 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 bilda en ås samt 
packas väl.  
För att säkra området ytterligare mot rovdjur kan man lägga dit stenar i eller på graven.     
 

8. Avståndet mellan botten på graven och högsta grundvattenyta respektive avstånd från 
gravens botten till berg ska vara minst 1 meter.  
Om avståndet är svårt att uppnå kan en möjlighet vara att lägga materialet ytligare i 
marken och överbygga den med mer jord som packas väl. 
 

9. Nedgrävningen ska ske så fort som möjligt. Om nedgrävningen inte kan ske omedelbart 
ska kroppen förvaras på ett smittsäkert sätt.  
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På en tät presenning eller betongplatta samt övertäckt så att rovdjur inte kommer åt 
kroppen är exempel på lämpligt sätt. 
 

10. 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.  
 

11. Platsen bör stängslas in om djur hålls i området.  
 

Återkommande nedgrävning på samma plats får inte ske.  
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