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Licensjakt på lodjur 2022 
                  

Information från SVA till berörda länsstyrelser och besiktningspersoner 
          Erik Ågren & Minerva Löwgren, SVA 2020 

 

Besiktning och besiktningsblankett 
De senaste versionerna av besiktningsblanketter L1 och L2 och övriga blanketter hittas på 
https://www.sva.se/vilda-djur/rovdjur/registering-remisser-doda-rovdjur/ eller genom länk i Rovbase.  
Denna lathund inför besiktningarna ska finnas som pdf upplagd på samma webbplats. 
 

L1 Blankett registrering av fällt lodjur, version 2022 
• En blankettsida, med GDPR information på baksidan. 
• Information från blanketten matas in i Rovbase, men blanketten ska INTE läggas in som bilaga. 
• Kan användas för alla fällda lodjur, oavsett varför djuret fälldes (licensjakt, skyddsjakt, osv). 
• Ägare av fällt djur (oftast bara skinn och kranium) behöver anges om det INTE är skytten.  
• Överlåtelse av fällt djur från jakträttsinnehavaren/markägaren till skytt eller annan person kan 

noteras vid behov på egen rad. 
 

 L2 Blankett för besiktning och provtagning av fällt lodjur, version 2022 
• Två sidor. Blankettkopia ska i första hand skickas med kroppen till SVA. Lägg in ifylld blankett som 

bilaga i Rovbase så snart som möjligt. Viktigt att blanketten finns i Rovbase när kroppen anländer 
till SVA, för korrekt handläggning av återtag och undersökning av eventuella noterade skador. 

• Info om jaktmedel finns kvar för att vid obduktion kunna följa upp eventuella gamla skottskador 
• Vikt: om totalvikt på oflådd kropp anges behöver flådd vikt inte anges.  
• Foto: ha en ID-lapp och en linjal med i alla foton på skador 
• Kön: alternativ med osäkert kön inlagt, då lodjur kan vara svåra att könsbestämma säkert 
• Ålder: Uppskattad ålder i tre kategorier; årsunge, fjolåring, vuxen. Närmare koll görs vid 

obduktion och genom tandsnittning av alla djur som inte säkert bedöms som årsungar. 
• Sid 2: Mått, två olika kroppsmått.  
• Nytt fält (gult) med kryssruta, kryssas i vid ÅTERTAG AV KRANIUM. Så att återtag inte missas på 

SVA. Viktigt att då också fylla i en tredje blankett, se nedan. 
 

 NY BLANKETT! SVA blankett för återtag av kranium 
• Vid återtag (kryssas i på L2 blanketten) behöver SVA namn och kontaktuppgifter så att kraniet kan 

skickas till rätt person efter att en hörntandsrotbit sågats av för åldersbestämning.  
• Signering behövs för att acceptera kostnaderna (500 kr inkl. moms + fraktkostnad).  
• Blanketten bifogas med kroppen (som märkts med ÅTERTAG på märklappen, se nästa sida) eller 

skickas med epost till rovdjur@sva.se  
 
 
 

https://www.sva.se/vilda-djur/rovdjur/registering-remisser-doda-rovdjur/
mailto:rovdjur@sva.se


 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 

Referensprov 
• Vid besiktning tas ett referensprov (smal skinnremsa, cirka 4 x 1 cm).  
• Ta provet längs det flåsnitt som läggs för märkning av skinnet.  
• Skinnremsan blir ett extraprov för individen och dess DNA-analys om kroppen skulle 

försvinna eller vid osäkerhet att identifiera kroppen i senare skede.  
• Provet läggs i ziploc-plastpåse som ska märkas med Rovbase ID/ eventuellt Lst-ID. 
• Referensprovet skickas separat från kroppen, i eget SVA-kuvert, till SVA.  
• Det går bra att skicka referensprover från flera djur i samma provkuvert efter att jakten 

är avslutad. Förvara proverna i frys tills de ska skickas iväg.  

Märkning av kroppen 
• Fäst med ett buntband en gul vattenbeständig lapp (erhålls från SVA) på ett bakben, så 

att lappen sitter kvar under och efter flåning.  
• Ange Rovbase-ID och eventuell Lst-ID tydligt, samt ÅTERTAG om det är aktuellt. 

  

 
 

NYTT 2022: ÅTERTAG MÄRKNING PÅ MÄRKLAPP 
• Liksom tidigare kommer opreparerade kranium skickas tillbaka till de som begär 

återtag. Viktigt att denna information når jägarna redan under jakten, och att personen måste 
fylla namn och adressuppgifter, och signera SVA blanketten för återtag av kranium 

• Ange nu även ÅTERTAG tydligt på märklappen för de djur där återtag önskas 
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LODJURS-KIT för hantering och försändelse av kroppar 
Varje länsstyrelse som beslutat om licensjakt skickar till rovdjur@sva.se en lista med hur många 
”kit” som behövs (ett kit per lodjurskropp), och vart de ska skickas.   
I vissa län passar det exempelvis bra att skicka direkt till besiktningspersonerna, i andra önskas 
det att de skickas till Länsstyrelsens adress för fördelning därifrån.  

Material som erhålls från SVA: 
- Mindre Ziploc-plastpåse (för referensprov som skickas i separat kuvert) 
- Större Ziploc-plastpåse (för inskick av blankett L2 och ev blankett Återtag av kranium 

tillsammans med lodjuret). OBS! Viktigt att blanketterna skyddas mot fukt! 
- Gul vattenbeständig märklapp och buntband, för individmärkning (runt benet) 
- Större plastsäckar (3 st) att paketera lodjuret i, samt absorberande dukar (kroppen 

paketeras i alla tre plastsäckar med absorberande dukar mellan plastsäckarna) 
- Kartong till lodjurskroppen, SVA-adresslapp att fästa på kartongen (frakt betald) 

 
ATT HA MED SJÄLV (finns inte i SVA-kit) 

- Packtejp (rikligt, tejpas runt om flera lager, i tre riktningar, och runt kanter och hörn. Se 
SVA:s film packa rätt: https://www.youtube.com/watch?v=A4Mzhxm7fxc&t=5s) 

- utfyllnadsmaterial (tidningspapper, el. likn.; viktigt att fylla ut tomrum i kartongen!) 
 
AKTUELLA BLANKETTER  

- finns på SVA:s webbplats www.sva.se, länk finns på startsidan för Rovbase.  
- Besiktningsblankett L1 och L2.  
- SVA blankett för återtag av kranium.  
- Vid eftersök används även L3 

 

Information gällande hantering av kranium för återtag 
• SVA skickar sedan jakten 2019 tillbaka enbart delvis kokade kranier till de skyttar som begär 

återtag. Kranierna sjuds enbart tillräckligt länge för att en tand ska gå att dra loss. Skytten som 
begärt återtag får ansvara för resterande preparering av kraniet.  

• Kranierna vakuumpackas och fryses, och skickas till skytten så snart det går efter jakten 
(hörntanden där rotdel tagits för åldersbestämning skickas också med i kraniet).  

• I försändelsen får skytten också med ett microchip och information hur ID-märkning av kraniet ska 
göras (motsvarar märkning av björnkranier, som björnskyttar gör efter licensjakt på björn).  

• Skyttar som bor utanför EU-land ska själva söka CITES-exporttillstånd (och importtillstånd från 
hemland), och informationen ska vara SVA tillhanda senast ett år efter jaktens avslut. 
Därefter tillfaller kraniet svenska staten.  

• Tänk på att informera om att ifall lodjuret är skjutet i huvudet är risken stor att kraniet är 
söndertrasat och svårt att sätta ihop vid prepareringen. För unga lodjur vars kranium inte är 
färdigvuxet kan skelettdelarna falla isär i broskfogarna, vilket innebär ett pussel med många 
småbitar efter kokningen. 

 
Skytten märker kraniet själv. Broschyr med info om hur detta görs, samt ID-chip som behövs skickas 
till skytten tillsammans med kraniet. 

mailto:rovdjur@sva.se
http://www.sva.se/
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Skicka kroppen till SVA 
Varje Länsstyrelse har egna lösningar för att skicka eller transportera djuren till SVA.  

• Vanligast är att skicka i SVA-kartong med SVA-adresslapp (frakten betald).  
o Används fel postgång, eller felaktig adress riskerar kartongen att hamna på 

närmaste livsmedelsaffär för utlämning, vilket INTE får ske.  
• Saknar du SVA-adresslapp eller om den är äldre än 3 månader beställer du en ny på 

rovdjur@sva.se, då får du en ny via e-post.  
• Kartonger med djur bör skickas måndag-onsdag för att undvika att kroppen börjar 

lukta illa på en postterminal över helgen.  
• Förvara kroppen kylt/svalt i väntan på lämplig veckodag att skicka in.   
• Skickas många kroppar på en gång i större rovdjurslåda, släp eller på annat sätt; 

förvarna gärna när ni planerar ankomsten till SVA så vi kan planera för mottagande, 
förvaringsutrymme och arbetsfördelning, tack!   

 
 
FRÅGOR? 
kontakta Viltsektionen SVA: rovdjur@sva.se eller via växeln 018-674000 

mailto:rovdjur@sva.se
mailto:rovdjur@sva.se
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