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Det finns regler för hantering, omhändertagande och bearbetning av döda djur och annat anima

liskt avfall. Reglerna har till syfte att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar till djur och 

människor. 

Insamlingskrav 
Rent generellt gäller att allt animaliskt avfall d.v.s. döda djur och delar av döda djur från livsmedels

produktionen ska samlas in av Svensk Lantbrukstjänst AB med entreprenör Ekebergs Farmartjänst 

AB (Karlstad). För mer information www.svensklantbrukstjanst.se samt www.sjv.se 

För produktionsdjur (t.ex. kor, grisar, får, getter, höns) gäller insamlingskravet i hela Sunne kommun, 

ingen församling undantagen. Insamlingskravet gäller även för slaktrester från hemslaktade produk

tionsdjur. Det innebär att det inte är tillåtet att gräva ned självdöda eller avlivade djur från livsmed

elsproduktionen och inte heller slaktrester från hemslakt. Det är heller inte okej att slänga t.ex. 

kalvar i gödselbrunnen eller i skogen även om de är små. 

Insamling av döda djur och slaktavfall ska göras utan onödigt dröjsmål. I väntan på insamling ska 

du förvara det döda djuret och slaktavfallet avskilt från produktionsdjur och så att vilda djur inte 

kan komma åt det. Om djuret har dött av en smittsam sjukdom ska du kontakta veterinär. 

Undantag från insamlingskravet 
Självdöd/avlivad häst får grävas ner, innan du gräver ner hästen ska du kontakta miljö- och byg

genheten på Sunne kommun. En förutsättning för nedgrävning är att hästen inte dött av någon 

smittsam sjukdom. Från och med 1 februari 2015 krävs inget tillstånd för nedgrävning av häst från 

Länsstyrelsen, istället kontaktar du miljö-, plan- och bygg på Sunne kommun. Om du misstänker en 

smittsam sjukdom ska du kontakta veterinär. 

I hela Sunne kommun är det tillåtet att gräva ner döda hundar, katter och andra små sällskapsdjur. 

Regeln gäller under förutsättning att inga misstankar om smitta finns. Olägenheter till följd av ned

grävningen får inte uppkomma, de av nedanstående råd som är relevanta bör följas även för små

djur. 

Vilda döda djur ska normalt lämnas kvar ute i naturen. Det är bara om djuret är infekterat med sjuk

dom 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 de. 

Mer info www.sva.se. 
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