LATHUND LODJURSBESIKTNING VID LICENSJAKT
(använd för blankett L1 & L2 Registrering och besiktning av fällt lodjur)
REGISTRERING
Fylls i primärt av skytt och jaktledare
Ifylld blankett lämnas till Länsstyrelsens besiktningsperson, som registrerar relevanta uppgifter i Rovbase.
Besiktningspersonen sänder kopia till SVA tillsammans med proverna.

BESIKTNING, PROVTAGNING OCH MÄRKNING
Fylls i av Länsstyrelsens besiktningsperson
Besiktningspersonen registrerar relevanta uppgifter i Rovbase och sänder kopia av blanketten till SVA tillsammans
med lodjurskroppen.
Polisen hanterar: Fallvilt (hittat dött lodjur), trafikskadat/-dött lodjur, samt lodjur som påskjuts med stöd av 40 c §
Jaktförordningen (djurskyddsskäl), 9 § Jaktlagen (avlivad efter beslut av Polis, vid fara/skada) eller 24 kap 4 §
Brottsbalken (nöd)

MÅTT
Mät på oflått lodjur. Använd plastmåttband samt lämplig våg.
1.

Bröstomfång – mät strax bakom
frambenen djurets omfång runt
kroppen (se skiss för position)

2.

Kroppslängd – mät från nosspets till
svansroten, genom att följa
kroppens kontur.

3.

Vikt – helkropp, oflådd. Vikter anges
i kg med en decimal. Om vikt inte
kan tas på oflådd kropp är det viktigt
att detta noteras i blanketten.

SKABB ELLER ÄLDRE SKADOR
Titta och känn igenom lodjurskroppen efter äldre skador, sjukliga förändringar samt tecken på eventuell skabb.
Vid misstanke om skabb (hårlöshet, eller förtjockad tovig päls efter och hud) eller andra fynd bör kroppen och
förändringarna fotograferas och bilderna läggs in i Rovbase, och notering i besiktningsblanketten görs.
Om lodjuret har tecken på skabb kan kroppen skickas in oflådd, alternativt skär en hudremsa från kroppen där
skabb-angreppen är tydliga och skicka tillsammans med kroppen till SVA.
TECKEN PÅ FÅNGSTSKADOR
Om ett lodjur tagits i fångstredskap kan lodjuret ha träflisor i magsäck, skador på tänderna och klorna. Eftersom flådd
kropp (utan klor) skickas till SVA bör besiktningspersonen vara extra uppmärksam på och dokumentera kloskador.
För mer information om skador som uppkommer i samband med fällfångst av lodjur, se SVA artikel ”Fällfångst av
Lodjur” (Arne Söderberg, 2010). Om skador som tyder på olaglig fällfångst hittas ska det fotograferas och även
rapporteras.
Tecken som tyder på att någon form av olaglig jakt bedrivits ska dokumenteras och anmälas. Blir det ett polisärende
gäller förundersökningssekretess.
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MÄRKNING AV KROPPEN
Besiktningspersonen ska med ett buntband fästa en gul vattenbeständig lapp (erhålls från SVA) på ett bakben, så att
lappen sitter kvar under och efter flåning. Rovbase-ID och eventuell egen Lst-ID ska tydligt anges på lappen. Att
båda ID-numren anges underlättar spårbarheten om något fel uppkommer i samband med hantering eller transporter.
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 märks med Rovbase ID och eventuellt Lst-ID. Referensprovet skickas separat från
kroppen, i eget SVA-kuvert, till SVA. Det går bra att skicka flera referensprover i samma provkuvert efter att jakten är
avslutad. Förvara proverna i frys tills de ska skickas iväg.

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.
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