
Räntan – inälvorna
Räntan/inälvorna kan läggas tillbaka i naturen utan 
större risk för trikinsmitta då de inre organen, med 
undantag för mellangärdet inte innehåller trikiner. 
Mellangärdet bör därför inte lämnas i skogen, utan 
tas bort från räntan. 

Överblivet kött från vildsvin och björn bör inte 
heller läggas ut i naturen innan man vet att det inte 
är trikiner i köttet. Vildsvin äter allt. Om du lagt ut 
trikinsmittat rött kött kan snart fler vildsvin på din 
jaktmark vara trikinsmittade.

TRIKINTEST AV VILDSVINSKÖTT 
OCH BJÖRNKÖTT

mer om trikiner och trikintester
För ytterligare råd och anvisningar om trikinunder-
sökning kan kontakt tas med Statens veterinärme-
dicinska anstalt SVA, närmaste veterinärmottagning, 
vilthanteringsanläggning, kommunens miljö- och häl-
soskyddskontor, länsveterinär eller Livsmedelsverket. 
• I en film på två minuter kan du se hur enkelt det är 
att ta trikinprov:  www.jagareforbundet.se/viltmat/fil-
mer/trikinprov/
• För godkända laboratorium där test utförs, se 
www.sva.se  som uppdaterar de vilthanteringsanlägg-
ningar som gör trikinprover. Lista finns även på 
www.viltmat.nu
• Livsmedelsverkets riktlinjer finns på  www.slv.se
• Vill du veta mer om trikinanalys, se www.SWEDAC.se
• Mer info om finns även på www.viltmat.nu samt 
www.jagareforbundet.se

Visst vilt, framför allt vildsvin och björn, kan vara bärare av trikiner. Dessa djurslag ska 
därför alltid passera en vilthanteringsanläggning, utom i de fall köttet enbart konsu-
meras i jägarens eget privata hushåll. Om du som jägare eller någon i jaktlaget behåller 
köttet själv, lämnar du in ett test till godkänt laboratorium. Den som äter trikinsmittat 
kött kan bli allvarligt sjuk.

Svenska Jägareförbundet
www.jagareforbundet.se 

På Svenska Jägareförbundets 
webb finns en kort film som visar 
hur du tar trikinprov 
www.jagareforbundet.se/viltmat/
filmer/trikinprov/

Så här gör du ett trikintest 
OM DU SKA BEHÅLLA KÖTTET SJÄLV

1. Skär bort en bit av ena framläggen eller njurtap-
pen. Minst 25 gram kött, undvik om möjligt senor. 

2. Lägg provet i en plastpåse med följesedel, namn 
och adressuppgifter. Lämnar du in flera prover 
samtidigt, numrera varje påse så att du kan hålla 
isär olika prover. 

3. Stoppa följesedeln och plastpåsen med trikin-
provet i ett kuvert och posta till närmaste vilthan-
teringsanläggning eller SVA. Du kan också beställa 
trikinprovskit på www.trikinprov.se 

4. Svaret på trikinanalysen kommer med vändan-
de post eller på din E-mail om du angivit den på 
följesedeln.

OBS: Har köttet varit fryst måste 50 gram skickas in 
och det måste anges att det varit fryst för då gör la-
boratoriet en annan typ av test, som också är dyrare. 


