
AVLIVNING HÄST - AKUT OCH PLANERAD
HNS arbetar för att sprida kunskap och information till hästägare om de olika alternativ som finns när en häst måste 
avlivas. Här finns kontaktuppgifter till aktörer som kan anlitas vid avlivning av häst och omhändertagande av kroppen.

I tabellen framgår om hästkroppen kan tas med för omhändertagande efter avlivningen och om jourtjänst erbjuds vid t.ex. 
akutfall eller på kvällar och helger. För detaljer och prisuppgifter ta alltid en personlig kontakt med den valda aktören, du 
får då även möjlighet att fråga om tillvägagångsättet vid avlivningen och hur kroppen omhändertas. Anlita någon som du 
känner dig trygg med och som har goda referenser och erfarenhet. 

De som är upptagna på listan är mer eller mindre specialiserade på just avlivning, självklart kan du även vända dig till t.ex.
djursjukhus och privatpraktiserande veterinärer.

Namn

Distriktsveterinärerna

Svensk Lantbrukstjänst

Djurambulansen

Haninge Hästtransporter

Bollnäs Djurtjänst

Djurambulansen i Skåne

Arbetsområde

Rikstäckande

Rikstäckande
Lokala entreprenörer sköter 
avlivning/hämtning

Skåne och angränsande län

Stockholms södra kommuner

Gävleborg (från Gävle till 
Sundsvall)

Hela södra Sverige

Kontakt

www.distriktsveterinarerna.se 
På hemsidan finns kontakt-
uppgifter till din lokala station.

www.svensklantbrukstjanst.se
0510-868 67 
070-610 13 69 (Hanna Nilsson)

www.djurambulansen.se
070-653 13 88

www.haningehasttransporter.se
070-689 05 31

www.djurtjanstbollnas.se
070-396 41 09

www.djurambulans.com
042-21 11 18 (kundtjänst)
035-10 36 51 (jour Halland)
040-676 92 24 (jour Skåne)
042-18 15 18 (jour Skåne)

Verksamhet

Vård av sjuka hästar, planerade 
och akuta avlivningar.

Avlivning och omhändertagande 
av kroppar via energiåtervinning av  
Konvex alt. kremering (södra Sverige).

Sjuktransporter, akuta och 
planerade avlivningar.

Sjuktransporter, akuta och 
planerade avlivningar.

Planerade och akuta avlivningar.

Sjuktransporter, akuta och 
planerade avlivningar. Kan även hämta 
redan avlivade hästar.

Kan ta med 
sig kroppen?

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Jour?

Ja

Vissa 
entreprenörer

Ja

Ja

Ja, vanligtvis

Ja
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http://www.distriktsveterinarerna.se/
http://www.svensklantbrukstjanst.se/hur-gaar-det-till-hast/index.html
http://www.djurambulansen.se
http://www.haningehasttransporter.se/
https://www.djurtjanstbollnas.se/
http://djurambulans.com/


Namn

Hästkrematoriet 
Ellenberga Gård
 

Ett värdigt slut

Hästakuten

Stockholms 
Nödslaktservice

Trotjänartjänst 
mitt i Skåne

ViVet Veterinärtjänst

Hästkrematoriet i Norr

Arbetsområde

Hela södra Sverige 

Södermanland och Östergötland 
med angränsande län

Östergötland, Södermanland och 
Småland

Mälardalen med angränsande län

Södra Sverige, framförallt Skåne 
och angränsande län

Hela mellansverige

Norrbotten

Kontakt

www.hastkrematoriet.se
0431-43 00 38
070-592 77 92 (jour)

www.ettvardigtslut.se
076-843 88 00

www.hastakuten.se
070-357 88 75 (Leif)
073-826 67 92 (Annelie)

www.stockholmsnodslakt.se
08-659 56 04
070-379 31 00 (jour)

www.trotjanartjanst.se
070-677 72 71 (Mats)
070-566 05 61 (Linda)

www.vivet.nu
076-185 28 56

www.hastkrematorietinorr.se
0920-129 07

Kan ta med 
kroppen?

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Jour?

Ja

Ja, vanligtvis

Ja, vanligtvis

Ja

Ja, vanligtvis

Ja 

-

Verksamhet

Kremering, akuta och planerade 
avlivningar. Kan även hämta redan 
avlivade hästar.

Kremering, akuta och planerade 
avlivningar. Kan även hämta redan 
avlivade hästar.

Akuta och planerade avlivningar.

Akuta och planerade avlivningar. 
Transport till slakt, samarbete med 
slakteri.

Akuta och planerade avlivningar.

Kremering, akuta och planerade 
avlivningar. Kan även hämta redan 
avlivade hästar.

Kremering och avlivning. Kan även 
hämta redan avlivade hästar.
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http://www.hastkrematoriet.se/
http://www.ettvardigtslut.se/
https://www.hastakuten.se/
http://www.stockholmsnodslakt.se/
http://www.xn--trotjnartjnst-ffbf.se/
http://www.vivet.nu/
http://www.hastkrematorietinorr.se/

