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Laboratorieanalyser som ingår 

• Råmjölk: Antikroppar (Brix-mätning) och hygien (odling av koliforma 

bakterier) 

• Annan mjölk: Hygien (odling av koliforma bakterier)  
 

Material som behövs (kan beställas från SVA/Lantbrukets djur; tfn 018-67 40 00) 

• 1 Remiss för råmjölk- och mjölkkvalitet (nötkreatur)  

• 5 sterila plaströr med skruvlock  

• 1 frysklamp  

• 1 bubbelplastpåse till frysklampen 

• 1 stor provpåse (undantaget veterinärmedicinskt prov) adresserad till:  

SVA/Lantbrukets djur, 751 89 Uppsala 
 

Instruktion för provtagning (1 rör per provtagningstillfälle, max ett prov per dag!) 

1. Placera frysklampen i frysen. 

2. Märk ett plaströr (medföljer) med gårdens SE-nummer och provtagningsdag. 

3. Provet tas precis innan råmjölken/mjölken ska utfodras till en kalv.  

4. Vänd nappflaska eller dylikt med råmjölk eller kärl med representativt prov från 

annan mjölk några gånger. Ta loss locket från plaströret och häll snabbt över 

råmjölk/mjölk i röret så att röret blir minst halvfullt. Skruva på locket så snabbt 

som möjligt. Ha röret öppet så kort tid som möjligt och undvik att röra vid 

öppningen på röret och insidan på locket så att provet inte smutsas ned. 

5. Utfodra kalven som vanligt.  

6. Fyll i remissen. 

7. Torka av röret på utsidan med papper om det behövs och lägg röret i frysen och 

remissen i den vadderade provpåsen (medföljer). 

8. Lägg röret i frysen meddetsamma eller lägg det i kylskåp tills det kan läggas i 

frys (senast inom 6 timmar). 

9. Upprepa ovan tills du har tagit och frusit in 5 prover. Max ett prov per dag!  

10. Lägg i frysklampen i bubbelplastpåsen (medföljer). Linda in rören med 

hushållspapper eller liknande och placera rören intill frysklampen inuti 

bubbelplastpåsen. Klistra igen bubbelplastpåsen med tejp. 

11. Lägg påsen med rören och remissen i den adresserade SVA-provpåsen 

(medföljer). 

12. Posta provpåsen strax innan brevlådans tömning eller skicka med 

lantbrevbäraren eller lämna till postcenter innan stängning. Viktigt att proverna 

inte blir liggande i varm postlåda och att de går iväg samma dag.  

13. Proverna får endast skickas måndag – onsdag så de inte blir liggande på posten 

över helgen. 
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