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Remiss ÄLG 
Utökad CWD-övervakning 2021 Västerbotten 
 
Skriv en remiss per älg som provtas. Endast vuxna djur (>1 år) ska provtas. 
Packa prov enligt instruktion i utskickat förpackningsmaterial. 
Kontakta Viltsektionen via telefon 018-67 52 74 eller e-post vilt@sva.se. 

 
 
KONTAKTUPPGIFTER (så att vi kan skicka provsvar till er och nå er om vi behöver) 

Namn (på den som skickar in provet)  Svarskopia till person ansvarig för slaktkropp (om annan än 
insändare.) 

Adress Namn 

Postnr Postadress Telefon 

Telefon  E-postadress 

E-postadress VHA/slakteri Anläggningsnr:  Slaktnummer 
 

 

ÄLGENS KÖN 

Hane           Hona          Okänd      

 
HUR DOG ÄLGEN? (sätt ETT kryss) 

 Avlivad sjuk älg (beskriv hur älgen var sjuk på nästa sida)    10104                    Hittad död (beskriv trolig döds-                10104 
      orsak på nästa sida)  

 Trafikskadad/trafikdödad (som ska ätas)                                10111  Jakt (som ska ätas)   10106 

 Trafikskadad/trafikdödad (kasserad, ska inte ätas)                10111  Jakt (kasserad, ska inte ätas)     10108 

 
HJÄRNSTAM OCH LYMFKNUTA BEHÖVS NORMALT FÖR ANALYS, FYLL I VAD DU SKICKAR (sätt kryss) 
 

 Underkäke (Obs! att underkäken skickas i det stora kuvertet) 

 Hjärna/hjärnstam och käklymfknuta  

 Bara hjärna/hjärnstam (tillåtet i undantagsfall, men enbart om det är omöjligt att få tag i käklymfknuta)         

 Hela huvudet         

 Hela kroppen (älgen ska obduceras, kontakta viltsektionen för information först)   
 
INSÄNDARES UNDERSKRIFT 

  
 

_______________________________________________________Namnförtydligande _________________________________________ 

* Underskrift krävs för att SVA ska godkänna er beställning samt att ni godkänner att SVA behandlar personuppgifter i enlighet med 
dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. För fullständiga villkor hänvisas till vår webbplats www.sva.se  

 
OBS! Fyndplats och datum fylls i på nästa sida. 
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NÄR OCH VAR DOG ELLER AVLIVADES ÄLGEN?  
DATUM då älgen avlivades eller hittades död: 
 
VAR hittades eller avlivades älgen? Fyll i koordinater om du har. Om du inte kan ange exakt plats så beskriv ungefärligt, t.ex. närmaste 
by/samhälle:                                                                          Kommun:  

Koordinatsystem: 

 RT90                            SWEREF 99 
 Annat                                    WGS84 Dec.(lat, long)  

X-koordinat:                                 Y-koordinat: 
 

 

Om djuret var sjukt innan det dog eller avlivades, vilka sjukdomstecken har ni sett? 
Skriv också om det finns annan trolig dödsorsak än sjukdom. (Kryssa för det ni har sett eller beskriv med text.) 

 Mager 

 Beteendeförändring (t.ex. oskygg, aggressiv, apatisk) 

 Dreglat/saliverat onormalt mycket 

 Kissat onormalt mycket 

 Rörelsestörning (t.ex. vinglig, huvudskakningar, cirkelgång) 

 Annat 

 Rovdjursdödad 
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