
 

 

Frilevande hjortdjur  

Följande anvisning avser remissen för undersökning av frilevande vilda hjortdjur för 

sjukdomen chronic wasting disease (CWD), på svenska kallad avmagringssjuka. Uppgifter 

märkta med * är obligatoriska för att det inskickade materialet ska analyseras.  

 

KUNDUPPGIFTER 

Insändare/Anlägg…*   kan vara en person eller ett företag. Obligatoriska uppgifter är 

insändarens namn, telefon, mobil och e-post. Övriga uppgifter är 

önskvärda 

Kundnr  här kan eventuellt kundnummer hos SVA anges 

Svarskopia till…* avser person som får analyssvar utöver insändaren av provet.  

Uppgiften, inklusive telefonnummer och e-post, är obligatorisk om 

annan person än insändaren är ansvarig för slaktkroppen / 

hanterar destruktion av djurkroppen 

Fakturamottagare om provet är taget enligt EU:s övervakningsprogram är 

Jordbruksverket fakturamottagare (standard). Vilt SVA är endast 

fakturamottagare efter överenskommelse (muntlig eller skriftlig). 

Om provet tas utanför övervakningsprogrammet och utan 

överenskommelse med SVA:s Viltsektion är insändaren 

fakturamottagare. Vid osäkerhet, vänligen kontakta SVA 

Djurslag* ange vilket hjortdjur som provet är taget ifrån 

Märkning/SE…* märkning av prov är obligatorisk. Om ingen ID-numrering eller 

annan märkning finns kan ett eget ID, nummerserie eller fyndplats 

anges. Exempel ”älg på E14” eller ”kronhjort från Västeråker 4:12”. 

Uppgiften syftar till att spåra provtaget djur så kompletterande 

prover eller uppgifter om djuret kan samlas in  

Ålder* förifyllt ’Vuxen’. En exakt ålder kan anges om åldern är känd. 

Observera att endast djur över 12 månader ingår i 

övervakningsprogrammet  

Kön* text eller symbol ♂(hane) respektive ♀(hona) är godkänt 

 

PROVTAGNINGSORSAK* 

Uppgiften är obligatorisk. Endast en av de sex kategorierna kryssas. Om djuret visat symtom 

på sjukdom innan provtagning ska symtom fyllas i på baksidan av remissen. För 

instruktioner om dess ifyllande, se rubriken ’Uppgifter som noterats kring fyndet’. 
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UPPGIFTER OM PROVMATERIALET 

Ange vilket material som är provtaget, flera rutor kan kryssas. Om hela skallen skickas in 

kryssas endast ’Huvud’.  

Endast en av djurkategorierna kryssas: 

Vilt frilevande* om djuret är ett frilevande djur, eller hittas dött utanför hägn.  

(Förevisning/ zoo*) ej aktuellt för frilevande vilt 

(Renskötsel/hägn*) ej aktuellt för frilevande vilt  

Slakt-/fynddatum önskvärd uppgift 

Provtagningsdatum önskvärd uppgift 

Fyndplats/ort* ange ort eller annan plats som beskriver var djuret funnits. Om 

provet tas ut på en annan plats efter avlivning, till exempel i en 

slakterilokal, är det platsen där djuret avlivats som ska anges.  

Län* obligatorisk uppgift, avser fyndplats 

Kommun* obligatorisk uppgift, avser fyndplats 

Koordinater* obligatorisk uppgift. Vänligen ange koordinatsystem. Om ingen 

GPS-position kan tas på plats vid fyndet rekommenderas 

kartfunktioner på nätet för att få koordinater för en så korrekt 

position som möjligt 

 

INSÄNDARENS UNDERSKRIFT 

Om provtagning sker inom övervakningsprogrammet eller efter att SVA:s viltsektion godkänt 

att materialet analyseras inom viltsjukdomsövervakningen kommer inget betalningsansvar 

med underskriften. Om det insända materialet skickas in på eget initiativ, utanför 

övervakningsprogrammet eller utan överenskommelse med SVA:s viltsektion, bekräftar 

underskriften att insändaren accepterar analysens avgift. Vid osäkerhet, vänligen kontakta 

SVA. 

 

UPPGIFTER SOM NOTERATS KRING FYNDET 

Om man sett djuret innan det dött, vänligen kryssa i de symtom på sjukdom som iakttagits. 

Flera kryss är möjliga. I rutan för beskrivning kan symtom specificeras ytterligare eller 

symtom som hamnar under ’Annat’ beskrivas. 

TACK FÖR HJÄLPEN MED ÖVERVAKNINGEN AV CWD!  

 

 


