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För att djuret ska nå SVA och för att förhindra att det blir läckage under transporten är det viktigt att det 
förpackas och transporteras på rätt sätt. På vår webbplats finns utförlig information samt möjlighet att 
beställa kartonger och adresslappar på Skicka djurkropp till SVA - SVA. 

Djur/delar under 20 kg (t.ex. fåglar, uttrar, lodjur, järvar, björnungar)  
Om djuret eller delar av djuret väger mindre än 20 kg och ryms i SVA:s kartonger (den största mäter 
59x39x35 cm) beställs sådan kartong via webbplatsen. I försändelsen ingår kartong, plastsäckar, buntband, 
absorberande material, packinstruktion, remisspapper och adresskort till SVA.  
 

Transport sker med PostNord Parcel, 2 olika alternativ:  
• Alt. 1: Paketet hämtas upp av PostNord hos dig som insändare och upphämtning  

bokas via telefon 0771-333 310. 
• Alt. 2: Paketet lämnas av dig på PostNords företagscenter (OBS! EJ ICA, Coop etc). 

 

Större djur över 20kg (tex, vargar och björnar) 
Större djur ska skickas i specialkonstruerade plåtlådor. Behöver du ha en plåtlåda till ditt rovdjur så hör av 
dig via rovdjur@sva.se. I dessa lådor ingår inte förpackningsmaterial utan detta tillhandahålls av dig som 
insändare (sopsäckar, presenningar mm kan användas som förpackningsmaterial). 
 
Dessa lådor ska alltid fraktas med Schenker AB och fraktbeställning görs av dig som insändare via 
Schenkers webbplats. På Rovdjur - SVA finns en beskrivning på hur man gör. Om du är osäker kring 
fraktbeställning kan SVA assistera, mejla rovdjur@sva.se för en förfrågan.  
 

 

LÄMNA IN DJURET SJÄLV 
Du kan lämna in djurkroppar direkt till Avdelningen för patologi och viltsjukdomar. 
 

Adress: Travvägen 12 A, Uppsala. 
 

Öppettider: 
September-april, vardagar 07.50-16.00  
Maj-augusti, vardagar 07.50-15:30 
Dagar före afton samt aftondagar kan andra tider gälla. 
www.sva.se 

Plåt- och plastlådor: 
Inga lådor får transporteras om man ser eller misstänker att det finns en spricka i 
plåten/plasten, då blod eller annan kroppsvätska kan läcka ut under transporten. 
Dessutom skall lådan vara ren på utsidan från blod eller andra kroppsvätskor. 

Remiss:  
Skicka alltid med en remiss till varje djur. I remissen ska det framgå var och när djuret 
hittades/fälldes samt kontaktperson. Om man skickar flera djur i en försändelse, ska 
djuren märkas upp så att det går att para ihop rätt djur med rätt remiss.  
 

https://www.sva.se/vi-erbjuder/skicka-in-prover-och-djurkroppar/skicka-djurkropp-till-sva/
mailto:rovdjur@sva.se
https://www.sva.se/vilda-djur/rovdjur/
mailto:rovdjur@sva.se
https://www.sva.se/
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