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Djur för obduktion: SVA, Travvägen 12 A, 751 89 Uppsala 
Övriga Paket: SVA, Travvägen 20, 751 89 Uppsala  

OBS! Adresskort kan beställas från SVA via www.sva.se  

Remiss CWD-undersökning hjortdjur 
Kontakta alltid viltsektionen innan insändandet. Instruktioner för ifyllandet av 
remissen och vilka uppgifter som är obligatoriska finns på SVAs hemsida, Anvisning till CWD-remiss. För att provet ska analyseras 
måste samtliga obligatoriska uppgifter vara ifyllda. Undersökning av prover uttagna inom övervakningsprogrammet bekostas av 
statliga medel. Undersökning av prover tagna på enskilds initiativ bekostas av insändaren. 

KUNDUPPGIFTER 
Insändare/Anläggning * Kundnr Svarskopia till person ansvarig för slaktkropp (om annan än insändare) 

Organisationsnr/Personnr/VAT-nr Fakturareferens Telefonnr 

Kontonummer för eventuell ersättning E-postadress

Adress 
Fakturamottagare 

Postnr Postadress  Jordbruksverket, Kundnr 49390  (övervakningsprogram)
 Insändare (enskilds initiativ)  
  Vilt SVA (endast enl.ö.k) Telefonnr Mobilnr 

E-postadress Svarskopia till (endast e-post) 

Djurslag Märkning/SE-nummer/ID Ålder Kön SVA:s märkning 

Vuxen  JA 
Exakt ålder_____________ 

HUR DOG DJURET? (sätt ETT kryss) 
 Avlivat sjukt djur, (fyll i symtom på baksidan)        (10104)  Hittad död (10104) 

 Trafikskadad/trafikdödad (konsumtion)     (10111)  Jakt/slakt (konsumtion) (10106) 

 Trafikskadad/trafikdödad (kasserad/otjänlig)         (10111)  Jakt/slakt (kasserad/otjänlig)      (10108) 

UPPGIFTER OM PROVMATERIAL 
 

 Huvud          Hjärna/hjärnstam         Käklymfknuta         Hel kropp     Organ/annan del av kropp: 

Slaktdatum/fynddatum Provtagningsdatum

 Vilt frilevande            Renskötsel. Ange sameby: 
 Förevisning/zoo             Hjorthägn. Ange hägnnr:  

Fyndplats/Ort 

Län Kommun Koordinater  RT90 

X 

 Annat koordinatsystem____________  
Y 

INSÄNDARES UNDERSKRIFT 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

* Underskrift krävs för att SVA ska godkänna er beställning samt att ni godkänner SVA:s köp- och leveransvillkor
inklusive behandling av personuppgifter (ett utdrag på nästa sida, fullständiga villkor finns på www.sva.se).

Överordnat uppdrag 

Ö17-034 
EU-övervakning 

UppdragID 
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Uppgifter som noterats kring fyndet, särskilt sjukdomssymtom hos djur som avlivats 
 Avmagring 

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

 Salivering 

 Ökad urinering 

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

 Annat 

Beskrivning: 

Förpacka provet/djuret enligt SVA:s allmänna förpackningsinstruktioner. Kontakta viltsektionen via telefon 018-67 40 00 eller 
e-post vilt@sva.se före insändande av försändelser eller om Du har några frågor.

Material för undersökning skickas till: SVA, Viltsektionen, Travvägen 12 A, 756 51 Uppsala

SVA:s köp- och leveransvillkor 
För fullständiga villkor hänvisas till vår webbplats www.sva.se. 
Insändare betraktas som svarsmottagare och fakturamottagare  
DINA PROVER STÄRKER HÄLSOLÄGET I SVERIGE 
SVA har till uppgift att förebygga, diagnostisera och bekämpa infektionssjukdomar hos djur. De prover du skickar till oss är 
därför viktiga inte bara för dig utan också för SVA:s verksamhet i stort. De möjliggör bland annat att vi i samverkan med 
andra myndigheter, kontinuerligt kan följa hälsoläget hos djur i hela Sverige. Ibland är det också av allmänt intresse att vi 
utför ytterligare undersökningar på insänt material, samt sammanställer provresultat för forskningsändamål. Eventuell 
nödvändig informationsdelning till andra myndigheter och redovisning av resultat sker utan koppling till de enskilda proven, 
såvida inte svensk lag föreskriver annat. 
Vill du inte att dina prover används enligt ovan, vänligen ange detta på remissen. 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
SVA behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. De personuppgifter som samlas in 
är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller annan rättslig förpliktelse. Uppgifterna kan 
komma att vidarebehandlas för att till exempel utreda smittsamma djursjukdomars uppkomst, orsak och spridningssätt samt 
för forsknings- och utvecklingsarbete. SVA sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt. Eftersom SVA bedriver 
forskning kan personuppgifter som behövs för forskning, behöva sparas för en längre tid.  
Du har rätt att begära 
- information om de personuppgifter som finns om dig
- rättelse av de personuppgifter som inte stämmer eller radering av personuppgifter
- begränsning av behandling eller invända mot behandling.
Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen på hur dina uppgifter behandlas. 
SVA är en myndighet vilket innebär att alla uppgifter som skickas till oss kan bli allmänna handlingar. 
Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud, exempelvis för begäran om registerutdrag, skriv till 
Statens veterinärmedicinska anstalt, 751 89 Uppsala.  

Priser För priser se vår digitala prislista på vår webbplats www.sva.se. 
Betalningsvillkor 30 dagar netto. SVA förbehåller sig rätten att göra sedvanlig kreditprövning. 
Expeditionsavgift För varje beställning tillkommer en avgift på 25 kr exkl. moms. Vid månadsfakturering ingen avgift.  
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