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TRIKINREMISS VILDSVIN 
      
KUNDUPPGIFTER                                                                                            Var vänlig skriv tydligt. (Grå fält ifylls av SVA) 
Insändare (fakturamottagare) *    Kundnr 

 
Jägare (om annan än insändare) 

 

Organisationsnr/Personnr/VAT-nr Adress 

Adress Postnr Postadress 

Postnr Postadress E-post 

E-post  Telefonnr Faxnr 

Telefonnr Faxnr Svarskopia till (endast e-post eller fax) 

 

 Jag begär härmed att mina identitets- och adressuppgifter som jag lämnar till SVA inte ska lämnas ut **  

UPPGIFTER OM PROVMATERIAL 
Antal vildsvin Provet/provens märkning 

 

Provtagningsdatum 

Materialet är 

  färskt         är/har varit djupfryst (minst 50g) 

 
Dubbel mängd kött om provet varit fruset. 
Obs! Dubbel kostnad! 

Muskel från 

framben/framlägg (minst 25g)  
mellangärde (minst 25g) 
övrigt ……………………… (minst 50g) Dubbel mängd kött analyseras. Obs! Dubbel kostnad! 

INSÄNDARES UNDERSKRIFT 

 

 

* Underskrift krävs för att SVA ska godkänna er beställning, samt att ni godkänner SVA:s köp- och leveransvillkor  
   (ett utdrag på baksidan, för fullständiga villkor se www.sva.se). 

 
Skicka prov till 

SVA 
Parasitologisk diagnostik  
751 89 Uppsala 

 

UppdragID 
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SVA:s köp- och leveransvillkor i utdrag 
För fullständiga villkor hänvisas till vår webbplats www.sva.se. 
 
Insändare betraktas som svarsmottagare och fakturamottagare. Annan fakturamottagare kan endast anges om det 
överenskommits med SVA.  

PERSONUPPGIFTSLAGEN 
Personuppgiftslagen (PuL) som har sin grund i ett EU-direktiv, syftar till att skydda privatpersoner mot att deras 
personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Behandling av personuppgifter hos SVA avser 
administration och fullgörelse av ingångna avtal. Om du vill ha information om vilka personuppgifter om dig som 
behandlas av SVA kan du skriftligen begära det.  

DINA PROVER HJÄLPER OSS ATT BLI BÄTTRE 
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. 
 
Om du önskar att just dina prov inte får nyttjas på detta sätt för forskning och för att följa hälsoläget, ber vi dig 
vänligen att meddela detta, antingen direkt på remissen eller på annat sätt. 
 
 
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 var beställning tillkommer en avgift på 25 kronor. Vid månadsfakturering tillkommer 

ingen avgift. 
Dröjsmålsränta Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen.  
 
 
 
 
 

**  Om man inte särskilt begär det kan uppgifter som lämnats till SVA behöva lämnas ut om någon skulle begära det. 
Anledningen till detta är att SVA är en statlig myndighet och Offentlighetsprincipen gäller enligt svensk lag. Enligt 
Offentlighetsprincipen har vem som helst rätt att ta del av offentliga handlingar. All information som skickas in till en 
myndighet betraktas i de flesta fall som allmän handling. En allmän handling kan vara antingen offentlig eller sekretessbelagd. 
Detta avgörs i varje enskilt fall efter prövning på myndigheten innan någon handling kan lämnas ut.  
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Blankett till Jägareförbundet - Frivillig medverkan 

Om Du fyller i uppgifterna bidrar Du till ökad kunskap om vildsvinsjakt i Sverige! 
 
Svenska Jägareförbundet ämnar sammanställa vilka jaktformer som används samt var och när vildsvin 
skjuts. Ifyllandet av blanketten är frivilligt och avser samma vildsvin som trikintesten. Bifoga ifylld 
blankett tillsammans med trikinprov och remiss. Blanketten översänds sedan från SVA till Svenska 
Jägareförbundet.  
Observera att informationen från trikinremissen inte medföljer. 
 
Blanketten kommer att scannas. För att detta skall fungera måste siffrorna alltid skrivas inom respektive 
ruta. Använd vanliga siffror, inte bokstäver eller ”flaggor” (om till exempel två vildsvin ska rapporteras, 
använd siffran 2, inte ”två” eller II). 
 
Fyll i antal djur i respektive ruta: 

 Vakjakt vid 
åtel 

Jakt för skydd 
av gröda 

Drevjakt 
med hund 

Drevjakt 
utan hund 

Fångst i  
fälla 

Annan form 
av jakt 

Smågris galt (randig)       

Smågris hondjur (randig)       

Årsunge galt (rödbrun)       

Årsunge hondjur (rödbrun)       

Vuxen galt (svart)       

Vuxet hondjur (svart)       

 
 
Ange i vilket eller vilka län vildsvinen skjutits (använd länskoder enligt tabellen på nästa sida): 

Län Antal  Län Antal  Län Antal 
        
 

Ange datum eller period när vildsvinen skjutits: 

 År Månad Dag  År Månad Dag 
Datum    -    
 

Ange om vildsvinen skjutits i hägn eller frilevande: 

Frilevande, st   I hägn, st  
 

 

Tack för Din medverkan! 
 



 

   ENHETEN FÖR VIROLOGI, IMMUNBIOLOGI OCH PARASITOLOGI     
   e leveransadress. Travvägen 20 post. 751 89 Uppsala 
    telefon. 018 67 43 60 fax. 018 67 44 67 e-post. 4360@sva.se 
    webb. www.sva.se org. nr. 20 21 00-1868                                                                                                                             SVA17902-9   

 
 4 (4) 

 
 
 

 
Länskoder 
Län Kod 
Stockholm 01 
Uppsala 03 
Södermanland 04 
Östergötland 05 
Jönköping 06 
Kronoberg 07 
Kalmar 08 
Blekinge 10 
Skåne 12 
Halland 13 
Västra Götaland 14 
Värmland 17 
Örebro 18 
Västmanland 19 
Dalarna 20 
Gävleborg 21 
Västernorrland 22 
Jämtland 23 
Västerbotten 24 
Norrbotten 25 
 
 
Undersökningen kring jaktformer på vildsvin genomförs i samarbete mellan Svenska Jägareförbundet och 
Statens Veterinärmedicinska Anstalt. Frågor besvaras av: 
 
Göran Bergqvist 
Svenska Jägareförbundet 
Öster Malma 
611 91 Nyköping 
 
e-post: goran.bergqvist@jagareforbundet.se 
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