
När du hittar ett dött djur som är statens vilt behöver du rapportera 
fyndet till polisen. Polisen ska se till att djuret tas omhand, men om du 
har möjlighet går det bra att själv skicka in djuret till Naturhistoriska 
riksmuseet. Väljer du att skicka in djuret själv behöver du följa instruk-
tionerna som beskrivs här för en säker transport.

Packmaterial
Naturhistoriska riksmuseet tillhandahåller packmaterial och står för 
fraktkostnaden. Vanligtvis består packmaterialet av:

1 kartong 1 följebrev
2 plastpåsar 1 återförslutningsbar ziplockpåse
2 buntband 1 returfraktsedel
1 absorberingsduk

Vid behov medföljer extra material, till exempel frysklampar eller fler 
påsar och följebrev för att skicka flera djur i samma försändelse. Utöver 
materialet som Naturhistoriska riksmuseet tillhandahåller behöver du 
kraftig tejp och utfyllnadsmaterial, till exempel tidningspapper.

Att tänka på när du hanterar djuret
Det är viktigt att djurkroppen packas enligt instruktionerna på nästa 
sida. Undvik direktkontakt med djuret. Använd handskar och tvätta 
händerna efteråt.

Vissa djur ska skickas till SVA
Om du misstänker att djuret har dött av en allvarlig smittsam sjukdom eller 
om det finns misstanke om brott, ska djuret skickas till Statens veterinär-
medicinska anstalt (SVA) i Uppsala. SVA tillhandahåller packmaterial. 
Kontaktuppgifter och instruktioner finns på deras hemsida, www.sva.se. 

Rovdjuren varg, lo, björn och järv ska alltid skickas direkt till SVA.

Frågor och beställning av packmaterial
Mer information om statens vilt finns på Naturhistoriska riksmuseets 
hemsida, www.nrm.se/statensvilt. Där finns även ett webbformulär för 
beställning av packmaterial. 

Hör gärna av dig om du har frågor.

E-postadress Statensvilt@nrm.se

Anna Lotsander 08-5195 41 16 Peter Mortensen 08-5195 42 45

Anna Persson 08-5195 51 41 Peter Nilsson 08-5195 41 20

Transport av döda djur till Naturhistoriska riksmuseet

http://www.sva.se/
http://www.nrm.se/statensvilt


Att tänka på när du packar paketet

- Om du ska skicka varg, lo, björn eller järv, eller om det finns misstanke 
om allvarlig smittsam sjukdom eller brott, se första sidan för information.

- Det går bra att skicka flera djur i samma försändelse om det framgår vilka 
fynduppgifter som hör till vilket djur.

- Använd de kartonger och plastpåsar som Naturhistoriska riksmuseet 
tillhandahåller. Byt inte ut dessa mot flyttlådor, sopsäckar eller dylikt 
eftersom det finns risk för läckage om innehållet tinar.

- När du beskriver var djuret hittades kan du tänka på att någon utan 
lokalkännedom ska kunna hitta fyndplatsen på en karta. Koordinater är 
till stor hjälp för oss.

Att tänka på inför transport

- Djuret ska vara fryst när det skickas.

- Skicka paketet i början av veckan för att undvika att det blir stående hos 
posten över helgen. Skicka inte paketet nära inpå en röd dag.

- Paketet får väga max 20 kg.

Hur du bokar upphämtning

Paketet skickas med PostNords tjänst ”Parcel”. Det innebär att paketet 
hämtas hos dig. Du bokar via telefon 0771 33 33 10. Ange kundnummer 
1103008007 och att säg att paketet ska till Naturhistoriska riksmuseet.

Om du vill lämna in paketet istället för att boka upphämtning får det endast 
lämnas till ett PostNord Företagscenter med hämtning samma dag. Paketet 
ska inte lämnas in hos ett vanligt postombud. Undantag gäller för paket 
innehållande torrt skelettmaterial, till exempel kranier. Ett sådant paket får 
lämnas hos postombud.

1. Placera absorptionsduken med den 
vita sidan mot djurkroppen. Om djuret 
är blött, omslut även med tidnings-
papper.

2.  Lägg djurkroppen i en av plast-
påsarna. Förslut med buntband.

3. Lägg den förslutna plastpåsen i den 
andra plastpåsen. Fyll i följebrevet och 
lägg i ziplockpåsen.

4. Lägg ziplockpåsen med följebrevet i 
den yttersta plastpåsen och förslut med 
buntband.

5. Lägg det inpackade djuret i kartongen 
och fyll ut med tidningspapper eller 
annat absorberande material.

6. Förslut kartongen med kraftig tejp 
och klistra på returfraktsedeln. Stort tack för din hjälp!


