
 

 

 

Följebrev till vilt som tillfaller staten samt övrigt vilt 

OBS: Varg, lo, järv och björn ska skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i Uppsala. 

Se www.sva.se för kontaktuppgifter. 

Kom ihåg att signera handelsdokumentet på baksidan! 

Viltslag/art Fynddatum 

År Månad Dag 

Fyndplats | Platsen där djuret hittades 

 

 

Närmaste större ort Koordinater | T ex via GPS eller Eniro Karta 

Upphittare | Namn, adress, telefon, e-post 

 

Inlämnare | Namn, adress, telefon, e-post 

(om annan än upphittare) 

 

Övriga upplysningar | T ex information om hur djuret dött, eventuellt HR- eller diarienummer från polis, eller 

annat som kan vara relevant för fyndet 

Kontakt    

Mailadress:  statensvilt@nrm.se   

Anna Lotsander: 08-5195 41 16 Peter Nilsson: 08-5195 41 20 

Peter Mortensen: 08-5195 42 45 Anna Persson: 08-5195 51 41 

http://www.sva.se/
mailto:statensvilt@nrm.se
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Handelsdokument för transport inom Sverige av animaliska biprodukter och 
framställda produkter till och från anläggning registrerad för 
konservatorverksamhet i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009 (1)

Materialet är avsett för:

Behandling eller taxidermi 
vid registrerad anläggning (3)

Utleverans av framställd produkt till kund

Undertecknad 2 intygar härmed att:

* Frivillig uppgift
(1) I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för

animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av
förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) och Kommissionens förordning (EU) nr142/2011 av den
25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr1069/2009 om hälsobestämmelser för
animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av
rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen

(2)	 Dokumentet ska undertecknas av den som är ansvarig för avsändandet.
(3) Anläggningen ska vara registrerad av Jordbruksverket för den aktuella verksamheten

Bortskaffande

Avsändare, namn och adress

Typ av förpackning/behållare

Ursprungsort/lastningsort 2, adress (om annan än avsändaren ovan)

Antal förpackningar/behållare

Mottagare, namn och adress Bestämmelseort 3, adress  (om annan än mottagaren)

Kvantitet / Vikt

Datum för transport 

Tid för transport *

Dokumentets referensnummer *

Transportör om annan än avsändare/mottagare, namn och adress  

Registreringsnummer

Transportmedel

Ev. godkännande-/reg. nummer

Ev. godkännande-/reg. nummer

Ev. godkännande-/reg. nummer: Ev. godkännande-/reg. nummer:

Utfärdat i 
den 

(ort) (datum)

(underskrift) (namnförtydligande)

Materialet består av:

Djurslag*:kategori 2-material och är märkt ”Kategori 2” eller
”Kat. 2” och ”Ej avsett att användas som foder”

kategori 3-material och är märkt ”Kategori 3” eller
”Kat. 3” och ”Ej avsett att användas som livsmedel”

framställd produkt

djurparksdjur

Se blankettens framsida "Anträffad av"

Wellkartong, plastpåse

Naturhistoriska Riksmuseet
Frescativägen 48
114 18 Stockholm

SE3800140108
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