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          Blankett återtag kranium 
 
 

 

ANSÖKAN OM ÅTERTAG KRANIUM FRÅN DJUR FÄLLT UNDER JAKT 
 

Om återtag av kraniet från SVA önskas ska blanketten fyllas i och skrivas under av jakträttsinnehavare/markägare eller av den person som 
kraniet överlåtits till. Blanketten bifogas med djurkroppen när den skickas till SVA, alternativt skickas skyndsamt per epost till rovdjur@sva.se. 
Sent inkomna ansökningar, efter att SVA har avslutat obduktionen av djuret, kan medföra att återtag inte blir möjligt.  

ÅTERTAG ÖNSKAS 
Genom att underteckna denna blankett önskar jag få tillbaka det opreparerade kraniet från SVA,  
mot en kostnad av 500 kr (inkl. moms) + fraktkostnader.  

DJURETS ID  
Rovbase-ID  

M 

Länsstyrelsens ID (om Rovbase-ID inte angivits) 
 
 

DJURART 
 

 LODJUR      VARG 

 

 ANNAN ART: 

UPPGIFTER PÅ 
PERSON SOM SKA 
STÅ SOM ÄGARE 
 

 Jakträtts-
innehavare/ 
Markägare 
 

 Skytt 
 

  Annan 
 

Namn 

Adress Postnr Postort 

Mobiltelefon (krävs för att få meddelande om försändelse av kraniet) Land om annat än Sverige 

UNDERSKRIFT 
och 
DATUM 

Underskrift  Datum 

  
Information om hantering av kraniet 
 
Huvudet undersöks på SVA. Vid obduktion sker provtagning till biobanken och förvaltningsändamål. För att kunna 
åldersbestämma vuxna djur behövs en dryg centimeter lång bit av tandroten från en hörntand. Kraniet sjuds så att 
hela tanden kan dras ut, och rotbiten sågas av. Du får tillbaka kraniet inklusive den provtagna hörntanden (som kan 
senare limmas på plats utan att provtagningen syns). Kraniet prepareras i övrigt inte vidare av SVA. Kraniet 
vakuumförpackas och fryses in i avvaktan på frakt till dig.  
 
Kostnad för återtaget är 500 kr (inkl. moms) + frakt. Faktura skickas efter att kraniet har skickats till dig. 
 
Frakt med postpaket till dig: Du får bekräfta leveransdatum innan vi skickar det frysta kraniet. Du får ett SMS till 
det mobilnummer du anger, där du får bekräfta att leveransdatum passar dig. Om vi inte får svar från dig efter tre 
kontaktförsök behöver du själv kontakta SVA för att få kraniet skickat. SVA förvarar kraniet i som mest 6 månader 
innan det transporteras till Naturhistoriska riksmuseet. Därefter gäller museets regler för hantering av föremål i 
samlingarna. 
 
Du måste själv ID-märka kraniet permanent. Tillsammans med kraniet kommer ett intyg om märkning och ett ID-
mikrochip som kraniet ska märkas med när du har preparerat det klart. Information om hur du utför en permanent 
ID-märkning med mikrochipet bifogas i försändelsen. Kraniets märkning sparas i databasen Rovbase. 
 
Kontaktuppgifter till SVA: rovdjur@sva.se eller telefon växel: 018-67 40 00 
Så behandlar vi dina personuppgifter: www.sva.se, gör sökning ”GDPR” 
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