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          Blankett J3 

ANSÖKAN OM ÅTERTAG KRANIUM FRÅN ROVDJUR FÄLLT UNDER JAKT 
 

▪ Kryssa i om återtag önskas eller ej 
▪ Oavsett återtag eller ej ska hela blanketten fyllas i 
▪ Blanketten skrivs under av jakträttsinnehavare eller skytt som fått jakträttsinnehavarens medgivande att få 

erhålla kraniet 
▪ Blanketten skickas till SVA tillsammans med kroppen. (Läggs INTE in i Rovbase) 

▪ En kopia ges till den som undertecknar blanketten. 
 

 

                         ÅTERTAG 

 

                               EJ ÅTERTAG  

                    Överlåter därmed kraniet  

                    till staten. 

ÅTERTAG ÖNSKAS  
Genom att underteckna denna blankett önskar jag få tillbaka det opreparerade 
kraniet från SVA, mot en kostnad av 1100 kr (inkl. moms). 

DJURETS ID 

Rovbase-ID  
 

M 

Länsstyrelse - ID (om Rovbase-ID inte angivits) 
 

 

UPPGIFTER PÅ 
JAKTRÄTTSINNE-
HAVARE/SKYTT 
 

Namn 

Adress Postnr Postort 

Mobiltelefon (krävs för att få meddelande om försändelse av 
kraniet) 

Land om annat än Sverige 

UNDERSKRIFT 
och 
DATUM 

Underskrift jakträttsinnehavare/skytt Datum 

  
Huvudet undersöks på SVA 
Vid obduktion sker provtagning till biobanken och förvaltningsändamål. För att kunna åldersbestämma djuret 
behövs en dryg cm av tandroten från en hörntand. Del av tandrot sågas av vilket kräver att kraniet först sjuds 
så att hela tanden kan dras ut. Du får tillbaka kraniet inklusive den provtagna hörntanden (som kan limmas på 
plats utan att provtagningen syns). Kraniet sjuds men prepareras i övrigt inte vidare. Kraniet vakuumförpackas 
och fryses in i avvaktan på frakt till dig.  
 
Kostnad för återtaget  
Totala kostnaden för återtag av kraniet är 1100 kr (inkl. moms). I priset ingår kostnaden för arbetet som 
beskrivs ovan, administration av intyg, material samt packning och frakt.  
Faktura skickas efter att kraniet har skickats till dig. 
 
Du får bekräfta leveransdatum 
Innan vi skickar det frysta kraniet kommer du få ett SMS 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 mikrochip som kraniet ska märkas med när 
det är färdigpreparerat. Information om hur du utför en permanent ID-märkning med mikrochipet bifogas i 
försändelsen. Kraniets märkning sparas i databasen Rovbase. 
 
 
 

  



   

Om ej återtag önskas  
Genom att kryssa i rutan för EJ ÅTERTAG överlåts kraniet till Naturhistoriska riksmuseet. Blanketten ska fyllas i 
av Länsstyrelsens besiktningsperson och skrivas under av den som äger rätten till kraniet.  
 
Kontaktuppgifter till SVA: rovdjur@sva.se eller telefonväxel: 018-67 40 00 
Så behandlar vi dina personuppgifter: www.sva.se 
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