Provtagning för Chronic Wasting Disease, CWD, hos hjortdjur 2016
Vi behöver hjälp från jägare, renägare och hjorthägnsägare att skicka in prover från vuxna hjortdjur
till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) för övervakning av CWD. Detta gäller djur med
sjukdomssymtom som avlivas (särskilt när sjukdom i nervsystemet misstänks), trafikdödade/-skadade
djur samt fallvilt av älg, ren, kronvilt, dovvilt och rådjur.

Detta gäller för provtagningen
För CWD är det i första hand hjärnstam och lymfkörtlar som ska undersökas. Därför behövs
åtminstone hela djurets huvud för provtagning och åldersbestämning.
Kontakta alltid Viltsektionen på SVA (epost cwd@sva.se, tfn 018-674000), innan du skickar in
material för analys. SVA bedömer då om enbart huvudet eller om hela kroppen ska skickas in, eller
om det inte är ett lämpligt fall att provta.
Ersättning: Du får ersättning med 200 kr (efter skatt) om du lämnar alla uppgifter som behövs för
provtagning och utbetalning. För att få denna ersättning måste du först ha kontaktat SVA och fått
klartecken på att djuret ska ingå i övervakningen.
Aktuella arter är älg, ren, kronvilt, dovvilt och rådjur. Både hägnade och frilevande hjortdjur ska ingå
i övervakningen.
Djur med symtom som kraftig avmagring, vinglighet, ökad salivering, onormal oskygghet eller annat
onormalt beteende relaterat till sjukdomsbeteende, alternativt djur som hittas döda (fallvilt) eller
blivit trafikdödade/-skadade och avlivade, är aktuella för provtagning. Alltför förruttnade kroppar kan
inte undersökas.
Endast vuxna djur: Alla hjortdjur som provtas ska vara vuxna. Det ska finnas sex kindtänder i vardera
halvan av underkäken. Skär upp i djurets mungipa så att kindtänderna kan räknas.
Vid avlivning med skjutvapen ska djuret skjutas i bröstkorgen eller mitt i halskotpelaren och sedan
avblodas. Skjut INTE i huvudet, då hjärna med hjärnstam ska undersökas.

Du som fått klartecken från SVA att sända in enbart huvudet
Var noga med handhygienen. Det har inte visats att CWD smittar människor, men djuret kan ha varit
sjukt eller dött av andra smittämnen.
Skär av huvudet så att minst 1-2 halskotor, tungan och hela svalget följer med huvudet. Detta för att
hjärnstammen i bakre delen av kraniet och lymfkörtlarna i svalgområdet säkert ska finnas med.
Om möjligt, kyl huvudet så snart som möjligt, helst till kylskåpstemperatur, alternativt kan det frysas.

Följebrev (remiss)
För att djuret ska kunna ingå i övervakningen och prover analyseras måste rätt
uppgifter finnas med varje djur eller djurdel. Använd SVA:s Fallviltsremiss (sök på
www.sva.se) eller skriv ett eget följebrev.

Lämna uppgifter om





Insändarens namn, adress, telefonnummer
Bank- eller plusgironummer för ersättningen (skattepliktig) och personnummer (för
beskattningen).
Var djuret påträffats. GPS-koordinatsystem och koordinater anges, alternativt platsens läge
beskrivet i förhållande till större ort (antal km och vilken kompassriktning från orten).
Iakttagelser om djuret:
- Eventuella symtom: t ex avvikande hull, salivering, avvikande beteende och
rörelsestörningar
- Om djuret är avlivat eller funnet dött
- Djurets kön
- Om djuret var frilevande eller hägnat

Packning
Vid kontakt med SVA får du en transportkartong, adresslapp, remiss och packningsinstruktion
hemskickad. Du betalar alltså ingenting för transporten.






Avsändaren har ansvar för att förpackning sker så att läckage inte kan ske.
Använd gärna kylklampar i paketet om huvudet inte är fryst.
Bifoga remissen/följebrev.
Hämtning av paketet kan beställas (se information som medföljer kartongen).
Skicka helst paketet i början av veckan (söndag-onsdag) så det inte blir liggande under helger
och blir förstört.

Adressen finns på adresslappen:
SVA, Vilt
Travvägen 12A
751 89 Uppsala

