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LAB 1017 

Fyll i med maskin eller texta tydligt. 

Ankomstdatum Dnr 

  

 
 

Provets avsändare Telefon 

            

Näradress Postnummer och –anstalt 

            

Sänd analysintyget till denna e-postadress. I annat fall sänds det per post. 

E-postadress:       
 

Annan mottagare av svar Telefon 

            

Näradress Postnummer och –anstalt 

            

Sänd analysintyget till denna e-postadress. I annat fall sänds det per post. 

E-postadress:       
 

PROVINFORMATION 

Djurart(er)  

      

Antal fiskar/kräftor Vikt Längd 

                  

Vattendrag 

      

Exaktare fångst-/fyndplats Fångst-/fynddatum 

            

Är provet nedfryst  ja  nej  annan förvaringsmetod       

Fiskarna/kräftorna  hittade döda  fiskade  förvarade i sump 

Har man funnit andra döda eller sjuka fiskar/kräftor i samma vattendrag den senaste tiden? 

      

Uppvisade symptom och eventuella fynd 

      

Annat 

      

 

UNDERSKRIFT 

Datum  Provtagarens underskrift och namnförtydligande  
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LAB 1017sv  

 
 
INSTRUKTIONER FÖR FÖRPACKNING OCH SÄNDNING AV PROVFISKAR OCH -KRÄFTOR 

 
 
Det bästa provet är hel, möjligast färsk fisk. Ifall provet ej kan skickas omedelbart, bör det förvaras kallt. Frysning skall 
dock undvikas. En bra insändningsförpackning är t.ex. en styroxlåda med ett par kylklampar som håller provet svalt. 
Också snö eller isflagor håller provet lagom svalt. Sätt ej fiskarna/kräftorna i plast eller plastpåse! Plasten försnabbar 
förruttnelseprocessen och provet blir snabbt undersökningsodugligt. Fiskprover undersöks vid verksamhetsställena i 
Helsingfors, Kuopio och Uleåborg. 
 
Kräftor skickas levande och packas i en låda med lufthål samt fuktig mossa, gräs, blad eller dylikt för att undvika att 
djuren torkar. Provet hålls svalt med hjälp av kylklampar som sätts i förpackningen. Kräftprover undersöks endast vid 
verksamhetsstället i Kuopio.  
 
Det bästa sättet att skicka provet är att skicka det med buss via Matkahuolto (adresser nedan). Alla de som har skickat 

prov får undersökningssvaret med posten eller som e-post. Det är bra att på förhand informera Livsmedelsverkets 

fiskveterinär om alla försändelser.  
 
Livsmedelsverket, Matkahuolto, Helsingfors (fiskveterinär, tel. 029 520 4170) 
Livsmedelsverket, Matkahuolto, Kuopio (fiskveterinär, tel. 029 520 5173) 
Livsmedelsverket, Matkahuolto, Uleåborg (fiskveterinär, tel. 029 520 4483) 

 
Provet kan även avlämnas själv, vi är på plats vardagar kl. 8.00 – 16.15. 
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