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LAB 1037sv 

 Dnr (Ifylls av laboratoriet) SI nr (Ifylls av laboratoriet) 

  

 

Fyll i med maskin eller texta tydligt. 
 

Djurens ägare: Telefon 

            

Utdelningsadress Postnummer och -anstalt 

            

Lägenhetssignum (9 nummer) Djurhållningsplatssignum (12 nummer) 

      FI -        

Svinens tatueringsnummer 

      

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

E-postadress:       

 
 

Provtagare/veterinär Telefon 

            

Utdelningsadress Postnummer och -anstalt 

            

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

E-postadress:       

 
 

Annan mottagare av svaret Telefon 

            

Utdelningsadress Postnummer och -anstalt 

            

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

E-postadress:       

 
 

 Rapporten sänds till: SIKAVA, PB 52, 41401 Lievestuore  
(Lägenhetssignum och djurhållningsplatssignum skall antecknas på remissen.) 

 
 

Datum Underskrift och namnförtydligande 

            

 
På proven kan också göras andra undersökningar än de som beställaren har bett om. Beställaren faktureras inte för dessa undersökningar. Resultaten av dessa 
undersökningar sänds endast till beställaren då det gäller undersökning av antibiotikaresistens hos bakterier som har isolerats från produktionsdjur. Evira förbehåller sig 
rätten att publicera undersökningsresultaten. Resultaten kan publiceras i olika rapporter och statistiker samt i inhemska och internationella vetenskapliga publikationer. 
Undersökningsresultat av produktionsdjur sänds för kännedom till den behandlande veterinär som gården uppgett. 
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LAB 1037sv 
 

Importundersökningar (avgiftsbelagda enligt Eviras prislista) 

Ursprunsland:        brucellos 

 Aujeszky-sjuka 

 svinpest 

 TGE 

 PRRS 

Importdatum:       

 

 andra undersökningar:       

 

 Undersökningar på ursprungsgården brucellos 
Aujeszky-sjuka 
TGE 
PRRS 
svinpest 

 

 Undersökningar innan karantänstiden börjat brucellos 
Aujeszky-sjuka 
svinpest 
TGE 
PRRS 

 

 Undersökningar under karantänstiden brucellos 
Aujeszky-sjuka 
TGE 
PRRS 

 

 Undersökningar av svin på galtstation Aujeszky-sjuka 
svinpest 
brucellos 
PRRS 

 

 Undersökningar av svin på galtstation då de 

lämnar stationen 

Aujeszky-sjuka 
svinpest 
brucellos 
PRRS 

 

Provnummer Svinets individuella signum  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

Prover totalt Provtagningsdatum 

            

 


	Dnr Ifylls av laboratoriet: 
	SI nr Ifylls av laboratoriet: 
	Svinens tatueringsnummer: 
	undefined: Off
	Provtagareveterinär: 
	undefined_2: Off
	undefined_3: Off
	undefined_4: Off
	brucellos: Off
	Aujeszkysjuka: Off
	svinpest: Off
	TGE: Off
	PRRS: Off
	andra undersökningar: Off
	Undersökningar på ursprungsgården: Off
	Undersökningar innan karantänstiden börjat: Off
	Undersökningar under karantänstiden: Off
	Undersökningar av svin på galtstation: Off
	Undersökningar av svin på galtstation då de: Off
	Provnummer Svinets individuella signumRow1: 
	Provnummer Svinets individuella signumRow1_2: 
	Provnummer Svinets individuella signumRow1_3: 
	Provnummer Svinets individuella signumRow2: 
	Provnummer Svinets individuella signumRow2_2: 
	Provnummer Svinets individuella signumRow2_3: 
	Provnummer Svinets individuella signumRow3: 
	Provnummer Svinets individuella signumRow3_2: 
	Provnummer Svinets individuella signumRow3_3: 
	Provnummer Svinets individuella signumRow4: 
	Provnummer Svinets individuella signumRow4_2: 
	Provnummer Svinets individuella signumRow4_3: 
	Provnummer Svinets individuella signumRow5: 
	Provnummer Svinets individuella signumRow5_2: 
	Provnummer Svinets individuella signumRow5_3: 
	Provnummer Svinets individuella signumRow6: 
	Provnummer Svinets individuella signumRow6_2: 
	Provnummer Svinets individuella signumRow6_3: 
	Provnummer Svinets individuella signumRow7: 
	Provnummer Svinets individuella signumRow7_2: 
	Provnummer Svinets individuella signumRow7_3: 
	Provnummer Svinets individuella signumRow8: 
	Provnummer Svinets individuella signumRow8_2: 
	Provnummer Svinets individuella signumRow8_3: 
	Provnummer Svinets individuella signumRow9: 
	Provnummer Svinets individuella signumRow9_2: 
	Provnummer Svinets individuella signumRow9_3: 
	Provnummer Svinets individuella signumRow10: 
	Provnummer Svinets individuella signumRow10_2: 
	Provnummer Svinets individuella signumRow10_3: 
	Provnummer Svinets individuella signumRow11: 
	Provnummer Svinets individuella signumRow11_2: 
	Provnummer Svinets individuella signumRow11_3: 
	Provnummer Svinets individuella signumRow12: 
	Provnummer Svinets individuella signumRow12_2: 
	Provnummer Svinets individuella signumRow12_3: 
	Djurens ägare: 
	Telefon: 
	Utdelningsadress: 
	Postnummer och anstalt: 
	Lägenhetssignum (9 nummer): 
	Djurhållningsplatssignum (12 nummer): 
	Epostadress: 
	Epostadress_2: 
	Annan mottagare av svaret: 
	Telefon2: 
	Postnummer och anstalt_2: 
	Epostadress_3: 
	Datum: 
	Underskrift och namnförtydligande: 
	andra undersökningar2: 
	Prover totalt: 
	Provtagningsdatum: 


