
Fødevarestyrelsen sektion for mikrobiologi, Søndervang 4, 4100 Ringsted 

Side 1 af 2 

Rekvisitionsseddel – trikinanalyse 

Før du sender prøven – vejledning og vigtig information 

A. Er din prøve fra et vildsvin skudt i Sverige eller Tyskland benyttes nedenstående blanket. Vælg mulighed
1 eller 2 og udfyld alle oplysninger.

B. Er din prøve fra et vildsvin skudt i Danmark (den frie vildtbane eller opdrættet), eller er vildsvinet fra et
andet land end Tyskland og Sverige, skal du kontakte den lokale Veterinærenhed for at få vejledning i,
hvilke prøver der skal udtages, og hvilke blanketter der skal udfyldes og indsendes sammen med prøverne.

Fødevarestyrelsen VeterinærSyd (Søndergade 50, 6600 Vejen)  E-mail: 11@fvst.dk, Tlf. 3067 5970 Fødevarestyrelsen 
VeterinærNord (Rosenholmvej 15, 7400 Herning)  E-mail: 10@fvst.dk, Tlf. 7227 5095 Fødevarestyrelsen
VeterinærØst (Gl. Banegårds Plads 8, 4220 Korsør) E-mail: 12@fvst.dk, Tlf. 7266 1809

C. Er din prøve fra en anden dyreart end vildsvin, kontakt venligst laboratoriet i Ringsted for vejledning og
benyt denne blanket (mulighed 3). Vi understreger vigtigheden i, at laboratoriet i Ringsted bliver kontaktet
før indsendelse af prøve.
Vi vil desuden bede dig kontakte den lokale Veterinærenhed for rådgivning (se punkt B).

 Indsendt af (udfyld venligst alle oplysninger): 

Adresse: 

By: 

Navn:

Postnr.: 

Tlf. nr.: 

JA NEJ ½

Information om prøven (udfyld venligst alle oplysninger): 

Udtagningsdato:  

Antal prøver: 

Mærkning af prøver: 

Evt. bemærkninger: 

Kontakt info 
E-mail: mikro.proever@fvst.dk
Tlf. nr.: 7227 6070

CVR eller CPR:
(til fakturering)

Oplysningspligt.  

Fødevarestyrelsens laboratorier er en del af en offentlig myndighed, hvorfor de er forpligtede til at 

informere den relevante tilsynsmyndighed om overtrædelser af gældende love og regler og om forhold, 

der kan være til fare for menneskers, dyrs eller planters sundhed. Kunden vil i sådanne tilfælde blive 

informeret herom.  

Jeg bekræfter hermed at have modtaget Fødevarestyrelsens orienteringsskrivelse af 28. august 2018 vedr. 

Databeskyttelsesforordningen. 

E-mail :
(analyseresultat sendes hertil)

Version januar 2022



Fødevarestyrelsen sektion for mikrobiologi, Søndervang 4, 4100 Ringsted 

E-mail: mikro.proever@fvst.dk
Tlf. nr.: 7227 6070 Side 2 af 2 

Rekvisitionsseddel – trikinanalyse 

Mulighed 1. Vildsvin der ikke har været nedfrosset, pris 520kr (ekskl.moms) 

Opdrættet (under hegn) JA NEJ 

Min. 50 g forben eller mellemgulv (rent kød uden sener) indsendes 

Dyrets oprindelsesland: 

Mulighed 2. Vildsvin der har været nedfrosset, pris 1.040kr (ekskl.moms) 

Opdrættet (under hegn) JA NEJ 

Min. 100 g forben eller mellemgulv (rent kød uden sener) indsendes 

Dyrets oprindelsesland:  

Mulighed 3. Anden dyreart end vildsvin, kontakt laboratoriet før indsendelse, pris 520kr-1.040kr 
(ekskl.moms) 

Dyreart:  

Kødet har været frosset  JA NEJ 

Min. 100g kød af udskæring aftalt med laboratoriet. Udskæring aftalt 

Indpakning af prøve 

Prøver placeres enkeltvis i tætsluttende emballage (f.eks. plastpose med knude på). Hver enkelt pose 
mærkes entydigt med nummer eller navn med vandfast spritpen. Prøven afleveres direkte på laboratoriet 
eller sendes i pakke eller konvolut som Quickbrev. Den udfyldte blanket vedlægges.  

Adresse: Fødevarestyrelsens Laboratorium, Ringsted 
Sektion for Mikrobiologi Søndervang 4  
DK-4100 Ringsted  

Vi forbeholder os retten til at afvise prøver der ikke overholder krav ift. mængde eller prøver med 
mangelfuld information. 

Kontakt info 
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