
Döda djur – Statens vilt 

När det gäller döda djur så är det bra att veta vilka djur som tillhör Statens vilt.        

Sök på statens vilt och välj statens vilt – naturhistoriska riksmuseet. 

Här kan man läsa om vilka arter det gäller, vilka skyldigheter man har, hur man 

rapporterar och om man kan tänka sig att skicka in djuret hur man då gör. 

 

Övriga döda djur 

Utöver detta kan man om man hittar färska döda djur och vill vara med och stötta 

forskningen ta vara på dessa, helt frivilligt och beroende på storlek givetvis. Lägg 

djuret i en plastpåse och frys in det, notera datum, fyndplats, ditt namn och tfn nr. 

Vänd dig sedan till naturhistoriska museet i Göteborg, se mer info nedan. 

Lämna in upphittade djur 

 

Var med och hjälp till att förbättra museets vetenskapliga samlingar genom att lämna 

in upphittade avlidna djur. Museet bedriver numera främst passiv insamling, vilket 

innebär att vi tar hand om material som kommer in i form av donationer. 

Hör av dig om du hittat ett djur 

Vi tar tacksamt emot de bidrag allmänheten lämnar in av upphittade, avlidna 
djur. Ofta kan vanliga oansenliga arter vara minst lika intressanta, eller till och 
med intressantare, än ovanliga spektakulära arter. Därför får du gärna höra av 
dig om du hittar ett avlidet djur, det kan vara så simpelt som en småfågel som 
flugit mot rutan, eller en sork som katten kommit in med. Skriv datum, plats 
och upphittare på en lapp och lägg denna tillsammans med djuret i frysen, 
kontakta sedan oss via telefonnumret nedan. Observera att vi inte tar emot 
levande djur.  

 



Viktiga uppgifter att skicka med 

För varje enskilt djur museet tar emot måste det finnas information om 
fyndplats, tidpunkt och upphittarens namn. Material utan dessa uppgifter 
saknar vetenskapligt värde och kan inte ingå i samlingarna. Informationen 
lagras ihop med djuret och blir sökbar information i kataloger och databaser. 

Upphittade valar  

Har du hittat en val, säl eller annat marint däggdjur? Vi vill gärna ta del av din 
observation. Kontakta oss på numret nedan. Representanter från museet ingår 
i ett nätverk som arbetar med valobservationer i svenska vatten. Nätverket 
har en webbplats, vilken fungerar som en öppen portal för de som är 
intresserade av valar i svenska vatten men också för dem som vetenskapligt 
behandlar observationerna. Hjärtat i portalen är rapporteringen som kan 
bestå av videosnuttar, foton, systematiska formulär eller bara några meningar 
från någon som gjort en observation. För mer läsning se museets hemsida.  

KONTAKT INLÄMNING AV DJUR SAMT UPPHITTADE VALAR 
Magnus Gelang 
Tfn: 010-441 42 43 Mobil: 076 141 85 71 
Jourtelefon, samlingsavdelningen: 0737-58 89 25 
Epost: magnus.gelang@vgregion.se 

Ansvarig person och telefonnummer kan ändras med tiden, om så är fallet se hemsidan. 

 

Döda fåglar som är ringmärkta. 

Hittar man döda fåglar så är det alltid bra att kontrollera om dessa är ringmärkta.             

Om så är fallet rapporteras detta till Ringmärkningscentralen Naturhistoriska 

riksmuseet. Rapporteringen kan ske med mail via en mall på museets hemsida. 

www.nrm.se  klicka på rapportera djur. 

Även ringar eller information om ringar med utländsk adress kan skickas till 

Ringmärkningscentralen, som då sänder rapporten vidare till aktuell central. 

Önskvärd information om rapporterade ringar: 

• När gjordes fyndet eller observationen? 

• Var hittades eller befann sig fågeln? 

• Hur påträffades fågeln? 

• Ditt namn och fullständiga adress, gärna telefonnummer och e-postadress om 

vi behöver fråga dig något om fyndet. 

mailto:magnus.gelang@vgregion.se
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För att vi ska få bättre information om de fåglar som ringmärks är det bra om du som 

rapporterar till oss kan ange fyndplats, samt avstånd till närmaste större ort och 

gärna en GPS-koordinat om det är möjligt. 

Om fågeln var död, vill vi gärna veta om den t ex var färsk eller rutten, samt om det 

gick att bedöma dödsorsak. Spara gärna ringen från den döda fågeln, så att det går 

att kontrollera ringnumret igen om något inte stämmer. 

Påträffats ringen utan rester av någon fågel anges detta. 

 

Vid fynd av svårlästa ringar 

Är ringen svårläst eller mycket sliten bör den sändas in till Ringmärkningscentralen, 

helst i utplattat skick och fasttejpad på papp. Skriv ringnumret i brevet även om du 

skickar med ringen - ringar kan ibland krypa igenom kuvertet och försvinna i Postens 

hantering. 

Postadress: 

Ringmärkningscentralen 

Naturhistoriska riksmuseet 

Box 50 007 

104 05 Stockholm 

Telefon 08-519 540 80 

Alla får ett svarsbrev 

Alla som rapporterar ett fynd får så småningom ett svarsbrev som innehåller uppgifter 

om var och när fågeln blev ringmärkt. Ibland kan det ta tid att få fram den information 

som finns om fågeln. 

 

Färgringmärkta fåglar 

Många forskningsprojekt använder sig av ringar med olika färger för att lättare kunna 

skilja olika individer åt. Det kan röra sig om enstaka ringar, med eller utan siffror eller 

bokstäver, samt om kombinationer av olika färgringar. 

Dessa projekt administreras av de enskilda forskarna och Ringmärkningscentralen 

saknar oftast uppgifter om vilka färgringar som hör till vilka fåglar. 

Om du hittat en färgringmärkt fågel och vet vilken fågelart det är kan du förhoppningsvis 

hitta det aktuella forskningsprojektet på den europeiska hemsida som samordnar 

färgringmärkningar i Europa. 

Om du inte hittar rätt projekt där kan kanske ringmärkningscentralen hjälpa dig att få 

fram information om fågeln. 

 

 


