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Innsending av prøver vil bli honorert med kr. 400 pr. rev. Et samlet honorar utbetales ved avsluttet 
jakt.   
 
 
Ta kontakt med Veterinærinstituttet for registrering   
NB !! Du må gå inn på www.vilthelse.no for å registrere deg som prøvetaker.NB !!  
 
Øverst til høyre trykker du på feltet merket ”Registrering som prøvetaker av rødrev  2012-2013”, 
fyll ut alle feltene og trykk på ”Legg inn”. 
 
Vi håper på god respons blant jegerne. Vi er helt avhengig av dere for å få til denne viktige 
undersøkelsen.   
 
På forhånd takk! 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Knut Madslien 
Veterinær, prosjektleder     Marianne Heum 
Seksjon for sykdomsforebygging og dyrevelferd  Avd.ingeniør 
Veterinærinstituttet Oslo     Seksjon for patologi 
        Veterinærinstituttet Oslo 
 
 
 


