
 

 

FÖLJESEDEL  

Insamling av björnspillning för DNA-analys 21 augusti – 31 oktober 

När du hittar björnspillning: 

1. Stoppa med hjälp av en pinne eller liknande lite spillning (ca 1 cm3, ungefär som en ärta) i röret och 

skruva på locket ordentligt. 

2. Sätt pinnen i spillningen eller sparka resterna av den åt sidan för att förhindra att flera prov tas från 

samma spillning. 

3. Det finns två etiketter för varje spillningsprov. En etikett ska sättas på följesedeln här ovanför och 

den andra längs med röret – annars kan inte streckkoden läsas av. 

4. Fyll i uppgifterna på följesedeln här på baksidan. Prover som skickas in utan komplett ifylld 

följesedel måste tyvärr kasseras. För personuppgiftshantering, se baksidan på följesedeln. 

5. Stoppa ned röret i ziplockpåsen, stäng påsen ordentligt, lägg den och den ifyllda följesedeln i 

svarskuvertet och klistra igen det. 

6. Posta kuvertet med prov och följesedel snarast, annars finns risk att DNA förstörs. 

Har du hittat björnspillning men har inget provtagningskit? 

Ta med en bit av spillningen (t.ex. i en påse). Skaffa ett kit inom ett dygn och följ instruktionen. 

Lämna gärna tillbaka oanvända kit. De kan användas ett annat år. 

Var god TEXTA. Prover som skickas in utan komplett ifylld följesedel kommer att kasseras.  

_____________________________  _______________________________ 

Insamlingsdatum (år-mån-dag)  Kommun 

_____________________________ _______________________________ 

Provtagare (namn)                                                Telefonnr 

Ange spillningens koordinater (plats) i koordinatsystemet RT90 eller SWEREF 99 TM (via GPS eller sök 

via t.ex. eniro.se eller hitta.se). För information om inventeringen, se www.nrm.se/brunbjornsinventering 

Nord-koordinat __ __ __ __ __ __ __ Öst-koordinat __ __ __ __ __ __ __ 

 

Närmaste plats som kan återfinnas på karta: ____________________________ 

 

Stort tack för din hjälp med björninventeringen! 
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http://www.nrm.se/brunbjornsinventering 

Klistra en streckkodsetikett på 

röret och den andra här. 

Klistra etiketten 

LÄNGS MED 

provröret 
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Information om behandling av personuppgifter  

Information om insamlade prover registreras i databasen Rovbase. Miljødirektoratet i Norge och 

Naturvårdsverket i Sverige har gemensamt personuppgiftsansvar för den behandling av personuppgifter som 

sker i databasen Rovbase och behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler i 

respektive land. Miljødirektoratet ansvarar för de personuppgifter i Rovbase som har koppling till användare 

vid norska myndigheter och organisationer eller som har koppling till data inom Norge. Naturvårdsverket 

ansvarar för de personuppgifter i Rovbase som har koppling till användare vid svenska myndigheter och 

organisationer eller som har koppling till data inom Sverige. 

 

Ändamålet för Naturvårdsverkets behandling av personuppgifterna i Rovbase är att kunna identifiera, och 

vid behov kontakta, den som rapporterat uppgifter om rovdjursobservationer, insamlade prover och fällda 

djur, den vars egendom drabbats av viltskada eller som registrerat informationen i Rovbase. 

 

Naturvårdsverket samlar in dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att utföra en uppgift av 

allmänt intresse. De typer av personuppgifter som behandlas är namn och telefonnummer. 

 

Personuppgifter i allmänna handlingar bevaras och gallras i enlighet med arkivlagstiftningen, Riksarkivets 

föreskrifter och Naturvårdsverkets beslut om tillämpning av dessa föreskrifter. 

 

Följande kategorier av mottagare kommer att ta del av dina personuppgifter:   

Andra statliga myndigheter i Sverige och Norge som exempelvis länsstyrelserna, Naturhistoriska 

riksmuseet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet och Norsk institutt 

for naturforskning, samt Miljødirektoratets och Naturvårdsverkets leverantörer inom IT-sektorn. 

 

Du som registrerad har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, 

begränsning av behandling som rör dig eller att invända mot behandling. Du har även rätt att inge klagomål 

till tillsynsmyndigheten om du anser att Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt 

sätt.  

 

För mer information, se http://www.naturvardsverket.se/hantering-av-personuppgifter.  

 

Kontaktuppgifter till Naturvårdsverket och myndighetens dataskyddsombud:  

registrator@naturvardsverket.se  

dataskyddsombud@naturvardsverket.se  

Tel: +46 (0) 10-698 10 00 

 


