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Handledning för jägare -inför provtagning av säl
Uppgifter och prover som samlas in under skyddsjakten är av stor betydelse för övervakningen av
hälsotillståndet hos de tre sälarterna som finns i svenska vatten. Materialet från jakten kompletterar
undersökningar av bifångade sälar och sälar som hittats döda som undersöks på Naturhistoriska riksmuseet.
Prover från jakten kommer att undersökas för att studera eventuella sjukliga förändringar. Vävnadsprover
sparas frysta i den nationella miljöprovbanken för att möjliggöra framtida undersökningar av miljögiftshalter
och dessutom fastställs sälarnas ålder genom tandsnitt.
Naturhistoriska riksmuseet tar endast emot prover och betalar ut ersättning för sälar som fällts och provtagits
enligt nedanstående tabell. Kontakta Naturvårdsverkets kundtjänst eller webbplats innan jakten för att
kontrollera hur många sälar som återstår för provtagning i aktuellt område.
Tidsperioden för provtagningarna är satt med hänsyn till sälarnas biologiska år så att reproduktion samt
späcktjocklek kan studeras.
Tidsperiod

Art och län

Vilka prover

2021-09-01 till 2022-01-31

Gråsäl från Norrbottens län ner till och med
Uppsala län

Stora provtagningen tills 50 st
sälar är provtagna

2021-09-01 till 2022-01-31

Gråsäl från Stockholm, Södermanland och
Östergötlands län

Stora provtagningen tills 25 st
sälar är provtagna

2021-09-01 till 2022-01-31

Gråsäl från Kalmar, Gotland, Blekinge och
Skåne län.

Stora provtagningen tills 25 st
sälar är provtagna

2021-10-01 till 2022-12-31

Knubbsäl från Västra Götalands län

Stora provtagningen tills 10 st
sälar är provtagna

2021-10-01 till 2022-12-31

Knubbsäl från Hallands län

Stora provtagningen tills 10 st
sälar är provtagna

2021-10-01 till 2022-12-31

Knubbsäl från Skåne län

Stora provtagningen tills 10 st
sälar är provtagna

2021-10-01 till 2022-04-19

Efter att 10 knubbsälar i respektive område
provtagits kan ytterligare provtagning av
honor med en kroppslängd på 130 cm eller
längre (från nos till svansspets) ske

Stora provet tills 20 st
knubbsälhonor är provtagna

2021-05-01 till 2021-07-31

Vikarehonor från Norrbottens och VästerbottensLilla provtagningen tills 25 st
län
vikarehonor över 100 cm långa
är provtagna.

2021-09-01 till 2022-01-31

Vikare från Norrbotten och Västerbottens län
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Stora provtagningen tills 40 st
sälar är provtagna
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Stora provtagningen
 Underkäke (måste vara med för att få ersättning utbetald)
 Samtliga inre organ utskuret i ett stycke från tunga till anus (inkl. mag- och tarmkanal)
 Reproduktionsorgan (inkl. ev. foster) från honor, testiklar och penisben från hanar
 Remsa av späck och hud, ca 200 gram
 En bit muskel, ca 200 gram
 Eventuella sjukliga förändringar på kroppen kan skäras ut
 Ifylld jaktrapport, ange samma person som står som skytt i rapporteringen till Naturvårdsverket
Lilla provtagningen
 Underkäke (måste vara med för att få ersättning utbetald)
 Reproduktionsorgan (inkl. ev. foster) från honor, enbart testiklar från hanar
 Remsa av späck och hud (några cm bred och ca 30 cm lång, ca 200 gram)
 En bit lever ca 200 gram
 Ifylld jaktrapport, ange samma person som står som skytt i rapporteringen till Naturvårdsverket
Infrysning och insändande av prover
 I Norrbottens län (Luleå) finns det tillgång till infrysning och mellanlagring hos Flyttservice i Boden AB
(FSB) Tel: 0921-201922 eller 0921-18020. FSB svarar för att proverna fryses och mellanlagras samt
transporteras till Naturhistoriska riksmuseet. Glöm inte att bifoga jaktrapporten.
 Prover från sälar som är skjutna på Gotland packas enligt instruktion utan kartong och lämnas på Ar
forskningsstation, Fleringe. Gunilla Rosenqvist 070 376 81 58 tar emot proverna och kontaktas innan för
överenskommelse om tid.
 För övriga län saknas liknande mellanlagring. Jägarna ansvarar här själva för infrysning och insändande
av prover.
Jägare kan även mot milersättning för biltransport (18,50 kr/mil) själva leverera proverna om
provmängden är större och avståndet till museet är rimligt (kontakta oss innan för godkännande av
transport med ersättning). Det går också att få milersättning för biltransport till fryslagret i Luleå och
forskningsstationen vid Ar, kontakta oss innan för godkännande.
Gratis förpackningsmaterial för att skicka med post




Förpackningsmaterial (plastpåsar som är extra tjocka, buntband, absorberande material, kartong etc)
inklusive förbetald returadressetikett beställs kostnadsfritt från Naturhistoriska Riksmuseet, se
kontaktpersoner nedan. Detta material ska användas för att minska risken för läckage
Beställ gärna förpackningsmaterial via e-post
Vi behöver veta: namn, adress, mobilnummer och antal sälprover du vill skicka in

OBS! Skicka årets prover till Naturhistoriska riksmuseet senast den 6/12 2022
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Hur du packar proverna innan transport
Tydlig instruktion med bilder finns på www.nrm.se/salpack
1. Packa sälproverna i påsar
 Alla frysta organ från en säl läggs i en plastsäck som försluts mycket hårt med buntband
 Lägg absorberande material i botten av ytterligare en plastsäck och lägg ner proverna
 Lägg i jaktrapporten (i en tätslutande (ziplock-) plastpåse)
 Förslut med buntband
2. Kartongstorlek
 Välj storlek på kartongen genom att skära till hörnen på den.
 Lägg i en kartongskiva i botten
3. Hur du packar kartongen med sälprover
 Sätt en stor plastsäck i kartongen
 Lägg i proverna (max 20 kg) och förslut mycket hårt med buntband.
 Lägg i en kartongskiva och vik ihop kartongen, tejpa ihop noggrant
Returadressetiketten måste vara aktuell (inte mer än 3 månader gammal). Kontakta oss för en ny.
Rutiner för att skicka döda djur med Postnord
 Paketet får väga högst 20 kg
 Materialet skickas genomfryst
 Returadressetiketten klistras på paketet
 Upphämtning måste bokas på telefon 0771-333310, ange kundnummer 1103008007 och meddela att
försändelsen ska till Naturhistoriska riksmuseet. Beställ hämtning till den adress där du eller någon
annan finns på plats för att lämna ut paketet, eller ställ ut för upphämtning efter överenskommelse med
Postnord. OBS! Paketet får inte lämnas hos ombud till exempel ICA eller Coop
 Kontaktperson på museet är Linnea Cervin/Britt-Marie Bäcklin/Sara Persson och leveransadressen är
Frescativägen 48, 114 18 Stockholm.
 För hämtning samma dag är sista tid för bokning kl. 13.00 (vardagar). Vissa undantag kan förekomma,
kontakta bokningen på telefon 0771–33 33 10, för uppgift om vilken tid som gäller för din ort.
 Prover bör skickas i början av veckan så att de inte blir liggande inomhus över veckoslutet
Kontakta oss gärna via mail så vi vet att prover är på väg, se kontaktuppgifter nedan
Ersättning för uppgifter och prover
 Stora provtagningen
Jägare med A-skatt, 2000 kr (före skatt).
Jägare med F-skatt, 2630 kr (exkl. moms).
 Lilla provtagningen Jägare med A-skatt, 600 kr (före skatt).
Jägare med F-skatt, 790 kr (exkl. moms).
OBS! Underkäken måste vara med för att utbetalning ska ske
Ersättningen är skattepliktig. Inkomstuppgift kommer att lämnas till Skatteverket.
Utbetalningar
 För en jägare med F-skatt, 30 dagar efter fakturadatum. Fakturorna måste specificeras, se nedan!
 Jägare med A-skatt får ersättning utbetald när provet är genomgånget, alternativt efter att personen
skickat in en förskottsutbetalningsblankett. Om ersättningen ska betalas ut till annan bank än Danske
bank behövs även blanketten ”Anmälan/Ändring av löntagaruppgifter” fyllas i. Denna blankett behöver
bara fyllas i en gång eller vid byte av kontonummer.
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Fakturan ska innehålla följande information
Naturhistoriska riksmuseet använder sig av e-fakturering och uppmanar leverantören att skicka sina fakturor
via den funktionen. Mer information finns på hemsidan: https://www.nrm.se/ommuseet/kontakt
 Faktureringsadress
Naturhistoriska riksmuseet
Ref 2206
FE 7727
831 90 ÖSTERSUND
 Beskrivning av utförd tjänst
 Antal skjutna sälar och art, tid och plats
 Stora/lilla provtagningen eller hel säl
 Namn på skytten (samma som rapporterats till Naturvårdsverket)
 Eventuell kostnad för transport (ring oss innan för godkännande), biltransport 18,50 kr/mil, ange ort fråntill
 Fakturanummer
 Organisationsnummer/VAT-nummer/F-skattsedel
 Momsbelopp
 Fakturadatum
 Förfallodatum/betalningsvillkor (vi tillämpar 30 dagar netto)
 Bankgiro/Plusgiro
Det går att mejla fakturan till: ekonomi@nrm.se
Behandling av personuppgifter
I samband med att sälprover skickas in till museet sparar Naturhistoriska riksmuseet personuppgifter som
namn, telefonnummer och e-post. Syftet är att kunna kommunicera med insändaren kring respektive prover,
samt för att kunna följa upp eventuella framtida frågor kring material som skickats till museet.
För att kunna betala ut ersättningen för inskickade prover samlar vi även in och spar personnummer och
bankuppgifter. Vi behandlar även personuppgifter för att fullfölja museets myndighetsuppdrag, samt för att
leva upp till kraven på myndigheters hantering och arkivering av allmänna handlingar.
Den lagliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är att fullgöra uppgifter av allmänt intresse.
Du kan läsa mer om hur Naturhistoriska riksmuseet hanterar personuppgifter webbsidan.

Kundtjänst: 010-698 1000 (vardagar 08.00-16.30)
Webbplats: www.naturvardsverket.se/saljakt

Leveransadress
Naturhistoriska Riksmuseet
Enheten för miljöforskning och övervakning
Frescativägen 48
114 18 STOCKHOLM

Frågor besvaras av följande personer på
Naturhistoriska Riksmuseet
Linnea Cervin
08-5195 4013
linnea.cervin@nrm.se

Fakturaadress
Naturhistoriska Riksmuseet
2206
FE 7727
831 90 ÖSTERSUND

Sara Persson
Sara.persson@nrm.se

08-5195 5144

Britt-Marie Bäcklin
08-5195 4259
Britt-marie.backlin@nrm.se

Kontaktuppgifter Naturvårdsverket
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