
Fältarbete  
(i samarbete med samebyarna) 
1. Skannar landskapet 
2. Besöker lya 
3. Dokumenterar 
4. Särskiljer 

Registrering i Rovbase 
5. Registrerar besök med 

fotodokumentation (vid aktivitet) 
och slinga 

6. Ger status  till föryngringslokalen 
7. Anger berörda samebyar 
8. Registrerar eventuella DNA-prov 

och döda järvar 

Regional kvalitetssäkring 
1. Kontrollerar att föryngringslokalen 

uppfyller kriterierna för sin status 
2. Kontrollerar att föryngringar är 

särskiljda enligt kriterierna 
3. Kontrollerar att berörda samebyar 

angetts 

4. Godkänner föryngringslokalens 
status  

Färdigt 

Rapportering 
(i samarbete med Rovdata) 
5. Utför populationsberäkningar 
6. Skriver Skandinavisk teknisk 

rapport baserad på 
inventeringsresultaten 

Länsstyrelsens Fältpersonal 

Länsstyrelsens Inventeringsansvariga 

Viltskadecenter 

DNA-labbet 

SVA 

Rådgivning  
Granskar osäkra bilder och ger 
motivering till vad man ser eller inte ser 

Skandinavisk referensgrupp 
O

SÄKER 

  

Fastställande av inventeringsresultat 

Rapportering 
5. Skriver länsvis rapport baserad på 

inventeringsresultatet 

Fastställande av utbetalningar 
Administrerar ersättning till 
samebyarna 

Sametinget Naturvårdsverket 
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Skickar 
Döda järvar till 

SVA ** 

Skickar  
DNA-prov till 

labb 

Färdigt 

Nationell kvalitetssäkring 
1. Kontrollerar att föryngringslokalen 

uppfyller kriterierna för sin status 
2. Kontrollerar att föryngringar är 

särskiljda enligt kriterierna 
3. Kontrollerar att all dokumentation 

finns registrerad 
4. Låser föryngringens status i 

Rovbase 
 

Rapportering 
Skriver populärvetenskaplig rapport 

Regelgivning 
1. Skriver föreskrifter, instruktioner, faktablad, och samarbetsavtal med t.ex. Svenska Jägareförbundet 
2. Beslutar om medel till Länsstyrelser 
3. Beslutar om uppdrag till Viltskadecenter 
4. Beslutar om uppdrag och upphandling av DNA-labb 

Labbarbete 
1. Analyserar 

DNAprover 
2. Registrerar 

provsvar i 
Rovbase 

Labbarbete 
1. Fastställer 

dödsorsak 
2. Registrerar  

svar i Rovbase 
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* Deadline för t.ex. labbarbete och registrering i Rovbase kan vara senare  ** Vid skyddsjakt och fallvilt är detta polisens ansvar 
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