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Förord 

Det här är en kortfattad manual för registrering av slinga i databasen Rovbase. Med 

slinga menas den väg man färdats när man sökt efter djur, eller spår av djur och där man 

har spårat djur. Slingorna utgör en grund för bedömning av vilka områden som är 

inventerade.  

 

Rovbase ägs och driftas av Miljødirektoratet i Norge. Direktoratet och Naturvårdsverket 

samarbetar kring lagring av data från viltförvaltningen. 

 

På uppdrag av Naturvårdsverket erbjuder Viltskadecenter utbildning i Rovbase och 

support till Rovbasens svenska användare. Har du frågor om Rovbase eller 

förbättringsförslag på denna manual så är du välkommen att höra av dig till oss på 

Viltskadecenters support för Rovbase, tel. 0581 – 69 73 73 eller per e-post till 

Support.Rovbase@slu.se. 

  

Henrike Hensel och Peter Jaxgård 

Viltskadecenter 
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4 

Logga in 
Inloggningssidan finns på webbadressen: www.rovbase30.se. Läs om inloggning och personliga inställningar i 
manualen ”Logga in och anpassa Rovbase“. Se länk till manualer nedan. 

Observera länkarna, bland 

annat till Naturvårdsverkets 

inventeringsmetodik och till 

manualer till Rovbase för 

svenska användare. 

http://www.rovbase30.se/


 
 
  

Steg 1: Starta registrering av en slinga 

1. Klicka på fliken Inventering 

2. Klicka på fliken Slinga 

3. Klicka på knappen Ny 
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Steg 2: Fyll i uppgifter på fliken Slinga – och spara 
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1. Fyll i uppgifter om 

slingan. 

2. Klicka på Spara. 



När du har klickat på Spara-knappen 

visas meddelandet ”Du har sparat” i 

meddelande-raden. 

 

Slingan har också fått ett RovbaseID. 

Steg 2 – forts. Bekräftelse på att slingan är sparad 
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Steg 3: Komplettera med färdvägen inritad i karta 
När grunduppgifterna om slingan är sparade ska man komplettera med den sträcka man färdats när man sökt efter 
djur eller spår av djur och där man har spårat djur. 

För att komplettera med färdväg i 

karta: 

 

Klicka på knappen Redigera GPS-data.  

 

GPS-dialogen visas i ett nytt fönster (se 

nästa sida). 
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Steg 4 – forts. Läs mer i ”Manual till GPS-dialogen” 

I GPS-dialogen ska man rita in den sträcka man färdats när man sökt efter djur/spår av djur och spårat djur. Här 
kan man hämta data från en GPS eller rita för hand. Det är bara den sträcka där spårförhållanden eller liknande 
gjort det möjligt att se djur/spår av djur som ska anges i kartan. Läs mer i ”Manual till GPS-dialogen”. 
  

GPS-dialogen 
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Klart! 

Och om det inte gick så bra… 10 

När färdvägen och spårningen är inritade i kartan… 



 

Kontakta Viltskadecenters support för Rovbase: 

Support.Rovbase@slu.se 

Tel. 0581 – 69 73 73 

 

 

frågor om tillgång 
till Rovbase 

frågor om hur man 
använder Rovbase glömt bort 

inloggningsuppgifter 

upptäckt ett fel i 
Rovbase 

synpunkter på Rovbase 

Har du… 

Support för svenska användare 
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