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I Rovbase registreras information om insamlade prover. Prover kan vara vävnad, spillning, hår, blod etc. som
samlas in under inventering eller i samband med omhändertagande av döda rovdjur.
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provet gick att analysera och en del övrig information om analysen. På följande sidor kan du läsa om hur du hittar
analysresultatet i Rovbase, och om hur du hittar mer information om en specifik rovdjursindivid.

För att hitta analysresultat för DNA-prover, gör så här:
1. Klicka fram fliken Provregistrering > Startsida
2.
Ange sökkriterier för prover, till exempel Art, Analyserat
(Ja/Nej) och tidsperiod
tidsperiod. Vill du hitta ett specifikt prov anger
du dess streckkod i fältet Streckkod.
3. Klicka på Sök.
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När sökresultatet visas,
markera en rad genom att
klicka på den.
Klicka på knappen Visa
detaljer för markerad rad.
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På fliken Provregistrering visas de
detaljer om provet som angavs när
provet registrerades i Rovbase. Till
höger finns DNA-labbets
analysresultat.

Vill du veta mer om en
specifik rovdjursindivid
– se följande sidor!
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För att läsa mer om en specifik rovdjursindivid, gör så
här:
1. Klicka fram fliken Individ > Startsida.
2. Ange Individens namn i fältet Individ. Det går bra
att skriva del av namnet (se exempel)
3. Markera namnet i listan som visas i fältet Individ.
4. Klicka på Sök.
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När sökresultatet visas, markera en rad
genom att klicka på den.
den
Klicka på knappen Visa detaljer för markerad
rad.
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På fliken Individ finns mer detaljer om
rovdjursindividen.
På fliken Översikt över kopplade element
finns lista på de observationer och annat
där aktuell individ förekommer.
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