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   Blankett L1 

REGISTRERING AV FÄLLT LODJUR 
Blanketten ska fyllas i av länsstyrelsens besiktningsperson, som också fyller i uppgifterna i Rovbase. Blanketten ska INTE bifogas i Rovbase. 
Kopia av blanketten lämnas till skytten. Läs på nästa sida om hur dina personuppgifter behandlas.

LAGLIGT STÖD 
Lodjuret är fällt med stöd av myndighetsbeslut licensjakt         

  LICENSJAKT                 SKYDDSJAKT   Dnr:  

Om nej, vilken form av jakt/situation? (Nödvärn, Djurskyddsskäl, Trafikskadad, osv) 

  SKYDDSJAKT EGET INITIATIV §28       ANNAT: 

DATUM  
och 
KLOCKSLAG 

Lodjuret fälldes  (år, månad, dag, klockan) Lodjuret besiktigades (år, månad, dag, klockan) 

PLATS 
Fallplats (ange namn som finns på karta 1:100 000) Län  Kommun 

DJURETS ID  
Rovbase-ID 

M 

Länsstyrelsens ID  

MÄRKNING AV 
SKINN 

Chipnummer:  Placering av märkning om annat än flåsnitt: 

SKYTT 

Namn Telefon 

Adress Postnr Postort 

e-postadress Land om annat än Sverige 

ÄGARE SKINN 
OCH 
KRANIUM VID 
BESIKTNING 

Om annan än 
skytt 

Namn Telefon 

Adress Postnr Postort 

e-postadress Land om annat än Sverige 

Överlåtelse av 
kropp/troféer 

Dokumentation/notering rörande överlåtelse från jakträttsinnehavare/markägare till skytt eller annan person 

ÖVRIG 
UPPLYSNING 

BESIKTNING 
UTFÖRD AV 
Inkl 
underskrift 

Namn Länsstyrelse 

e-postadress Telefon 

Underskrift av länsstyrelsens besiktningsperson 

I 



   
Information om personuppgiftsbehandling  

När du har fällt ett djur av arten björn, järv, lodjur eller varg, kommer dina personuppgifter att behandlas av 
Naturvårdsverket och länsstyrelserna i syfte att fullgöra myndigheternas skyldighet enligt jaktlagstiftningen och 
CITES-lagstiftningen. Information om hur dina personuppgifter behandlas finner du nedan.   
 
Ditt namn, din adress och ditt telefonnummer kommer att föras in i databasen Rovbase genom länsstyrelsernas 
försorg. Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker i Rovbase. 
 
Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra myndighetens skyldighet som vetenskaplig 
myndighet enligt CITES-lagstiftningen, bland annat genom att på förfrågan bistå Jordbruksverket vid 
Jordbruksverkets prövning av exporttillstånd eller intyg för kommersiella aktiviteter. Naturvårdsverkets ansvar 
och förpliktelser följer av EU:s CITES-förordning nr 338/97 och kompletterande EU-förordning nr 865/2006, 
samt 68 § artskyddsförordningen (2007:845). Den rättsliga grunden för behandling är att Naturvårdsverket 
behöver personuppgifterna för att utföra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1 e) dataskyddsförordningen. 
 
Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. 
Personuppgifter i allmänna handlingar bevaras och gallras i enlighet med arkivlagstiftningen, Riksarkivets 
föreskrifter och myndighetens beslut om tillämpning av dessa föreskrifter 
 
Dina personuppgifter kommer att delas med den norska myndigheten Miljødirektoratet, som sköter driften av 
databasen Rovbase. Därtill får de handläggare på Naturvårdsverket som arbetar med dessa frågor del av dina 
personuppgifter. Även länsstyrelserna, som registrerar uppgifter i Rovbase, samt Statens veterinärmedicinska 
anstalt (SVA), tar del av uppgifterna.  
 
Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av 
behandling som rör dig. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill ha 
mer information om dina rättigheter kan du läsa mer på Naturvårdsverkets hemsida: 
http://www.naturvardsverket.se/Om-webbplatsen/Hantering-av-personuppgifter/Rattigheter-enligt-
dataskyddsforordningen-/.  
 
Om du vill komma i kontakt med Naturvårdsverket angående behandlingen av dina personuppgifter kontakta 
registrator@naturvardsverket.se. Du kan även kontakta Naturvårdsverkets dataskyddsombud via e-postadressen 
dataskyddsombud@naturvardsverket.se eller via Naturvårdsverket 106 48 Stockholm, telefonnummer: 010-698 
10 00. Om du är missnöjd med hur Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter kan du klaga hos IMY. Du 
hittar kontaktuppgifter på www.imy.se. 
 
För information om hur länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter se lansstyrelsen.se. För information om 
hur SVA behandlar dina personuppgifter, se SVA.se och sök på ”GDPR”. 
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