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Landsomfattande övervakning av Rävens dvärgbandmask 2021-2023   
  

Namn 
 

Kommun där proven är tagna 

Mobiltfn 
 

Län där prov är tagna 

 

Märkning 
Ett prov per påse som 
märks med t.ex siffra eller 
fyndplats. 

 
Kartkoordinatsystem: 
Ange vilket koordinatsystem som används   
(i första hand WGS84 decimal, tack!) 

 WGS84 decimal 
 WGS84 
 RT90 
 SWEREF99 TM 

Provpåse märkning 
Latitud, X-koordinat Longitud, Y-koordinat 

 
. . 

 
. . 

 
. . 

 
. . 

 
. . 

 

INSTRUKTIONER 
1. Ett prov kan vara: En hel rävspillning, ELLER minst en matsked volym träck från ändtarmen på en 

skjuten eller död räv.  

2. Prov plockas upp i en genomskinlig påse/ziplocpåse. Töm på luft och knyt ihop påsen/stäng ziplock. 

3. Märk påsen, fyll i blanketten med samma märkning. Lägg alla uppmärkta påsar i ytterligare en 
plastpåse, knyt ihop.  

4. För varje prov: Ange kartkoordinater för fyndplatsen med 7 siffror, och ange vilket koordinatsystem 
som används (helst enligt WGS 84 decimal). Fyll i namn, mobilnummer, kommun och län.  

5. Lägg påsen med prover i bifogad kartong tillsammans med denna ifyllda remiss, förslut kartongen med 
tejp och posta (fri frakt).  

För att få en bra bild av förekomsten av dvärgbandmask i Sverige är det viktigt att 
få in tillräckligt med prover från varje kommun. Stort tack för din insats! 

UppdragID 
(ifylls av SVA) 

 

http://www.sva.se/
http://www.sva.se/
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