
Instruktion för insamling av varg-DNA 

Provtagning vargspillning 

• Skär, klipp eller bryt av en bit som är ungefär 1 cm3 stor. Det är viktigt att provet inte 

är för stort i förhållande till mängden torkmedel, eftersom DNA bryts ner snabbt om provet 

är 

fuktigt. 

• Det är bra om det inte följer med en massa snö, detta för att minska mängden vatten i 

provröret så att provet torkar så effektivt som möjligt. 

• För att undvika att provet förorenas med DNA från ett tidigare prov, är det 

mycket viktig att redskapen som används för att dela provet, torkas och bränns 

av med tändare eller tändstickor, alternativt att engångsartiklar används. 

• Lägg provet i röret och vänd det upp och ned några gånger så att provet täcks 

med torkmedel (Silicagel). Provet ska hållas mörkt till dess att det skickas till 

DNA-laboratorium. Provet ska inte frysas. 

• Sätt etiketten på röret så att streckkoden ligger längs med provröret, saknar du etiketter 

skriv eget id nummer tillsvidare.  

Om du saknar provrör kan du istället ta en bit av spillningen i t ex en plastpåse för att senare 

föra över ett prov till provrör. Om rör inte finns tillgängligt inom ett dygn bör du frysa provet.  

 

Provtagning vargurin 

• Försök ta urin i snö där urinen är som mest koncentrerat. Använd provröret för att ösa upp 

gul snö. Ta inte på rörets insida med händerna. 

• När urinen är i provröret fyller du i innehållet i den lilla flaskan med konserveringsmedel 

(kan behöva värmas upp med händerna) och skakar om. Klipp/skär av pipen så långt ner som 

möjligt. Stäng locket ordentligt. 

Blandningen löser sig så småningom när allt tinat. Förvaras i rumstemperatur. 

 

Till varje prov måste en ifylld blankett medfölja. DNA-prov utan kontaktuppgifter och 

koordinater kan inte användas.  

Glöm inte att ta koordinat med GPS eller via Skandobs touch i telefonen. Rapporten bör 

alltid föras in i Skandobs, gärna med provets id nummer. Se till att GPSen har täckning och 

att telefonen får några minuter på sig att verkligen hitta rätt plats. 

 

SPARA OCH LÄMNA ALLA DINA PROVER SAMTIDIGT I LÄNSSTYRELSEN, NATURBEVAKARE 

ELLER KRETSENS ROVDJURSANSVARIGE! 

SISTA DAG FÖR INVENTERINGEN 31 MARS! 


