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Angående hantering av uppgifter i Rovbase
Länsstyrelsen i Västra Götaland har önskat att Naturvårdsverket yttrar sig om vi
har, eller avser att, skicka in en rapport om it-incident till Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB).
Naturvårdsverket bedömer att den konsult som haft uppdrag att arbeta med
uppgifter i databasen Rovbase har haft åtkomst till uppgifter som inte
uttryckligen ingick i det uppdrag han haft, men i begränsad omfattning.
Uppgifterna omfattas till viss del av sekretess, men konsulten har tecknat
uppdragsavtal där ett villkor är att sekretessbelagda uppgifter inte får röjas.
Uppgifterna utgör till viss del personuppgifter och personuppgiftsbiträdesavtal
har tecknats. Naturvårdsverket har inte några indikationer på att uppgifter har
röjts till allmänheten, d.v.s. att de har spridits vidare av konsulten. Utifrån detta
bedömer Naturvårdsverket det inträffade som en it-incident men att it-incidenten
inte är rapporteringspliktig då den inte allvarligt påverkar säkerheten i den
informationshantering som myndigheten ansvarar för. Incidenten påverkar vare
sig allvarligt informationssystemet eller säkerheten i samhället i stort.
Det kan även nämnas att Naturvårdsverket gör bedömningen att länsstyrelsen
inte är att anse som uppdragsgivare i den mening som avses i förordningen
(2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder
vid höjd beredskap. En uppdragsgivar- /värdmyndighetsförhållande föreligger
när en myndighet har lämnat ett uppdrag till en annan myndighet att sköta
informationssystemet. Ett sådant uppdrag föreligger inte i det här fallet.
Vi kan notera att händelserna har påverkat förtroendet för Naturvårdsverket och
väljer ändå att informera MSB om det inträffade. På så sätt får MSB insyn i hur
Naturvårdsverket bedömer det som hänt och kan välja att återkoppla.
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Naturvårdsverket arbetar kontinuerligt med rutiner och systemstöd för att
informationshanteringen ska vara säker. Denna händelse tydliggör ytterligare att
informationssäkerhetsfrågorna är viktiga för att Rovbase ska kunna fungera som
stöd i arbetet med rovdjursinventeringar. Flera myndigheter och organisationer
är delaktiga i inventeringarna, förutom länsstyrelserna till exempel samebyar och
medlemmar i Svenska Jägareförbundet. Sverige och Norge samverkar också
sedan många år kring inventeringsmetoder och it-stödet Rovbase.
Sedan 2017 pågår en genomgång och utvärdering av det nuvarande
inventeringssystemet, med syfte att ge underlag till att framtida
inventeringssystem ska bli tydligare, enklare och effektivare. Naturvårdsverket
arbetar också med såväl rättsliga förutsättningar och rutiner kring
avtalshantering, behörighetsgivning, uppföljning och avslut av uppdrag, som
utredning av möjligheten att ytterligare begränsa tillgång till vissa uppgifter och
att ta bort ej nödvändiga uppgifter ur databasen.
Att länsstyrelserna, Naturvårdsverket och andra aktörer inom
rovdjursinventeringen har förtroende för varandra och det gemensamma arbetet
är mycket viktigt, liksom samsyn om våra roller och vad vi behöver göra
tillsammans för att inventeringar och datahantering ska fungera i framtiden. Vi
önskar en fördjupad samverkan kring det.
Ni är välkomna att höra av er till mig om ni har frågor om Naturvårdsverkets
bedömning och om hur vi arbetar med att förbättra rovdjursinventeringar,
informationshantering och it-stöd.
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