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DNA-märkning av utombåtmotore och annat i båten 

 

PAS 820 godkänd DNA-Märkning från SSF 

Vår DNA-märkning är PAS 820 godkänd vilket är en Engelsk certifiering enligt deras norm 

angående DNA-märkning. Det betyder att vår märkning är godkänd och testad för att klara av att 

efter applicering sitta på föremål i utomhusmiljö i minst 5 år. Det är bästa betyget en DNA lösning 

kan få i dagsläget och vår DNA uppfyller alla krav som ställs.  

 

Registrering av DNA-Kod och ägare i Svensk och internationell databas 

Registreringen är väldigt enkel att genomföra, ägaren fyller enbart i sina kontaktuppgifter på det 

medföljande kortet och skickar in till oss i det medföljande kuvertet, när vi får kortet så lägger vi 

upp ägaren och koden i en databas som sträcker sig över totalt 37 länder och svenska polisen har 

tillgång till den databasen. Det gör även att man inte registrerar in enskilda föremål i registret utan 

enbart vem som äger DNA-koden som finns i den burken man köpt. Så när någonting ska säljas 

vidare så skrivs en fullmakt som köparen får där det står att föremålet är stöldskyddsmärkt med 

DNA och mikropunkter. De flesta som köper något i andra hand gillar att föremålet är märkt med 

DNA, det ger ett mervärde för köparen eftersom det ingår en kostnadsfri stöldskyddsmärkning på 

föremålet som köps. Det sker ingen ändring i registret när föremål säljs, utan personen som köper 

DNA-koden kommer alltid att stå som ägare till koden i registret och blir då även kontaktad om 

polisen stöter på upphittat stöldgods med den unika DNA-koden. 

 

Hur märkningen går till 

DNA-märkning kan du använda för att märka båtar, motorer, trailers och övriga värdefulla tillbehör. 

Men givetvis går det lika bra att märka föremål i hemmet också. När du märker med DNA-

märkning finns det några saker att tänka på: 

•Se till att ytorna du ska märka är rena och torra 

•Sätt gärna märkningen på ojämna ytor, t.ex. vid inbucklingar, skarvar och räfflor.  

•Se till att du får med mikropunkter när du applicerar märkningen. Mikropunkterna syns som små 

svarta prickar.  

•Märk på 3 ställen eller fler beroende på hur stort föremålet är. 

•Använd varningsdekalerna på väl synliga ställen – de verkar avskräckande på tjuven.  

 

En video som visar hur märkningen av föremål går till: 

https://www.youtube.com/watch?v=iXwNcfa65JA&list=UUdsg7UCrL5PHtoYaLduUZbw&in

dex=2 
Här får ni tips om hur ni bör märka utrustning i båten, elektroniken och andra stöldbegärliga 

föremål som finns. 

 

Det finns med en liten mindre presentation bifogad med bilder och text som heter ”SSF DNA-

Märkning” som visar och förklarar hur DNA-Märkningen fungerar rent praktiskt. 

 

SSF Stöldskyddsföreningen 

SSF Stöldskyddsföreningen har arbetat med säkerhetsfrågor sedan 1934. Vi har under åren byggt 

upp en unik erfarenhet och kompetens inom området säkerhet. Vår vision – att skapa ett tryggare 

samhälle – är kärnan i hela vår verksamhet. SSF arbetar brottsförebyggande, genom 

informationsspridning och opinionsbildning. Vårt oberoende och vår unika bredd inom 

https://www.youtube.com/watch?v=iXwNcfa65JA&list=UUdsg7UCrL5PHtoYaLduUZbw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=iXwNcfa65JA&list=UUdsg7UCrL5PHtoYaLduUZbw&index=2
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säkerhetsområdet är en trygghet för dig som användare. Vi är en ideell förening och drivs helt utan 

vinstsyfte. Det överskott som genereras av våra tjänster, som ex. Nyckelbrickan, DNA-märkning, 

Spärrtjänst och våra utbildningar, återinvesterar vi i ideell verksamhet. Det innebär att alla som 

använder någon av SSF:s tjänster indirekt stöder vår vision om ett tryggare samhälle. För dig som 

kund och samarbetspartner vill vi inom SSF vara en stark och pålitlig partner, och en trygg och 

kompetent leverantör inom området säkerhet. 

 
Näsbyvikens Båtsällskap 

Nyligen blev vårt samarbetsprojekt med Näsbyvikens Båtsällskap och Svenska Sjö uppmärksammat 

i Båtmagasinet Hamnen, där vi tillsammans gick ihop för att minska stölderna och inbrotten som 

länge drabbat Näsbyvikens Båtsällskap i Täby. Projektet startade under våren 2015 där vi DNA-

märkte Näsbyvikens medlemmars båtar och föremål. Vi satte även upp en mängd olika dekaler och 

skyltar i området för att påvisa för tjuvarna att allting stöldbegärligt inne på området var märkt med 

DNA. Näsbyviken hade haft mycket problem med stölder av båtmotorer och annan utrustning och 

syftet med projektet var att genom märkning minska stölderna i området genom att göra motorer, 

båtar och andra tillbehör mindre attraktiva att stjäla. Nu har det nästa gått 10 månader sedan vi drog 

igång projektet där över 500 medlemmar DNA-märkte sina båtar, motorer, drev, trailers och andra 

värdefulla båttillbehör och vi kan glädjande se att Näsbyviken Båtsällskap inte haft ett enda försök 

till stöld sen projektets start, till och med under sommaren då flest båt och motorstölder sker så 

slapp Näsbyviken problemen. 

 

Länk till artikeln på Hamnen.se finns här: http://www.hamnen.se/artiklar/nyheter/stolderna-

upphorde-nar-batklubben-dna-marktes.html 
Länk till artikel om projektet i lokaltidningen Mitt I Täby finns här: http://mitti.se/syntetisk-dna-

stoppar-battjuvar/?tag=taby 
Länk till vårt pressmeddelande om projektet: 

https://www.stoldskyddsforeningen.se/privat/pressrum/pressmeddelanden-2016/stolderna-

upphorde-nar-batklubben-dna-marktes/ 
 

DNA-Märkning 

DNA-Märkning den nya moderna typen av stöldskyddsmärkning som vi använder oss av. I Sverige 

har det funnits i ungefär två år och polisen är väldigt positiva till den här nya lösningen eftersom 

den är så pass effektiv och verkligen gör skillnad. I England har DNA-Märkning funnits i ungefär 

15 år och har på de områdena det använts minskat rån, inbrott och stölder med upp till 80%. SSF 

DNA-märkning innehåller den senaste och mest avancerade tekniken av stöldskyddsmärkning och 

minskar risken för att bli utsatt för inbrott och stöld. 

 

Mängder av upphittat gods kan aldrig spåras tillbaka till ägaren eftersom det ofta saknas någon form 

av märkning som är sökbar. Genom att märka dina eller verksamhetens föremål med SSF DNA-

märkning kan polisen enkelt spåra dig som ägare till upphittat gods och binda gärningsmän till en 

specifik brottsplats. Varningsdekalerna indikerar för tjuven att föremålet är märkt och svårt att sälja 

vidare vilket har en stöldavskräckande effekt. 

 

SSF DNA-märkning är en limblandning med biologiskt framställd DNA, mikropunkter och UV-

spårämne. Biologiskt DNA går att framställa i oändliga kombinationer och därför har varje 

märksats sin egen unika DNA-kod. I limblandningen finns också mikropunkter med unika PIN-

http://hamnen.se/
http://www.hamnen.se/artiklar/nyheter/stolderna-upphorde-nar-batklubben-dna-marktes.html
http://www.hamnen.se/artiklar/nyheter/stolderna-upphorde-nar-batklubben-dna-marktes.html
http://mitti.se/syntetisk-dna-stoppar-battjuvar/?tag=taby
http://mitti.se/syntetisk-dna-stoppar-battjuvar/?tag=taby
https://www.stoldskyddsforeningen.se/privat/pressrum/pressmeddelanden-2016/stolderna-upphorde-nar-batklubben-dna-marktes/
https://www.stoldskyddsforeningen.se/privat/pressrum/pressmeddelanden-2016/stolderna-upphorde-nar-batklubben-dna-marktes/
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nummer och dessa tillsammans med DNA-koden registreras med en ägare i sekretesskyddade 

databaser i både Sverige och i England, vars register i dagsläget används i 37 olika länder. 

 

Du applicerar enkelt DNA-blandningen genom att pensla den på ett föremål. Märkningen är i 

princip omöjlig att avlägsna helt, då minsta partikel av blandningen innehåller en fullständig DNA-

kod. UV-spårämnet i limmet framträder i blått då det belyses med UV-ljus och polis kan därmed 

hitta vart märkningen har utförts. En mikropunkt och dess PIN-nummer kan avläsas på plats med ett 

handmikroskop och limmet med DNA kan skrapas för ett prov som skickas till laboratorium för 

identifikation av DNA-koden och dess ägare. Den dubbla märkmetoden ger ett extra skydd och de 

båda registren gör att polisen kan söka efter ägaren till föremålet internationellt. 

 

DNA-märkningen passar bra för märkning av båtmotorn, trailer, drev, elektronik, 

navigationsutrustning, båtverktyg och andra värdefulla föremål som finns i båten. Men även 

märkning av stöldbegärliga föremål i hemmet är ett bra användningsområde.  

 

Jag hoppas att det här är någonting som kan vara intressant för er.  

Om du har några frågor eller om du vill att jag ska förtydliga någonting så är det bara att du hör av 

er så hjälper jag er direkt.  

 

 

1– 99st -10 % rabatt = 719kr inkl. moms 

100st – 149st -15 % rabatt = 679kr inkl. moms 

150st > -20 % rabatt = 639kr inkl. moms 

 

Vid ett samlat inköp av SSF DNA-märkning erbjuder vi följande rabatter (normalpris 799kr inkl. 

moms) fram till och med den 15 maj-2016. 

Skicka ett mail vid beställning, till g.karl@telia.com 

 

 

Ordförande  

Hälsinglands Båtförbund 

Günther Karl 

Enångersvägen 76 

825 95 Enånger 

Telefon: 070 -370 19 24 

E-post: g.karl@telia.com  

 
 


