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3 Älgförvaltningsområden 

Inställningarna för älgförvaltningsområden (ÄFO) nås genom att välja ”Administration” i vänster 

meny, därefter ”Hantera ÄFO”. Detta kräver behörighet på nivån länsadministratör eller högre. 

3.1 Lägg till/ta bort ÄFO-administratör 

Användare med behörighet 30 eller 40 kan kopplas som administratör i ett ÄFO. Klicka på ”Lägg till ny 

administratör” och sök i den sökruta som då visas. Klicka på ”Lägg till” för att koppla en behörig 

användare eller ”Ta bort” för att koppla loss en användare, figur 1. 

Figur 1. Hantera ÄFO 

3.2 Ställa in datumintervall för observationsmetoder 

På arbetsytan Hantera ÄFO finns alltid en inställning av datumintervall för älgobservation. Detta 

avser den ”klassiska” älgobsen (30 dagar från och med första jaktdatum) och måste anges för att 

korrekt kunna beräkna älgobsen i systemets egna rapporter och för att kunna exportera korrekt data 

till länsstyrelsens system Älgdata. Första datum registreras i rutan ”Datum från” och sista datum i 

”Datum till” vid den röda pilen i figur 1. Klicka i rutan för att få upp en kalender där datum väljs 

alternativt skriv in datum i rutan (ÅÅÅÅ-MM-DD). 

Vilken/vilka övriga datumintervall som kan registreras beror på vilken/vilka obsmetoder som ska 

användas i aktuellt ÄFO. I exemplet i figur 1 är det klövviltobs (grön pil i figur 1). Datumintervallet 

ställs in på motsvarande sätt som för den ”klassiska” älgobsen. 

Datumintervall för vald obsmetod styr under vilka datum som obs kan registreras. Datumintervall för 

älgobservation styr vilka av dessa observationer som ingår i systemets egna rapporter rörande älgobs 

samt exporteras till Älgdata. För att en obsdag ska ingå i älgobsen måste datum ligga inom 
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intervallet, obsdag ligga mellan 1 och 7 samt älg vara vald som en av de arter som jagades den 

aktuella dagen (se avsnitt 6). 

3.3 Skapa och redigera delområde i ÄFO 

Varje ÄFO innehåller minst ett delområde. I ÄFO:n där inga delområden skapats så har (det enda) 

delområdet samma namn som ÄFO:t. Det är möjligt att skapa ett fritt antal delområden och flytta 

jaktområden inom ÄFO:t till dessa. För att skapa ett delområde så klickar man på den blå knappen 

”Nytt delområde”. Då öppnas en ruta där man namnsätter delområdet och klickar ”Spara”. På 

motsvarande sätt kan ett delområde tas bort genom att klicka på ”Ta bort delområde”. 

Figur 2. Skapa delområde i ÄFO 

Därefter kan aktuella jaktområden flyttas till delområdet. Detta görs i de två boxarna längst ner på 

arbetsytan. Välj de delområden som jaktområdenas ska flyttas från (vanligen det förskapade 

delområdet med samma namn som ÄFO:t) ovanför den vänstra boxen och det delområde som 

jaktområdena ska flyttas till ovanför den högra boxen. Områdena flyttas genom att man markerar 

dem i den vänstra boxen och klickar på högerpilen (vid röd pil i figur 2). 


