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6 Registrera avskjutning 

Arbetsytan för registrering av fällt vilt nås genom att välja ”Registrera” i vänster menyrad och 

därefter länken ”Fällt vilt”. Arbetsytans utseende är beroende av vilka inställningar som gjorts för 

jaktlaget i arbetsytan ”Jaktlag-rapportör”. 

6.1 Individregistrering 

För jaktlag som markerat att de jagar älg, men inte markerat övrigt vilt, finns endast älg tillgänglig för 

registrering. Endast individregistrering är möjlig för älg. För jaktlag som registrerar älg och övrigt vilt, 

men inte årssammanställning, finns samtliga jaktbara viltarter, inklusive älg, valbara i rullmenyn, figur 

1. 

Figur 1. Arbetsytan Fällt vilt för ett jaktlag med samtliga jaktbara arter valbara för individregistrering 

Fälldatum, art och typ av djur är obligatoriska uppgifter. Genom att klicka i rutan för datum öppnas 

en kalender där fälldatum kan väljas, alternativt kan datum skrivas in av typen ÅÅÅÅ-MM-DD. 

Vilka typer av djur som finns valbara varierar beroende på art. För älg, kronhjort, dovhjort, rådjur och 

vildsvin finns vuxet handjur, vuxet hondjur, årskalv av hankön och årskalv av honkön tillgängliga och 

ett val måste göras, figur 2. De faktiska beteckningarna varierar beroende på art. För övriga arter 

finns inga typer tillgängliga, utan typen har samma namn som arten. 
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Figur 2. Val av typ är obligatoriskt för älg, kronhjort, dovhjort, rådjur och vildsvin 

För arter med valbar typ kan biologiska uppgifter registreras. Vilka uppgifter som kan registreras 

beror på typ. För samtliga typer finns möjlighet att registrera vikt (ange om det är slaktvikt, passad 

vikt eller levande vikt) och datum för vägning. För vuxna djur kan ålder registreras. Ålder ska vara 

mätt via tandsnittning och inte skattad. För vuxna hondjur kan reproduktionsdata registreras och för 

vuxna handjur, förutom vildsvin, kan hornkaraktärer registreras. 

För arter som inte har flera typer kan antal individer registreras. För dessa arter behöver således inte 

individerna registreras separat (en individ per rad) utan det är möjligt att, till exempel, registrera 15 

fällda gräsänder vid en jaktdag via en registrering. 

När det registrerade djuret sparats så uppdateras listorna med registrerade avskjutningar (separata 

listor för älg och övrigt vilt). För älg framgår även det id-nummer som älgen får i länsstyrelsens 

system Älgdata alternativt ett felmeddelande. Detta är ett kvitto på hur överföringen till Älgdata har 

fungerat (id-nummer = fungerat). Det kan ta en stund innan en registrerad älg erhållit sitt id-nummer 

från Älgdata. 

6.2 Markera fällt vilt på karta 

Vid individregistrering av klövvilt kan fällda djur markeras på karta. Klicka på den blå knappen ”Ange 

plats på karta”, figur 2. Välj ”Ange plats” och klicka i kartan. Om ”Visa min position” väljs så markeras 

automatiskt den plats där användaren (telefonen, datorn) befinner sig. I övrigt se avsnitt 5.2.   

6.3 Uppdatera registrerat fällt vilt 

Ett registrerat fällt vilt kan aktiveras för uppdatering, till exempel komplettering av biologiska 

uppgifter, genom att klicka i ringen till vänster om djuret i listan, röd pil i figur 3. 
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Figur 3. Lista med fällda älgar. Numret i kolumnen ”Status” är id-nummer från länsstyrelsen 

6.4 Årssammanställning 

När jaktlaget valt att registrera övrigt vilt via årssammanställning får arbetsytan ett utseende enligt 

figur 2. Jaktlaget i detta exempel registrerar älg (vilken endast kan ske via individregistrering och 

medför att området för individregistrering är synligt) och övrigt vilt via årsammanställning. 

Art, typ (för kronhjort, dovhjort, rådjur, vildsvin) och antal är obligatoriska uppgifter. Antal kan anges 

genom att skriva antalet i rutan, alternativt klicka på + och – knapparna, figur 4. 
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Figur 4. Årsammanställning av övrigt vilt 

Allteftersom vilt registreras och sparas, fylls listan med registrerade djur på. Antalet kan ändras direkt 

i listan genom att trycka på + eller – knappen på respektive rad. När en viltart registrerats och sparats 

är det inte möjligt att registrera samma viltart igen för samma jaktår. Ändra istället antalet i listan 

med + och – knapparna.  

6.5 Radera registrerat djur 

För att radera ett vilt som registrerats via individregistrering, aktivera djuret genom att klicka i ringen 

till vänster om djurets nummer i listan och klicka sedan på den röda knappen ”Radera avskjutning”. 

Ett kontrollmeddelande erhålls, klicka på den röda knappen ”Ta bort”. Djuret raderas och kan inte 

återskapas. 

För att ta bort en registrerad art i årssammanställningen klickar man på X längst till höger i listan på 

raden för den aktuella arten. 

6.6 Visa fällda älgar i jaktområdet 

Genom att klicka på den gröna knappen ”Visa fällda älgar i jaktområdet” skapas en lista enligt figur 5. 
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Figur 5. Visa fällda älgar i jaktområdet 

Eftersom knappen ligger på arbetsytan för rapportering av fällt vilt så är den åtkomlig även för 

jaktlagsrapportörer, vilka därigenom kan se vilka älgar som rapporterats i jaktområdets övriga 

jaktlag. Förutom registrerade älgar (inklusive de id-nummer som erhållits från länsstyrelsens system 

Älgdata) framgår respektive jaktlags tilldelning i det fall sådan har registrerats på arbetsytan jaktlag – 

rapportör. 

 

   

 

 


