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7 Registrera obs 

Arbetsytor för att registrera observationer nås genom att välja ”Registrera” i vänster menyrad, sedan 

klicka på länken ”Observationer” och därefter välja obsmetod. Vilka obsmetoder som finns 

tillgängliga kan variera mellan områden och år och kan därför inte specificeras. I nedanstående 

exempel används klövviltobs. Klicka på den blå knappen ”Klövviltobs” för att nå arbetsytan för 

registrering vid röd pil i figur 1. 

Figur 1. Arbetsyta för val av obsmetod 

I exemplet i figur 2 är registrering av obs tillåten under maximalt 40 jaktdagar (40 flikar varav 11 syns 

i figuren) och under perioden 2016-01-01 till och med 2016-12-31. För inställning av obsperiod se 

avsnitt 3.2. 
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Figur 2. Arbetsytan för registrering av observationer 

Om jaktlaget inte har jagat under den aktuella obsperioden, är det möjligt att klicka i rutan ”Ej jagat 

under obsperioden”. Då döljs registreringsflikarna. 

För att öppna en registreringsflik, klicka på ”Jaktdag nr” längst till vänster på fliken. Obligatoriska 

uppgifter är datum, antal jaktdeltagare, jaktdagens längd samt vilken eller vilka arter som varit 

tillåtna för jakt under den jaktdagen. Datum måste ligga inom obsperioden. I kalendern är enbart 

sådana datum valbara. Maximalt 150 jaktdeltagare kan registreras och jaktdagens längd kan 

maximalt vara 16 timmar. Om uppgifter utanför detta intervall anges färgas rutan röd och tillåtet 

intervall visas. Vilka arter som finns valbara för jakt beror på vald obsmetod. Minst en art måste 

anges. När registreringarna är gjorda sparas de genom att klicka på den gröna knappen ”Spara”, figur 

3. 

Observationer av älg kommer att ingå i den ”klassiska” älgobsen om älg har kryssats i som en jaktbar 

art den dagen, jaktdagen är någon av de sju första (oavsett hur många jaktdagar som obsmetoden 

innehåller) samt datum ligger inom perioden för den ”klassiska” älgobsen (se avsnitt 3.2). 
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Figur 3. Registrering av obligatoriska uppgifter för en obsdag 

För att registrera observationer så väljs art, typ och antal. Skriv antalet i rutan eller använd + och – 

tecken. När man klickar på den blå knappen ”Lägg till” så sparas observationen och visas i listan 

Registrerade observationer där de kan ökas (+), minskas (-) eller raderas (X), figur 4. Maximalt 99 

observationer av samma observationstyp kan registreras för en jaktdag. 

Figur 4. Registrering av observationer 
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Fällda djur registreras genom att klicka på den blå knappen ”Varav skjutna”. Där kan även fällda djur 

överföras till arbetsytan för att registrera avskjutning. Ett fält öppnas där antalet fällda djur av 

respektive kategori registreras, figur 5.  

Figur 5. Registrering av fällda djur och överföring till avskjutning 

Avskjutning kan endast registreras för de arter som markerats som tillgängliga för jakt den dagen. 

Klicka på den gröna knappen ”Spara” när avskjutningarna registrerats. För älg sker då en 

rimlighetskontroll så att inte fler djur kan registreras som fällda än vad som observerats av respektive 

typ. För övriga arter sker ingen sådan kontroll. 

Om man önskar överföra de fällda djuren till arbetsytan ”Registrera avskjutning” (för att slippa 

registrera dem igen) så klickar man på den blå knappen ”Överför till avskjutning”. Älg överförs till 

avskjutning om jaktlaget valt att registrera fällda älgar, annars inte. Övrigt vilt överförs till avskjutning 

om jaktlaget valt individregistrering av övrigt vilt. Om jaktlaget inte valt att registrera övrigt vilt, eller 

valt årssammanställning sker ingen överföring av övrigt vilt. 

Datum, antal observationer, antal fällda, antal jaktdeltagare och jaktdagens längd visas även i flikens 

”huvud”. Man behöver således inte öppna fliken för att se om registreringar gjorts på den aktuella 

jaktdagen, se den röda pilen i figur 6. 
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Figur 6. Sammanställning i flikens ”huvud” 

 


