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Rovviltsinventering

• Nytt system-konsekvent inrapportering

– Skandobs  vs.  Rovobs

• Jägarnas medverkan

– Nå ut till jaktlagen i hela kretsen.– Nå ut till jaktlagen i hela kretsen.

• Ansvarig/spårare

– Utvalda inom tex ÄFO som kan göra extra insatser

• Rapportering

– Exempel på rapportering i Skandobs



Verktyg för inrapportering

• Rovobs 
PC baserat

• Skandobs
PC och smart phone app



ab.rovobs.se



Rovobs rapport



Skandobs.se

PC versionen motsvarande som 
med Rovobs



Typografisk karta, Google maps
Excel, ren lista i html och i Excel, ren lista i html och i 
XML rapport

En skillnad i rapporten är att 
det saknas kolumn för 
”kvalitetssäkring Länstyrelsen”



Skandobs touch

mobilapp för Skandobs



Rovobs

Två olika system

Ingen samkörning

Skandobs

Det som matas in i Rovobs syns inte i Skandobs och tvärtom …



Ett verktyg …

• Använd Skandobs och 
Skandobs touch



Installation Skandobs
•Installera appen på din smart phone
•Ta med inloggningsuppgifterna och 
logga in på Skandobs.se



Installation

• Ladda ner appen från Google Play eller App Store.

• Välj mellan svenska, norska eller engelska som språk i appen.

• Registrera dig som användare genom att klicka på knappen 
”Registrera dig som ny brukare” på inloggningssidan i appen.

• Är du redan registrerad i Skandobs använder du det • Är du redan registrerad i Skandobs använder du det 
användarnamn och lösen som du redan har. Har du glömt 
lösenord, gå in på sidan ”Glömt lösenord”.

• Nu är du inloggad. Tryck på rapportering och lägga in dina 
observationer.



Skandobs.se

• Gör klar installationen på Skandobs.se

• Gå in under fliken ”personligt”

• Fyll i alla fält markerade med röd *

• Ange ”Svenska jägareförbundet ” som 
källa för observationen.

• Spara, tryck på SAVE.• Spara, tryck på SAVE.

• Därefter kan ni använda Skandobs på 
smart phone utan problem.

• Det går även bra att använda 
applikationen på Skandobs.se



Skandobs touch

Vad kan man göra ?

• Rapportera på plats

• Följa upp senaste 20 obs, närmaste 100 obs 
och senaste årets observationer.



Senaste 20 st obs 25/2-2016



Senaste året, 12 månader tillbaka



Närmaste 100 st obs De närmaste , Haninge



Lodjur vid 
Österhaninge 
vägen
12/1-2016



Skandobs.se
Obervation i Haninge 2016



Sammanfattning

• En mer konsekvent, tillförlitlig och 
marktäckande inventering.

– Nå ut till jaktlagen i hela kretsen.Nå ut till jaktlagen i hela kretsen.

– Använda oss utav samma verktyg, Skandobs

– Rapportering kan göras på plats vid fyndet ute på 
marken.



Frågor ?

• Kontakta ansvarig inom kretsen.

Mikael Hammar

Tel 070 2436881

Email mickehammar@telia.comEmail mickehammar@telia.com


