
Registrera fällt vilt 

Registrering av fällt vilt i Viltdata kräver inloggning i systemet. 

Ett jaktlag som tillhör eller utgör ett älgjaktområde (= område som är registrerat av länsstyrelsen för 

att jaga älg, det vill säga licensområde eller älgskötselområde) kan registrera fällda älgar och/eller 

fällt övrigt vilt. Rapporteringen av övrigt vilt kan ske som individregistrering eller årssammanställning. 

Vid individregistrering rapporterar du det fällda viltet efter varje jakttillfälle. Vid årssammanställning 

rapporterar du ditt jaktlags fällda vilt efter varje jakttillfälle eller samlat efter jaktsäsongens slut. 

Dessa val görs på sidan Registrera fällt vilt under den blå fliken med text ”Klicka här för att registrera 

jaktlagets årsvisa uppgifter”. Läs mer i instruktionen ”Skapa och hantera jaktlag i ett älgjaktområde”.  

Ett jaktlag som användaren själv skapat för att registrera övrigt vilt, det vill säga som inte tillhör ett 

jaktområde, kan endast registrera fällt övrigt vilt, inte älg. Rapporteringen kan ske som 

individregistrering eller årssammanställning. 

 

 

 

Om du har behörighet 

för flera jaktlag väljer du 

här vilket jaktlag du ska 

rapportera för. Du kan 

även ändra ditt namn, 

telefonnummer och e-

postadress här. 

Klicka sedan på Registrera i vänster menyrad 



 

 

 

Klicka på länken ”Fällt vilt”. 

Klicka på den blå listen ”Klicka här för att ange jaktlagets årsvisa 

uppgifter” (röd pil). Där markerar du om jaktlaget ska registrera fälld 

älg och/eller fällt övrigt vilt samt om övrigt vilt rapportering ska ske 

som individrapportering eller årssammanställning. 



 

 

 

 

Vid individregistrering: 

Fyll i fälldatum och välj viltart. Välj 

typ av djur för klövvilt. Glöm inte att 

spara. 

Vilka biologiska data som går att 

registrera beror på art och typ av 

klövvilt. Fälldatum, art, typ (klövvilt) 

eller antal (annat vilt) är 

obligatoriska uppgifter. Övriga 

uppgifter är frivilliga.  

För klövvilt kan fällplats 

markeras på kartan 



 

 

 

 

Vid årssammanställning: 

Välj art och eventuellt typ och skriv 

in antal. 

Antalet kan ökas (+) eller minskas (-) 

i listan som skapas. Raden tas bort 

genom att klicka på x. 


