
Skapa en användare för registrering av övrigt vilt (ej älg) 

I Viltdata finns möjlighet att själv skapa en användare för att registrera avskjutning av alla viltarter 

förutom älg. Detta är bara aktuellt när jaktlaget inte ingår i något älgjaktområde (licensområde eller 

älgskötselområde), det vill säga inte jagar älg. 

Om ditt jaktlag ingår i ett älgjaktområde ska du istället registrera avskjutningen på det jaktlaget. 

Detta kräver att du är registrerad som rapportör och knuten till jaktlaget. Prata med din 

administratör om du behöver inloggning. Då ska du således inte skapa en egen användare! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På www.viltdata.se 

klicka på länken för 

att komma till 

inloggningssidan. 



 

 

 

 

 

 

Så här ser mailet ut: 

 

Klicka på länken för att skapa en 

användare för registrering av 

övrigt vilt. 

För att kunna skapa en användare krävs att din e-post adress inte redan 

finns registrerad i Viltdata. 

Registrera avskjutning på detta sätt endast om ditt jaktlag inte ingår i 

ett älgjaktområde! 

Förnamn, efternamn och e-postadress är 

obligatoriska uppgifter (gula rutor). Glöm inte 

att spara (grön knapp). Ett mail med länk till 

sidan där du bestämmer ditt lösenord skickas 

till den e-postadress du skrivit in. 



Klicka på länken för att komma till sidan där du bestämmer lösenord. Om det inte fungerar kan du 

istället kopiera länken och klistra in den i din webläsare. Observera att länken är giltig under 24 

timmar. 

 

 

 

 

Skriv in det lösenord du vill 

ha. Bekräfta lösenordet 

genom att skriva in det en 

gång till. Observera att 

lösenordet måste innehålla 

minst åtta tecken. Klicka på 

”Skicka”. Ditt lösenord har 

nu skapats. 

Klicka på den gröna knappen för att komma till sidan 

för inloggning. 



 

 

 

 

 

 

För att kunna registrera avskjutningar måste du 

först skapa ett jaktlag. Klicka på ”Jaktlag” i 

vänster menyrad. 

Klicka på den blå knappen ”Nytt jaktlag”. 



 

 

 

 

Län och jaktvårdskrets är obligatoriska uppgifter men det är 

önskvärt att även Älgförvaltningsområde (ÄFO) anges. 

Vilka kretsar och ÄFO som är valbara beror på vilket län 

som valts. 

När län och krets valts öppnas ytor för registrering av 

jaktlagsnamn med mera (se nästa bild). 

Jaktlagsnamn är obligatoriskt (gul ruta). Jaktlagets position kan markeras 

på karta och företrädares (till exempel jaktledares) uppgifter kan 

registreras. Detta är frivilligt. Glöm inte att spara. 



 

 

 

 

Areal är en obligatorisk uppgift. Utsättning av gräsand, fasan eller rapphöna är obligatoriska 

uppgifter om man skjutit fler än 50 individer av någon art. Övriga uppgifter är frivilliga men 

önskvärda. Klicka i rutan ”Årssammanställning för övrigt vilt” om den rapporteringsformen önskas. 

Glöm inte att spara (grön knapp). 

Instruktioner om registrering hittar du i ”Registrering av avskjutning”. 

 

För att fylla i jaktlagets årsvisa uppgifter, klicka på ”Jaktlagens 

Uppgifter” i vänster menyrad. 



 

Du kan skapa och rapportera för flera jaktlag. På sidan Mina inställningar 

väljer du vilket jaktlag du ska rapportera för. Du kan även ändra din e-

postadress, namn eller telefonnummer här. 

Du når sidan genom att klicka på din användare. 


