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Skapa och hantera jaktlag i ett älgjaktområde 

Älgjaktområde = den av länsstyrelsen registrerade enheten för älgjakt, det vill säga ett 

älgskötselområde eller licensområde. 

För att kunna skapa jaktlag samt lägga till eller ta bort jaktlagsrapportörer krävs behörighet som 

jaktområdesadministratör eller högre. 

För att kunna lägga till eller ändra jaktlagets årsvisa uppgifter (areal, kretstillhörighet, eventuell 

utsättning av gräsand, fasan, rapphöna, markägare, förekomst av kronhjort, dovhjort, vildsvin samt 

markera jaktlagets plats på kartan) krävs lägst behörighet som jaktlagsrapportör. Det innebär att 

jaktlagens rapportörer själva kan lägga till eller ändra dessa uppgifter. 

All rapportering i Viltdata sker på jaktlag. Ett jaktområde måste därför skapa minst ett jaktlag i 

Viltdata för att kunna rapportera. Ofta har man skapat flera jaktlag och låter dessa själva sköta 

rapporteringen. 

 

   

 

Om du har behörighet till flera jaktområden så väljer du vilket område 

du ska jobba med på sidan Mina inställningar. Välj genom att klicka på 

området i rullmenyn (röd pil). Du kan när som helst komma tillbaka till 

sidan Mina inställningar för att byta område genom att klicka på din 

användare (blå pil). 



2 
 

 

 

Skapa nytt jaktlag 

 

 

 

För att skapa ett nytt jaktlag gå till sidan ”Jaktlag – rapportör” i vänster 

meny (röd pil) och klickar på den blå knappen ”Nytt jaktlag” (blå pil). 

När du är administratör har du ofta 

tillgång till många jaktlag. Du 

måste då först välja vilket jaktlag 

du vill jobba med, annars är 

sidorna för att hantera jaktlag och 

registrera tomma. Klicka på ”Välj 

område” i den övre menyraden 

(röd pil) och väljs sedan jaktlag i 

rullmenyn (blå pil). 
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Jaktlagsnamn är en obligatorisk uppgift, därför är den rutan 

gulmarkerad (röd pil). Du kan även ange lagets gamla nummer 

(frivilligt). Glöm inte att spara (grön knapp). 

Du kan lägga till en eller flera jaktlagsrapportörer till jaktlaget. Klicka på ”Lägg till ny 

rapportör” (röd pil). Obs att du måste ha skapat jaktlaget (skrivit in jaktlagsnamn och 

sparat) för att kunna koppla en rapportör till jaktlaget. 

Du kan även skriva in jaktledare inklusive dennes kontaktuppgifter. Glöm inte att 

spara. 
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Registrera tilldelning av älg och/eller kronhjort 

 

 

  

 

 

Sök den användare som ska 

kopplas till jaktlaget i 

sökfunktionen. Klicka på ”Lägg till” 

(röd pil). Glöm inte att spara. 

Jaktlagens tilldelning av älg och 

kronhjort kan registreras i en 

särskild tabell. Klicka på 

Administration i vänster meny 

(blå pil) och klicka på länken 

”Tilldelning” (röd pil). 
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Jaktlagens årsvisa uppgifter 

 

Jaktlagets årsvisa uppgifter registreras i fliken Jaktlagens Uppgifter (röd pil). Sidan är åtkomlig för 

användare med behörighet jaktlagsrapportör eller högre. 

 

 

 

 

Så här ser sidan ut för ett jaktlag som enbart ska registrera fällda älgar (förvalt när 

ett nytt jaktlag skapas). Areal är obligatorisk uppgift (blå pil), krets är frivillig (men 

önskvärd) uppgift (grön pil). Vilka kretsar som finns valbara beror på jaktområdets 

länstillhörighet. Om jaktlaget inte ska registrera fällda älgar ska rutan klickas ur. 

Glöm inte att spara (grön knapp). 

Välj art (röd pil). När älg väljs visas de jaktlag som markerat att de ska 

registrera fällda älgar. När kronhjort väljs visas de jaktlag som markerat att de 

ska registrera övrigt vilt. Vuxna djur anges som vuxna eller han/hon. Det finns 

möjlighet att skriva in kommentarer om maximalt 50 tecken. Glöm inte att 

spara (grön knapp). 
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Om jaktlaget ska registrera övrigt vilt ska rutan ”Registrerar övrigt vilt” klickas i. Då ändrar sidan 

utseende enligt bilden ovan. Areal och kretstillhörighet är obligatoriska uppgifter. Vilka kretsar som 

finns valbara beror på jaktområdets länstillhörighet. Utsättning av gräsänder, fasaner, rapphöns är 

obligatoriska uppgifter om fler än 50 individer har skjutits av arten, annars är uppgifterna frivilliga. 

Markägare samt förekomst av kronhjort, dovhjort, vildsvin är frivilliga (men önskvärda) uppgifter. 

Glöm inte att spara (grön knapp). 

När rutan ”Registrerar övrigt vilt” klickas i så blir även rutan ”Årssammanställning” automatiskt ifylld 

(blå pil i bilden ovan). Om individrapportering önskas istället för årssammanställning så klickas rutan 

”Årssammanställning” ur. Individrapportering medger registrering av biologiska data som vikt och 

ålder. Dessa uppgifter är frivilliga, endast fälldatum, art och typ av djur är obligatoriska uppgifter. 

Glöm inte att spara (grön knapp). 

 

Markera jaktlagets position på karta 

Klicka på den blå knappen ”Visa karta” och zooma kartan till rätt område. In- och utzoomning av 

kartan kan göras med plus (+) och minus (-) knapparna i kartans övre, vänstra hörn eller med 

datormusen. 

Jaktlaget kan markeras med en mittpunkt eller en yta. För att markera mittpunkt, klicka på ”Lägg till 

punkt” i kartans vänstra del. För att markera yta, klicka på ”Rita en yta”. Glöm inte att spara (grön 

knapp). 
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Jaktlagets position markerat med polygon. 


