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Jaktdelområden
Avlysningsjakt

Jaktdelområden
Nytt i denna release av Viltdata är möjligheten att dela om jaktområden i delområden och flytta
jaktlag mellan dessa.
Jaktdelområden bör endast välja om man behöver två eller mer delområde.
Rapporter baserade på jaktområden fungerar på jaktdelområden samt att en rapport på
huvudområdet kommer ta hänsyn till delområden.

Skapa nya jaktdelområden
1. Klicka på Administration i menyn till vänster
2. Klicka på Administrera Jaktlag
Här ser man en ny sektion Jaktdelområden

För att skapa ett nytt delområde klickar man på knappen ”Skapa nytt delområde” för att ange namn
på det nya delområdet

När området är sparat kan man redigera det för att ändra namn eller ta bort det.
Det går inte att ta bort Jaktdelområden som har jaktlag kopplade till sig.
Det nya jaktdelområdet syns även i jaktområdesväljaren i sidhuvudet med samma numrering som
huvudområdet.
Jaktdelområdet fungerar som ett vanligt jaktområde.

Lägga till Jaktlag till jaktdelområde
Lägga till eller flytta jaktlag fungerar precis som förut men i fältet "Till jaktområde" väljer man det
delområde man vill flytta jaktlag till.

Avlysningsjakt
Avlysningsjakt är en ny funktion för tilldelning med nedräkning och notifiering till jaktlag när kvoten
är nådd.
För att sätta upp en avlysningsjakt klicka på Administration i menyn till vänster.
Klicka på tilldelning.
Sektionen för avlysningsjakt ligger överst på sidan för tilldelning. Vanlig tilldelning ligger underst.

Kategorier - Djur
Skapa kategorier för de arter som ska jagas.
En kategori är en egen benämning på en art för att enklare specificera vilka djur som får jagas.
T.ex. Älgtjur > 6 taggar, Älgtjur > 12 taggar.
Varje kategori kommer sedan bli valbar för registrering av fällt vilt och synlig i appen för de jaktlag
som har blivit tilldelade.
Man kan skapa en huvudkategori för att samla flera djur under en tilldelning
Se exempel längre ner i texten.
Klicka på ”Skapa kategori”
Här kan du välja att skapa en huvudkategori för att samla flera arter eller skapa en kategori för en
specifik art.

Här skapar vi en huvudkategori som heter ”Vuxna älgar”

För att lägga in arter under huvudkategorin, välj den huvudkategori du vill använda och klicka på
"Skapa underkategori"
Man kan redigera kategorinamn genom att klicka på ”Redigera”.
Ta bort en kategori är möjligt så länge inga djur har blivit inrapporterade på den kategorin, alla
tilldelningar på den kategorin kommer tas bort.
Huvudkategorierna är inte låsta på art och är bara en gruppering för flera arter. Du kan själv
bestämma hur den ska användas.

Avlysningsgrupp - Jaktlag
Tilldelning för avlysningsjakt sätts på en avlysningsgrupp och det måste finnas minst en grupp för att
sätta upp en avlysningsjakt.
Grupper kan användas för att t.ex. separera Älgjakt från Kronhjort med olika jaktlag på samma
jaktområde.
Klicka på ”Skapa avlysningsgrupp” och ange ett lämpligt namn på gruppen.

Klicka på ”Spara”, grupperna kommer nu visas som exemplet nedan

Tilldelning
I exemplet nedan har man skapat en tilldelning på totalt 10 vuxna älgar. Varje underkategori till
vuxna älgar kommer räknas in i totalen.
Den andra gruppen är i exemplet avsedd för enbart Kronhjort. Ett jaktlag kan vara med i bägge
grupper.

Ange det antal som avses i tilldelningen och skriv ev. en kommentar för t.ex. en kort instruktion.
Kommentaren syns i översikten på både web och app.
När tilldelningen är klar, tryck på ”Spara avlysningsjakt”.
När man första gången sparar tilldelning kommer alla jaktlag som ingår få en notis i telefon att
avlysningsjakt pågår på den kategorin.
När antalet inrapporterade djur kommer upp i antal tilldelade – 3 (dvs 7 i exemplet ovan) kommer
en notis skickas ut till berörda jaktlag att kvoten är nästan fylld.
Jakten kommer automatisk avlysas när antalet inrapporterade djur kommer upp till det antal man
satt i tilldelningen.
Man kan också avlysa jakten manuellt genom att sätta antalet till noll eller till det antal som redan
rapporterats in.
Tar man bort kategorin avlyses jakten och notis skickas ut till alla berörda jaktlag.

Registrering av fällt vilt
Registrering fungerar som vanligt med tillägget att arter/kategorier för avlysningsjakt läggs till överst
i art-listan.

Registreringar kommer visas med namn från avlsyningsjakt för att enklare identifiera dem.

Överföring av fällt vilt från appen
Alla avskjutningar som registreras i appen kommer synas i all översikt men måste granskas och
överföras för att skickas in till Länsstyrelsen.
Överföring från appen hittar man i menyn till vänster under ”Registrera” och ”Från appen”

Översikt avlysningsjakt
Klicka på ”Jaktlagsvisa rapporter” i menyn på vänster sida och sedan ”Avskjutning älg och
kron jaktlag översikt”

Här visas översikten per avlysningsgrupp och jaktlag.
Kategori eller huvudkategori visas rubriken i fetstil, se ”Vuxna älgar” och en summering av
alla avskjutningar under denna kategori. Alla underkategorier redovisas separat till höger
om huvudkategorin (ej fetstil), se rödmarkerat område.
Längst ner i varje grupp redovisas totala avskjutningar samt tilldelning inom parantes.
När kvoten nästan är fylld visas rubrik och totalen visas med orange siffror och röda när
jakten är avlyst.

