Skapa och hantera jaktlag i ett jaktområde
För att kunna skapa och hantera jaktlag i ett jaktområde krävs lägst behörighet som
jaktområdesadministratör.
Jaktområde = den av länsstyrelsen registrerade enheten för jakt efter älg och/eller kronhjort, det vill
säga ett licensområde, älgskötselområde eller kronhjortsskötselområde.
All rapportering i Viltdata sker på jaktlag. Ett jaktområde måste därför skapa minst ett jaktlag i
Viltdata för att kunna rapportera. Ofta har man 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 (röd pil). Du kan när som
helst komma tillbaka till sidan genom att klicka på din användare (blå
pil).

Klicka på länken ”Jaktlag – rapportör” i den svarta vänstermenyn.

För att skapa ett nytt jaktlag väljer du jaktlag-rapportör i vänster meny och
klickar på den blå knappen ”Nytt jaktlag”.

Jaktlagsnamn är en obligatorisk uppgift, därför är den rutan
gulmarkerad. Du kan även ange lagets gamla nummer om du vill
spara det. Glöm inte att spara (grön knapp).

Du kan lägga till en eller flera jaktlagsrapportörer och jaktledare. Klicka på Lägg till ny
rapportör (röd pil). Obs att du måste ha skapat jaktlaget (skrivit i jaktlagsnamn och sparat)
för att kunna koppla en rapportör. Glöm inte att spara.

Börja med att söka användare (röd pil), skriv in namn
eller e-port adress.
Klicka sedan på ”Lägg till” (blå pil), för den användare
du vill lägga till. Glöm inte att spara.

Klicka på länken ”Jaktlagets uppgifter” i den svarta vänstermenyn.

Här ska jaktlagets areal och kretstillhörighet anges. Areal är obligatoriskt
(röd pil). Du kan ändra arealen mellan olika jaktår om jaktmarken ändras.
Om jaktlaget ska registrera av övrigt vilt (klickat i rutan) så måste krets
anges (blå pil). Dessutom ska uppgifter om utsatta fåglar anges. Glöm inte
att uppdatera.

Här markeras vilka viltarter som ska registreras. Börja med att välja rätt jaktår i
rullisten. Klicka i rutorna om jaktlaget ska registrera fällda älgar (röd pil), kronhjort (lila
pil) och/eller övrigt vilt (blå pil), samt om jaktlaget ska registrera övrigt vilt som
årssammanställning (grön pil). Om jaktlaget enbart ska registrera skyddsjakt enligt
Jaktförordningens bilaga 4 klicka i rutan vid svart pil. Glöm inte att spara.

Klicka på ”Visa karta” för att markera jaktlagets position (frivilligt). Du kan rita en yta eller
markera ungefärligt centrum (röd pil). Du zoomar in eller ut genom + och – knappen eller
med musen. Glöm inte att spara.

Klicka på länken ”Administration” i den svarta vänstermenyn.

Jaktlagens tilldelning av älg
registreras i en särskild tabell. Klicka
på Administration i vänster
menyrad, sedan på länken
”Tilldelning/Avlysning”.

I tabellen finns även möjlighet att
skriva in kommentarer om max 50
tecken.

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 i övre menyraden (röd pil) och välj sedan
jaktlag i rullmenyn (blå pil).

