Registrera observationer
Ett jaktlag som tillhör eller utgör ett jaktområde (jaktområde = område som är registrerat av
länsstyrelsen för att jaga älg, det vill säga licensområde eller älgskötselområde) kan registrera
observationer. Vilken eller vilka obsmetoder som finns tillgängliga beror på var jaktlaget är beläget.
Under jaktåret 2016/17 testas klövviltsobs i Södermanland, Kronoberg och delar av Västerbotten. I
övriga områden används älg- och kronobs.

Klicka sedan på Registrera i vänster menyrad
Om du har behörighet
för flera jaktlag väljer du
här vilket jaktlag du ska
rapportera för. Du kan
även ändra ditt namn,
telefonnummer och epostadress här.

Klicka på länken ”Observationer”.

Välj observationsmetod genom att
klicka på blå knapp.
I detta exempel finns endast
klövviltobs tillgängligt för jaktlaget.

Den tillåtna observationsperioden visas här.
Om jaktlaget inte har jagat under
observationsperioden kan man klicka i rutan.
Klicka på ”Jaktdag nr” för att öppna registreringsytan
för den dagen.

Ange datum, antal jaktdeltagare (max 150 st) och jaktdagens längd (max 16 timmar). Skriv in
siffrorna eller använd + och – tecknen.
Datum kan väljas i kalendern eller skrivas i rutan som ÅÅÅÅ-MM-DD. Endast datum inom
obsperioden kan väljas.
Kryssa i den eller de arter som jaktlaget avsåg att jaga den aktuella jaktdagen. Minst en art
måste väljas. Glöm inte att spara.

Välj art, typ och antal av observationer. Klicka på ”Lägg till” för att spara.
Antalet kan ökas (+) eller minskas (-) i listan med registrerade
observationer. Observationerna kan tas bort med X.
Klicka på ”Varav skjutna” för att registrera de djur som fällts under dagen.
Endast arter som kryssats i som tillåtna för jakt kan anges.

För älg sker en rimlighetskontroll så att inte fler djur kan rapporteras skjutna än
vad som observerats av den typen. För övriga arter sker ingen motsvarande
kontroll. Glöm inte att spara.

Registrerade fällda djur kan föras över till arbetsytan för avskjutning. Klicka på
”Överför till avskjutning”. Älgar förs över om jaktlaget valt att registrera fällda älgar
(görs av administratören). Övrigt vilt förs över om jaktlaget valt att registrera övrigt
vilt som individregistrering.

Här ser du att observationer redan
är registrerade för den jaktdagen.

