Det är snart dags för den årliga

av vad ni har

Rapporten från ditt jaktlag behövs och är viktig!
har stor kunskap om viltet och skogen. För att upprätthålla den
kunskapen och kunna följa viltstammarnas utveckling är det viktigt att vi rapporterar vår avskjutning och sammanställer den
information vi har.
Rapportera i Viltdata
Rapportera ditt jaktlags totala avskjutning i Viltdata. Rapporteringen avser jaktåret 2018/19, vilket innebär 1 juli
2018 till och med 30 juni 2019. Kom ihåg att rapportera allt vilt som skjutits. Det är lätt att komma ihåg kronhjortar
och vildsvin men kanske svårare med skator och nötskrikor. Men det är viktigt att rapporteringen är fullständig så
att alla jaktbara viltarter kan följas.
Din rapport är viktig
Det är största
att
levererar data av hög kvalitet om viltet och jakten. Det behövs
för att förvalta
viltstammar. Rapporteringen
också stor betydelse
beslut jakttider. I dagens samhälle finns en
stor efterfrågan på
om vilt och jakt.
data
viltstammarnas utveckling blir därmed allt mer
viltförvaltningen faller offer för tyckande och spekulationer.
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Jägareförbundet har sammanställt a
sedan
Jägarkårens rapportering gör det möjligt
att följa viltstammarnas tillstånd och
vilket är ett viktigt underlag viltförvaltningen.
uppgifter
enskilda områden särredovisas inte de utgör endast
för beräkning avskjutningen och bedömning
utveckling på krets- och länsnivå

Avskjutningsrapport
juli 2018 -

juni

Gör så här
Lämna dina skottlistor till den i jaktlaget som ansvarar för rapporteFrån viltdata
ringen. Denne sammanställer i sin tur alltihop och gör en enda rapport
för hela jaktlaget.

Om du ansvarar för ditt jaktlags rapportering:

1. Gå in på www.viltdata.se
2. Logga in eller skapa en egen användare för övrigt vilt (ej älg)
3. Välj ditt jaktlag och gå vidare till registrera fällt vilt. Om du redan
är rapportör avseende älg, kontrollera att jaktlagets årsvisa uppgifter
är riktiga, börja med att bocka i rutan ”Registrerar övrigt vilt”, då är
även rutan ”Årssammanställning” ikryssad. Den kan bockas ur om
du istället vill rapportera varje viltindivid separat.

Om ni

någon anledning inte kan rapportera

internet

kontakta er närmaste jaktvårdskrets eller
lokalkontor så hjälper till!
GÄVLEBORGS LÄN
Jägareförbundet Gävleborg
Krontallsvägen 10, 791 55 Falun

Filip Ånöstam, Jaktvårdskonsulent 010-5847638
filip.anostam@jagareforbundet.se

RAPPORTERA BARA I ETT SYSTEM
OM NI RAPPORTERAR ÄLG I SYSTEMET JAKTRAPPORT SÅ SKA NI ÄVEN RAPPORTERA ERT ÖVRIGA VILT DÄR. DEN INRAPPORTERADE AVSKJUTNINGEN
FÖRS SEDAN ÖVER TILL VILTDATA.

Rapportera på
www.viltdata.se
senast 15 augusti!

