
Manual för registrering av användare i viltdata 
 
Den som utsetts att ansvara för jaktområdets rapportering av älgobs samt avskjutning 

gör följande: 

 
1. Kontakta genom e-post till jamtland@viltdata.se eller vasternorrland@viltdata.se det län där 

ni bedriver jakt. För att kunna registrera en användare i viltdata krävs det att denne innehar en 

e-postadress. 

 

2. Uppge i meddelandet om jaktområdet tillhör ett älgskötselområde eller storlicens och i så fall 

vilket namn och områdes nummer älgskötselområdet eller storlicensen har samt vilket jaktlag 

som ni vill rapportera för. Områdesnumret (t.ex. 22-84-03-xxx) finner ni på licensutskicket 

från länsstyrelsen. Om jaktlaget tillhör ett älgskötselområde eller storlicens kan man även 

kontakta ansvariga för dessa för att få hjälp med registrering av användare i viltdata. 

 

Om jaktområdet inte tillhör något älgskötselområde eller storlicens så uppger ni enbart 

områdesnummer och jaktlagsnamn.  

Uppge om möjligt även vem som står registrerad på 

jakträtten för området hos länsstyrelsen. 

 

3. När dessa uppgifter är inskickade kommer 

användaren att registreras i viltdata och ett e-post 

innehållande inloggningsuppgifter kommer att 

skickas tillbaka till användarens e-postadress. Bra 

att känna till är att det kan ta några dagar mellan det 

att man skickat in sina uppgifter tills det att man får 

sina inloggningsuppgifter. Vi försöker dock att 

registrera användarna och skicka ut 

inloggningsuppgifterna så fort vi kan. 

 

4. När man fått sina inloggningsuppgifter går man in 

på www.viltdata.se. Därefter klickar man på en 

knapp som heter inloggning - älg som finns i 

vänstermarginalen på sidan (Bild 1). 

 

5. Därefter kommer man till en sida där man fyller i 

sina inloggningsuppgifter och klickar på knappen 

Logga in! (Bild2). 

 

6. Nu är ni inloggad och kan börja rapportera älgobs 

och avskjutning för ert jaktlag genom att klicka på 

endera knappen för älgobs eller knappen för 

avskjutning. er info om hur själva rapporteringen 

går till finner ni genom att klicka på de gröna 

frågetecknen (?) som finns i viltdata, eller i 

manualerna som du finner i viltdata under ”OM RAPPORTERING”.   

 

 

Bild 1. 

Bild 2. 
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