Välkommen till älgjakten 2014 till _____________________________jaktlag!
Tillåtet vilt:
Älg:
___ hondjur, ___ tjurar samt ___kalvar. Restriktioner:__________________________
Övrigt tillåtet vilt:____________________________________________________________________
Särskilda anvisningar kan lämnas av jaktledaren inför, eller under, varje såt beroende på vilka hundar
som används eller vad som tidigare fällts.
Säkerhetsföreskrifter:
• Alla jaktdeltagare ska bära röda hattband eller motsvarande signalkläder. Hundförare bör
bära signalväst.
• Vid all förflyttning ska vapnet bäras oladdat och öppet. Undantag kan medges hundförare.
• Laddning av vapnet får endast ske på passet. Patron ur görs innan passet lämnas!
• Passkytt ska orientera sig om passgrannars belägenhet samt andra osäkra skjutriktningar.
• Passkytt har själv att avgöra då skott kan lossas på ett säkert sätt.
• Vid samtliga avlossade skott skall ett fullgott kulfång i mark finnas.
• Djur får ej påskjutas om hund befinner sig i riskzonen. Särskilt riskfyllt vid fångskott!
• Endast ett djur får påskjutas per skottillfälle. Fler djur får inte skjutas förrän det bekräftats att
det första ligger dött.
• Pass får ej lämnas förrän order om återsamling eller med jaktledarens direkta medgivande.
• Då jakten/såten brutits råder omedelbart skjutförbud. Patron ur!
Vidare gäller:
• Jaktkort, vapenlicens och försäkringsbevis (tex medlemskort i Svenska Jägareförbundet) ska
medföras under jakten.
• Jaktledningen förutsätter att vapnet kontrollskjutits inför jakten med den ammunition som
avses användas.
• Förflyttning till passet ska ske så tyst som möjligt, slå inte i bildörrar.
• Rapport ska snarast lämnas till jaktledaren efter avlossat skott.
• Radiosamband sker på ____ Mhz, kanal _____med pilotton _____
Påskjutna djur:
• Påskjutet djur som försvinner utom synhåll för skytten är att betrakta som skadeskjutet.
• Avfångningsskott får göras från passet om det inte äventyrar hundars eller hundförares
säkerhet. Passkytt får inte under några omständigheter lämna sitt pass för att spåra, leta
efter eller avliva påskjutet djur utan jaktledarens medgivande.
• Skottplatsundersökning och eftersök görs av utsett eftersöksekipage.
• Notera djurets beteende, flyktväg samt skottplats(er).
• Märk ut skottplats(er) efter avslutad såt eller på jaktledarens order.
Tänk på:
DU är ansvarig för alla dina skott och man behöver aldrig ångra ett icke avlossat skott!

Trevlig jakt önskar Jaktledningen!
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Denna arbetsblankett fungerar bara som ett hjälpmedel att ha med sig i skogen för att fylla i under älgjaktsdagarna, under den första 30dagarsperioden. Sedan registreras resultatet direkt i älgdatabasen under www.viltdata.se GLÖM INTE ATT FÖLJA ANVISNINGARNA PÅ
BAKSIDAN. TACK FÖR ER INSATS!

Järvunge

Denna blankett ersätter den gamla (gula) blanketten för älg- och rovdjursobs som tidigare fyllts i och skickats in per post. Numera bör alla jaktlag istället
fylla i sina observationer online i älgdatabasen på www.viltdata.se. Hur ni gör för att fylla i samt omedelbart ta del av resultatet från er rapportering
framgår på www.viltdata.se. Om ni vill ha ytterligare hjälp och information ta i första hand kontakt via www.viltdata.se, se Kontakta oss. I andra hand kan
ni vända er till ert närmaste Jägareförbundskontor. Kontaktuppgifter finns på Jägareförbundets hemsida, www.jagareforbundet.se/ ditt län

Arbetsblankett för ÄLG- OCH ROVDJURSOBS
- noteringar under jakten för registrering på VILTDATA.SE

1.
2.
3.
4.

Besök www.viltdata.se.
Klicka på ”Kontakta oss”.
Se tabellen med e-postadresser och e-posta det län som er jaktmark ligger i.
Uppge i e-posten: namn och registreringsnummer på området som ert jaktlag ingår i (se licens-beslut från länsstyrelsen). Uppge även namn och areal på själva jaktlaget.

Så får ni inloggningsuppgifter till älgdatabasen där älg- och rovdjursobs ska registreras:

(7) Observerade Rovdjur: Anges för varje jaktdag. Varje tillfälle när en jaktdeltagare sett en björn, varg, lo eller järv inom jaktområdet räknas det som en observation på samma sätt
som för älg. Notera antalet observationer samt antalet djur om möjligt uppdelat även på kön.

(6) Därav skjutna: Endast de älgar som skjutits under jaktdag 1 till 7 skall antecknas.

Ej konstaterad ålder eller kön. Här för man in de älgar som setts utan man kunnat avgöra om det var tjur , ko eller kalv.

Ko med en respektive två kalvar. Här ska man anteckna hela ekipaget i protokollet. Om du ser en ko med två kalvar sätter man en (1) markering i kolumnen ko med två kalvar och
motsvarande för ko med en kalv.
Om en ko har två kalvar och den ena kalven blir skjuten ska observationen föras in i kolumnen ko med två kalvar. Motsvarande gäller för ko med en kalv.
Ensam kalv. Bara ensamma kalvar som ej är i sällskap med en ko förs in i denna kolumn.
Antalet kalvar i övrigt kommer slutgiltigt att räknas fram med ledning av uppgifterna i ko-kolumnerna.

(5) Observerade älgar: Anges för varje jaktdag. Varje tillfälle när en jaktdeltagare sett en älg inom jaktområdet räknas det som en observation. Även de älgar som skjutits skall räknas
med. När t ex samma älg visar sig vid olika tidpunkter för olika passkyttar, eller när samma älg observeras olika dagar, räknas detta som olika observationer. Om flera
jaktdeltagare samtidigt sett en älg räknas dock detta som en observation. Älgar som observeras vid färd till eller från jakten skall inte antecknas. Älgar som observeras inom
jaktområdet under avbrott i jakten, t ex vid förflyttningar - även med bil - skall däremot antecknas.

(4) Jaktdagens längd: Anges för varje jaktdag. Tiden räknas från samling / motsvarande på jaktmarken till dess jakten avslutats. Tiden anges i hela timmar och skall avse jaktlagets
huvudel. I tiden skall inte inräknas hämtning och slakt av fällda djur.

(3) Antal jaktdeltagare: Anges för varje jaktdag. Både jägare och drevfolk räknas som jaktdeltagare, även om de inte har varit med hela dagen. De som bara deltagit i transport eller
slakt räknas inte som jaktdeltagare.

(2) Datum för aktuell jaktdag.

(1) Jaktdag: Med jaktdag menas dag då jakt verkligen bedrivits, alltså inte enbart spårning av vägar eller dylikt. Observationer som görs den första dagen ni jagar - jaktdag 1 - förs in
på rad 1. Resultat från den andra dagen ni jagar förs in på rad 2 osv.

Förklaringar till blankettens fält

Älgobsrapporten skall omfatta älgobservationer från ett jaktlag. Resultat från större områden (älgskötselområden, storlicenser, bolagsmarker etc.) där jakten bedrivs av flera jaktlag
skall inte sammanställas på en observationsblankett. Det är mycket viktigt att ni anger rätt areal för det område ni rapporterar för.

Observationsperioden är de sju första dagarna då jakt bedrivs under de första 30 dagarna från älgjaktens start. Era uppgifter är viktiga antingen ni rapporterar från sju jaktdagar,
endast från någon enstaka dag eller inte jagat alls och även om ni vid jakten inte sett någon älg. Om ni inte jagat alls under observationsperioden registreras även detta vid
älgobsblanketten i älgdatabasen under www.viltdata.se

ANVISNINGAR











































































Materialet är hämtat från Svenska Jägareförbundets utbildning för Älgskötselområden.: http://jagareforbundet.se/utbildning/vara-kurser/algforvaltning/



