Arbetsblankett för älg-, kronvilts- och rovdjurobs
Denna arbetsblankett fungerar bara som ett hjälpmedel att ha med sig i skogen för att fylla i under älgjaktsdagarna, under
den första 30-dagarsperioden. Sedan registreras resultatet direkt i viltdatabasen under www.viltdata.se
GLÖM INTE ATT FÖLJA ANVISNINGARNA PÅ BAKSIDAN. TACK FÖR ER INSATS!
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ANVISNINGAR
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 eller kronvilt. Om ni inte jagat alls under observationsperioden
registreras även detta vid älg- och kronviltsobsblanketten i viltdatabasen under www.viltdata.se
Älgobsrapporten skall omfatta älg- och kronviltsobservationer 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.

Förklaringar till blankettens fält
(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.
(2) Datum: för aktuell jaktdag.
(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.
(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 huvuddel. I tiden skall inte inräknas hämtning och slakt av fällda djur.
(5) Vilt som jagats::anges för varje jaktdag
(6) Observerade älgar eller kronvilt: Anges för varje jaktdag. Varje tillfälle när en jaktdeltagare sett en älg eller kronvilt inom jaktområdet räknas det som en observation.
Även de älgar och kronvilt som skjutits skall räknas med. När t ex samma älg eller kronvilt visar sig vid olika tidpunkter för olika passkyttar, eller när samma älg
eller kronvilt observeras olika dagar, räknas detta som olika observationer. Om flera jaktdeltagare samtidigt sett en älg eller kronvilt räknas dock detta som en
observation. Älgar eller kronvilt som observeras vid färd till eller från jakten skall inte antecknas. Älgar och kronvilt som observeras inom jaktområdet under avbrott i
jakten, t ex vid förflyttningar - även med bil - skall däremot antecknas.
Älgko med en respektive två kalvar. Här ska man anteckna hela ekipaget i protokollet. Om du ser en älgko med två kalvar sätter man en (1) markering i kolumnen ko
med två kalvar och motsvarande för ko med en kalv.
Om en älgko 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 eller hind förs in i denna kolumn.
Antalet kalvar i övrigt kommer slutgiltigt att räknas fram med ledning av uppgifterna i ko-kolumnerna.
Ej konstaterad ålder eller kön. Här för man in de älgar och kronvilt som setts utan man kunnat avgöra om det var tjur, ko, kalv; hjort, hind, kalv.
(7) (9) Därav skjutna: Endast de älgar eller kronvilt som skjutits under jaktdag 1 till 7 skall antecknas.
(8) Observerade kronvilt: Handjurskategori bedöms på det horn som är på skjutsidan. Spets: en tagg på skjutsidan, Mellanhjort: minst två taggar på skjutsidan, Hjort
med kronbildning: hjort med minst tre taggar i topp på skjutsidan.
(10) 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.

Så får ni inloggningsuppgifter till älgdatabasen där älg-, kronvilts- och rovdjursobs ska registreras:
1. Besök www.viltdata.se.
2. Klicka på ”Kontakta oss”.
3. Se tabellen med alla län. Klicka på länken för aktuellt län nedan. Ett e-brev skapas i ditt e-postprogram
4. 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.

