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Enkel manual för att rapportera skjutna älgar och allt övrigt 

vilt samt älgobs i Viltrapport 

Efter att Wehunt köpte upp Vilth under den gångna säsongen har Vilth lagts ner och ersatts med 

Viltrapport. Nu ska därför samtliga jaktlag inom Ryssby-Åby älgskötselområde rapportera 

skjutna/påskjutna älgar och allt övrigt skjutet vilt samt älgobs via Viltrapport.  Eftersom Viltrapport 

är ett nytt system sker kontinuerligt vissa förändringar/förbättringar varför det kan bli förändringar i 

t ex skärmbilder etc. men följande sidor beskriver användningen i skrivande stund. 

 

Inloggning i Viltrapport sker med samma epostadress och lösenord som du hade i Vilth.  

 

 

Efter att ha loggat in kommer nedanstående bild upp där du kan välja vad du vill rapportera. Här kan 

du också se vad som är lovligt, hantera ditt jaktlag, se nyheter från älgskötselområdet, se statistik 

från skötselområdet, se dokument som t ex våra Bestämmelser och dessutom se kontaktinformation 

till våra administratörer samt till kontaktpersoner i samtliga jaktlag. 
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Rapportera skjuten/påskjuten älg 

Det finns tre sätt att rapportera skjuten/påskjuten älg. 

Rapportera skjuten/påskjuten älg via sms 
Det kanske enklaste och framför allt det som kräver minst täckning ute i skogen är att skicka ett sms. 

Alla jaktlagsmedlemmar som är inlagda som rapportörer under fliken ”Mitt jaktlag” och därefter 

under ”Medlemmar” har sitt telefonnummer kopplat till jaktlaget i Viltrapport. (Enda problemet är 

personer som är rapportörer i mer än ett jaktlag inom älgsskötselområdet, mer om det under 

nedanstående Lathund.) Genom att rapportörerna sparar telefonnumret 0766-861239 i sina 

telefoner under t ex namnet ”Viltrapport” räcker det sedan att någon av jaktlagets rapportörer 

skickar något av orden kokalv, tjurkalv, ko eller tjur som sms till numret så registreras älgen på ert 

jaktlag. Skriv gärna upp orden så det inte blir fel, risken är nog störst när det gäller ”kokalv”. 

 

 

För jägare som är rapportör i mer än ett jaktlag gäller det att den skjutna/påskjutna älgen hamnar på 

rätt jaktlag. Genom att skicka ”status” till nämnda nummer kommer ett svar tillbaka som anger vilket 

jaktlag du ligger uppkopplad mot (se skärmbild på nästa sida). I skrivande stund går det inte att byta 

jaktlag inom älgskötselområdet genom att skicka ”Byt”. Ligger du kopplad till ett annat jaktlag än där 

du jagar den aktuella dagen så får du antingen be någon annan rapportör i jaktlaget rapportera den 

skjutna älgen eller logga in på Viltrapport och välja rätt jaktlag eller i det fall du använder Wehunt-

appen, rapportera via denna om den är kopplad till rätt jaktlag. 
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Rapportera skjuten/påskjuten älg inloggad i Viltrapport 

 

Genom att välja ”Rapportera” (Älg och Kronhjort) kommer du till nedanstående bild. Välj ”Fällt vilt” 
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 Välj vilken typ av älg som ni har skjutit/påskjutit 

 

 

Lägg därefter till eventuell ”Kommentar” och välj därefter ”Skicka rapport” (se nedanstående bild). 
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Rapportera skjuten/påskjuten älg via appen Wehunt 

 

Viktigt! 

Kontrollera att kopplingen mellan Wehunt och Viltrapport finns mellan din app och Viltrapport. Detta 

syns om en ikon och ordet Viltrapport står mellan Jakter och meddelanden längst ner i appen. 

Glöm inte att aktivera "Skicka rapport" under rubriken "Viltrapport". Den står på ”AV” om inget görs. 

Glöm heller inte att spara när du har fyllt i alla uppgifter. 
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Rapportera allt skjutet/fångat övrigt vilt 

Det finns två sätt att rapportera in övrigt vilt i Viltrapport. Antingen genom appen Wehunt på det sätt 

som beskrivs på sidan 5 eller direkt i Viltrapport genom att välja ”Rapportera övrigt vilt”.  Jaktlagen 

uppmanas att löpande rapportera allt sitt skjutna eller fällfångade vilt för att göra statistiken så säker 

och aktuell som möjligt.

 

 

 

Rapportdatumet ligger automatiskt som fälldatum men kan enkelt ändras genom att klicka på 

almanackan längst till höger. Avsluta med att klicka på ”Rapportera”. 
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Statistik 

Under ”Statistik” och ”Övrigt vilt” kan allt rapporterat övrigt vilt i skötselområdet ses. I varje fall i 

nuläget syns inte vilket jaktlag som har skjutit. 

 

 

Rapportera Älgobs och i förekommande fall Kronobs 

Älgobs rapporteras i Viltrapport genom att välja ”Rapportera Älgobs” 

 

Välj därefter ”Rapportera dag” 

 



  8 
 

Fyll därefter i efterfrågade uppgifter (Datum, Antal jaktdeltagare, Jaktdagens längd samt Vad jagades 

under dagen) och i förekommande fall observationer och skjutna älgar. Avsluta med att trycka 

”Skicka in” 

 

Rekommendationen är att utse en person som varje kväll/morgonen efter, rapporterar in jaktlagets 

uppgifter. Nedan och på nästa sida finns grunderna för älgobsen. För ytterligare information hänvisas 

till skriften Älg och kronobs vilken bifogas. 
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