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Information om inloggning och rapportering i Aqdata.se
Inlo ggningsuppgifter till A[data
Fcir att anmiila ftillda iilgar och slutrapporteraviaAlgdata ska du anvinda nedansti:ende
inloggningsuppgifter. Du har ett personligt ansvar att rapportera sanningsenliga
uppgifter for jaktomrAdet och diirfcir ska du hantera inloggningsuppgifterna som en
viirdehandling och skydda dem frin obehoriga.
Missttinker du att kjsenordet blivit kiint av obehtirig eller kommit bort ska du efterfriga
ett nltt fr6n Lflnsstyrelsen.
Inloggningsuppgifterna for ditt omr&de iir

Anviindamamn:

25-08-01-204-L

Losenord:

kfrc29

Anmllan om fiilld iilg
Enligt 5a $ jaktforordningen (1987:905) ska ftilld tilg rapporteras till liinsstyrelsen inom
tvfl veckor efter att den har f;illts.
Rapportering av ftilld alg sker till lzinsstyrelsen antingen direkt pi Atgdata
(www.algdata.se) eller via ett av rapporteringssystemen nedan.
Fo lj ande rapporterings sy stem fi nns

till giingli ga utover Al gdata

:

o
o

Viltdata(www.viltdata.se)
Jaktrapport (wwwjaktrapporl.se)
Observera att rapporteringen fdr ett jaktomride endast kan ske via ett system fbr samma
jaktir. Om rapportering piborjas i ett system si l6ses rapporteringen till det systemet
och kan endast lisas upp av liinsstyrelsen.
Anmiilan om f?illd iilg ska enligt 5c $ jaktforordningen innehilla uppgifter om:

o
o
.

jaktomridets registreringsnummer
(registreras automatiskt genom inloggningen)
datum dl djuret ftilldes,
djurets kon, samt om det var en irskalv.
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Slutrapportering
Niir jakten iir avslutad och alla ftillda algar ar rapporterade for jaktomridet ska
foretriidaren bekriifta jaktresultatet och anmrila att jakten iir slut genom att slutrapportera
via Algdata. Jakten ska slutrapporteras inom tvi veckor efter jakttidens utg6ng. Detta
giiller [ven om ingen iilg har ftillts.

Slutrapportering miste gtiras via Algdata.
Detta griller oavsett i vilket system man tidigare rapporterat.
Betalning av ff,llavgift
Betalning av ftillavgifter gcirs ftirst efter ni jagat klarl och slutrapporlerat. Frir
registrerade iilgjaktomriden genereras en elektronisk faktura i samband med
slutrapporten i Algdata.

Rapportering av fllgobs
Rapportering av iilgobs kan goras i Viltdata eller Jaktrapport. Det gflr inte att rapportera
iilgobs direkt i Algdata. Oavsett i vilket system man rapporterar ansvarar
Jtigarefdrbundet for insamling, kvalitetsgranskning samt vidarebefordran av data till
Algdata.
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Information och nyheter inftir 2018 irs iilgiakt i Norrbottens Iiin
Plombering av fiilld iilg
Liinsstyrelsen har valt att inte besluta om plombering av ftillda tilgar for zilgjakten 201g.
Diirfor kommer inga plomber att skickas ut i 6r.
Jaktlagsnamn
Minga av liinets licensomriden saknar i dagsliiget nartn. Liinsstyrelsen vill ha in

namnftirslag frAn dessa licensomr6den. Om inget jaktlagsnamn skickas in kommer
Liinsstyrelsen sjiilv tilldela dessa licensomrAden ett namn.

Aktuella kartor och fastighetsbeteckningar
MAnga av liinets iildre jaktomr6den b<irjar f6 inaktuella fastighetsbeteckningar och
arealer. Liinsstyrelsen har p&bcirjat digitalisering av jakto*.5d.r, i ett digitjt
karlstiid.
Fcir att kunna genomfora arbetet behover Liinsstyrelsen diirfor fi in aktuella
fastighetsbeteckningar och giirna kaftor for samtliga jaktomrAden i liinet s6 snart som

mdjligt.

jaktlag som inte har skickat in forslag p6 jaktlagsnamn, kartor och
fastighetsbeteckningar iin kan skriva till jaktfragoi.norrbotten@lansstyrelsen.se
De

Pottiilgar
I forvaltningsomrAdena2,4

samt 6 tilliimpas system med sfl kallade pottiilgar. Dvs neir
tilldelningen for en licens ar fylld och licensinnehavaren upplever atl det ainu
finns
mycket iilg kvar p6 marken kan denne ansoka om utokad tiliaeming under jaktens g6ng.
Se bilaga med instruktioner for ansokan. OBSI Om ditt licensomrflde
ar registrerat inom
forvaltningsomrd.de 1, 3 eller 5 saknar du denna mcijlighet och far diirfor
.;i"*u
bilaga.

Algmiirkning
Det pigar fbr nrirvarande en vandringsundersciknin g av algi Norrbotten.
Totalt 1 10
algar har miirkts ph fyraplatser i liinet, Svappavaaru, Dodur, Haparanda/Kalix
och
Junosuando. Dessa algar ar miirkta med ett GpS-halsbanci och deias rorelser
kan toljas
pi SLUs hemsida. Dessa algar ar inte forbjudna attflilla men om mojlighet finns ber vi
er attlttta dessa djur lcipa for att forts[tta samla in information. Om ett av dessa
djur
iindi ftills 2ir det av y.ttersta vikt att halsbandet inte skf,rs av utan ltimnas in :intakt till
Liinsstyrelsen. Kontakta Liinsstyrelsen pi 01O-rf 50 00 f6r fiterlamning.

Algobs
Den si kallade iilgobsen har funnits under minga 6r men rinnu iir det m6nga jaktlag
som
inte rapporterar sina iilgobservationer. Algobsen har efter civergingen till lei nya
iilgforvaltningssystemet blivit iin mer viktig och iir en av de btista och
kostnadseffektivaste inventeringsmetoderna som finns till hands. 56 bidra till
att g6ra
iilgforvaltningen iin brittre i Norrbotten och rapportera din iilgobsl
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VILLKOR FOR JAKT EFTER AT,C I NORRBOTTENS LAN 2018
Enligt 48 $ iNaturvirdsverkets foreskrifter och alhn?inna rid om jakt efter iilg och kronhjort;
(l\lFS 201 I :7) giiller foljande,
Vid jakt efter iilg inom Zilgjaktomriden ska fciljande villkor g2illa:
l. Jakt fAr inte bedrivas utan att en ansvarig jaktledare iir utsedd fore.iaktens borjan och vid
varje jakttillf;ille.
2. Ansvarig jaktledare svarar for att s6dana sambandsbestzimmelser till2impas under jakten som
forhindrar att flera djur ftills 5n som tiildelats eller att avskjutningsforeskrift Asidosritts.
3. Jaktledaren ska fore varje jakttillftille ftrsrikra sig om att en hund som dr siirskilt triinad i att
spira upp skadat vilt ska kunna finnas pi skottplatsen inom hogst tv6 timmar fr6n
p6skjutningen i enlighet med I7 $ andra stycket jaktforordningen (1987:905). Jaktledaren ska
vidare om sA behovs fullgora den underrzittelseskyldighet som foljer av 28 $ andra stycket
jaktlagen (1987:259).
4. Jaktledaren ska fore jaktens borjan informera samtliga jaktdeltagare om
avskjutningsftreskrifter, sambandsbestiimmelser, forbjudna skjutriktningar, griinsforhillanden
samt om ovriga regler som kan behcjvas for jaktens genomftirande. Jaktledaren ska vidare
informera om skyldigheten att inneha vapenlicens och att ha lost jaktkort (viltvirdsavgift).
5. Jaktledaren ska informera varje jaktdeltagare om att han eller hon bor vara ansvarsl'ors[krad,
bor bzira roda band eller motsvarande kzinnetecken under jakten, bor Arligen fore jakten ha
forvissat sig om att vapnet 2ir inskjutet samt ha tillriicklig skjutskicklighet for att bedriva jakt
efter Zilg.
6. Jaktledaren ska infonnera samtliga jaktdeltagare om vikten av att delta i inventeringar som
genomfors inom iilgforvaltningsomridet och att rappofiera otiserverade dlgar i befintligt
datoriserat system.

vill erinra om skyldigheten enligt 28 $ jaktlagen (1987:259) att om vilt har
skadats vidjakt skall snarast vidtas de ttgiirder som behovs for att djuret ska kunna uppspiras

Liinsstyrelsen

och avlivas. Om 2ilg har skadats vid jakt pA ett jaktomride och tar sig in pA annat jaktomride
skalljaktrattshavaren d2ir eller markzigaren snarast underrdttas. Kan dessa nis endast med
svirighet ska polismyndigheten pi orlen underriittas i stiillet. Om kalvforande iilgko skall
skjutas fir den tHllas forst efter det att kalven eller kalvarna f;illts.

Hund ska h6llas under sidan uppsikt att den inte jagar eller

pi

annat siitt ofredar ren.

Liinsstyrelsen vill erinra om att riitt tilljakt efter rilg riven kan existera for samebymedlemmar
enligt 25$ rennZiringslagen pi samma mark.

Falld Alg ska rapporteras pi www.algdata.se inom tvi veckor efter det att Zilgen ftilldes. Aven
om ingen iilg ftillts ska den som f6tt tillstind till jakt efter iilg enligt $ 5a Jaktforordningen
(1987:905) senast inom tvi veckor efter iakttidens slut anrnzila jaktresultatet till lZinsstyrelsen
via www.algdata.se. Ansvarig for anmiilan rir foretr2idaren for jaktomridet. Se licensbeslutet for
detaljerad information om hur anmiilan gir till.

Fiillavgiften (400 kr per vuxen iilg, 100 kr per 6rskalv) betalas till l?insstyrelsen. En faktura
genereras automatiskt n:ir jakten slutrapporteras i www.algdata.se
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For att ft en god framtida Aldersfordelning izilgstammen bor jakten inriktas pi storsta
mojliga uttag av yngre d.jur. Avskjutningen bdr planeras se afi antalet fiillda kalvar efter
avslutad jakt uppgSr till minst 50 o/o av totala antalet liillda djur.
Liinsstyrelsens beslut om villkor f'or jakten kan overklagas hos Fbrvultningsrcitten. Vid ev
overklagan skall skrivelsen skickas till Ltinssgtrelsen,l{aturresurs och Rennriringsenheten,
Box 105,962 23 JOKKMOKK. For att overklagan skallkunna provas m6ste skrivelsen ha
inkommit inom tre veckor frin den dag tillstindshavaren fick del av beslutet. Beslutet om
tilldelning av tilg kun inte bverklugas.

ANVISNINGAR

Observationsperioden dr de sju forsta dagarna
d5 jakt bedrivs under de fcirsta 30 dagarna fr6n
elgjaktens start. Nfir ni jagat under sammanlagt
7 dagar skicka in blanketten snarast eller dndi
battre, rapportera via www.viltdata.se. Om ni

inte jagat alls under

fdrsta dagen ni jagar - jaktdag 1 - fors in pA rad 1.
Resultat fr6n den andra dagen ni jagar fors in p6
rad 2 osv.

(5) Antal jaktdeltagare: Anges fcir varje jaktdag.

samtliga jaktdeltagare

(6) Jaktdagens lSngd: Anges for varje jaktdag.
Tiden rdknas frin samling / motsvarande pd

jaktmarken till dess jakten avslutats. Tiden anges
i hela timmar och skall avse jakilagets huvuddel. I
tiden skall inte inrdknas hdmtning och slakt av
fdllda djur.

och

sammanstdlla dem p5 blanketten. Det 6r
rapportorens namn (textat) och telefonnummer
som skall anges.

i2)

Algjaktsomridets nummer:

Algskotsel-

rmr6dets eller licensomrAdets nummer. Detta st6r
c6 licensen ni fdr fr6n ldnsstyrelsen eller via
elgskotselomredet. Fyll aven i jakflagets namn.

i3) Jaktdag: Med jaktdag menas dag d6 jakt
rerkligen bedrivits, alltsi inte enbart spErning av
tdgar eller dylikt. Observationer som gors den

Ko med en respektive tvd kalvar. Om en ko har
kalvar och den ena kalven blir skjuten, skall
observationen fdras in i kolumnen for ko med tv6

tvi

som
jaktdeltagare, aven om de inte har varit med hela
dagen. De som bara deltagit i transport eller slakt
rdknas inte som jaktdeltagare.

(1) Rapportcir: En ijaktlaget utses att samla in

-

antecknas.

Bdde jzigare och drevfolk rdknas

Algobsrapporten skall omfatta dlgobservationer
frin ett jaktlag" Resultat fr6n storre omrdden
(€ilgskotselomriden, storlicenser, bolagsmarker
etc.) dtir jakten bedrivs av flera jakflag skall inte
sammanstSllas p6 en observationsblankett.

frln

forflyttningar

(4) Datum for aktuell jaktdag.

anteckna det pA blanketten. Era uppgifter iir

i jakten, t ex vid
dven med bil - skall daremot

jaktomrAdet under avbrott

observationsperioden

viktiga antingen ni rapporterar fr6n sju jaktdagar,
endast frSn n6gon enstaka dag eller inte jagatllls
och aven om ni vid jakten inte sett n6gon iilg.

uppgifter

Algar som observeras vid fiird till eller friin jakten
skall inte antecknas. Algar som observeras inom

(7) Observerade Slgar: Anges for varje jaktdag.
Varje tillf;ille niir en jaktdeltagare sett en iilg inom
jaktomrddet rdknas det som en observatjon. Aven
de Eilgar som skjutits skall rdknas med. Ndr t ex
samma 5lg visar sig vid olika tidpunkter fcir

olika passkyttar, eller ndr samma

tilg

observeras olika dagar, rfrknas detta som olika
observationer. Om flera jaktdeltagare samtidigt
sefi en elg rdknas dock detta som en obseryation.

kalvar. Motsvarande gdller f6r ko med en kalv.

Ensam kalv. Bara ensamma kalvar som ej dr
siillskap med en ko fdrs in i denna kolumn.

Antalet kalvar i Ovrigt kommer slutgiltigt att raknas
fram med ledning av uppgifterna i ko-kolumnerna.

Ej konstaterad dlder eller ktin Hiir for man upp
de iilgar som setts utan man kunnat avgora om
det var tjur, ko eller kalv.

(8) Dirav skjutna: Endast de dlgar som skjutits
underjaktdag 1 till 7 skall antecknas.

(9) Observerade Rovdjur: Anges for varje
jaktdag. Varje tillf;ille ndr en jaktdeltagare sett en
bjorn, varg, lo eller jarv inom jaktomr6det rdknas
det som en observation p6 samma sett som for
dlg. Notera antalet observationer samt antalet djur
uppdelat p5 kon, 6lder och art.

ARBETSBLANKETT
Beh6lls av
(3)

(4)

Jakt-

(5)

Datum

dag

fterna fors over till d obsra

U
(6)

Antal
jaktdel-

dagens

tagare

lingd

Jakt-

(7) Observerade

djur

Tjur

Ko med
1 kalv

Kalvlos
ko eller
kviga

Ko

med 2
kalvar

Ensam
kalv

n a lternativt

J\JI

(tiven de som it<iutitg

wwr,ry.

(8) D6rav skjutna
Ej konst.
6lder
eller kcin

Tjur

Ko

Tjur-

Kviga

kalv

viltdata. se

i91 ObserveraEe

Kvigkalv

Rovalu-

Bjorn, varg, lo och jdrv
(art samt ange antal vuxna
respektive hona med unge)

1

2
3

4
5
b
7

L8n............
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Jaktvirdskrets

20

OBS! rapportera senast
30 september

(2) Algjaktsomrede
(3)

Jaktdag

1

2
3

4
5
6
7

(4)

Datum

Jaktlag
(5)

(6)

Antal
jaktdel-

dagens

tagare

liingd

Jakt-

(7) Observerade

djur

Tjur

Ko med
1 kalv

Kalvl6s
ko eller
kviga

(eiven de som skjutits)
Ko

med 2
kalvar

Ensam
kalv

(8) Dtirav skjutna
Ej konst.

6lder
eller kon

Tjur

i

Ko
Kviga

Tjurkalv

(9) Observerade Rovdjur
Kvigkalv

Bj6rn, varg lo och jarv
(art samt ange antal vuxna
respektive hona med unge)

lnfor jaktiret 2018
Allmdnt
Vi vill med dessa rader 6nska Er lycka till under
kommande jakt Ar!
Etik och sdkerhet

qir alltid fdrst

AIIa jaktlag bdr ha utbildad jaktledare genom svenska jdgarfdrbundets regi.

Passa pd och anmdl er till de utbildningar som erbjuds.

Utbildning i tex. eftersdk och skjutprov erbjuds av www.iaqareforbundet.se
Obligatorisktfr.o.m. 2012fdr samtliga jdgare pd bolagsmarkAr utbildning pi
www.skosochklowilt.se Genomf6rt godkdnt prov gdller i tre 6r. Nya jdgare
ska genomgA det innan jakt.
Respektive jaktledare dr ansvarig for genomf6randet.
Etik iir viktigt, hur vi tex anvdnder hundar, anvdndande av hundpejl, hdnsyn

till renskdtseln, jakt pA vintern, bilder pi sociala medier osv. Det dr tex inte
tillAtet genskjuta vilt med hjdlp av bil och pejl. Anvdnd gdrna sociala medier
men h6ll er sakliga och visa bilder pi alla de fina sidorna av jakten.
Det blir inga taggar under 2018.

Algobs och avskiutninqsrapporterinq
Vi uppmuntrar till tidig rapportering av dlgobs redan under september
mvt,v.viltdata.se.

i

Det dr vdldigt viktiqt rapportera dlgobsen korrekt, eftersom det dr grunden till
att vi kan ha en bra, stabil, trovdrdig och adaptiv dlgfdrvaltning.
Det gdller dven avskjutning som vi gdrna ser tidig rapportering f6r att kunna
styra avskjutningen pdr ett korrekt vis.

Jakten
Anvdnd Jdgarforbundets PM och ha genomgdng med alla innan jakt
Jaktledaren skall tillse att laget organiserar och underldttar for en effektiv och
trivsam jakt. T.ex. bra passunderhill, bra kartmaterial etc. Samtliga jdgare
skall bdra signalfdrgade kepsar, hattband etc.
Vi uppmanar till goda relationer och god samverkan mellan jaktlag, prata
med varandra.

Hindra inq en att iaoa
SamrAd gdrna mellan dlg- och smiviltsjdgare sA att bdqqe parter kan utova
sin jakt.

Alstdrvaltninsen
AFO 5's styrelse arbetar med fdljande principer:

.
.

Uppmuntrar allt storre omr€rden och bildande av ASO.
Principen dr att ha hogre avskjutning / 1000 ha fdr stora omriden
och ldgre for de mindre.

.

Uppmuntra lagen som skjutit fullt. Fyllnadsgraden miste 6ka hos
vissa lag.

.

Avskjutningen kommer att f6ljas och analyseras for att kunna
fordela tilldelningen kommande ir beroende pi utfall, Idge och
arrondering.

Politiska mAlet enligt riksdagsbeslut dr en dlqstam med qod kvalitet i balans
med fodermdnqden Algforvaltningen dr adaptiv och faktabaserad, med
Algobs som avs(utning som grund i berdkningarna.

lMilen dr satta qemensamt mellan nLa&agale aqh EgaIe, det dr inte
markiigarna som sdtter m6len
AFO-grupperna jobbar for god kvalitet pd dlgstammen, det ar tex viktigt med
en hog andel tjur i dlgstammen. Som exempel innebdr 30 % tjurandel att
endast ca 4 o/o dr kapitala, dvs over 4 Ar eller elet gdr 1 tjur per 10 kor, stor
risk for obetdckta kor och /eller sent fddda kalvar. Okar man tjurandelen till
40 % innebdr det att ca 25 o/o av tjurarna dr kapitala och 1 tjur per 3 kor

Skjut minst 50 % hondjur si fdr vi bdttre kvalitet, hogre reproduktion, ldgre
skador och inte mindre dlg att fdlla!
Vi stAr bakom "drommen om storoxen" tillsammans med jdgarfdrbundet
enligt ovan.

Framtiden
50

%o

av dtlgarna bor i Norrland, 20

%o

av

jdgarna pA samma yta

@

Vi uppmanar jaktlagen infor tex varje jaktir ha en stAende punkt pA
jakttrdffar eller dylikt "rekrytering av nya jiigare" f6r stabil kontinuitet. Se
positivt pA okat infldde av nya jdgare. Vi ser dven gdrna att fler kvinnor och
ungdomar kommer in ijaktlagen. Begrdnsa inte med hdga intrddesavgifter.

Tdnk brett och outside the box. Enda som dr statiskt dr fdrdndring

@

MAnniskor bor ddr man bor, det dr ingen hemlighet att delar av ldnet delvis
dr glest befolkat.

Bilden nedan dr visar bla vikten av att skjuta det som kommer i btirjan
samt att upprdtthAlla jakttrycket tiver tid och inte hindra ndgon att jaga,
tex hundfiirare

Avsltjutningstakten uhder 6fet i praktiken,

utnffia det!
Hog takt i borjan av
oktober. sen minskar
avskJutningstakten.

Jaktrapport.

kottbox,e.ll fult mm

-,s
!i

Jaknid

Till sist stort tack fiSr ett gott samarbete
Lycka till och vdlkommen ut i markerna

/Styrelsen ftir AFO 5

Hundf6rare fr6n
november, kaltt. andra
intressen. mindre ab.

