Brugervejledning til Vildtudbytteindberetning
Formål
Formålet med denne brugervejledning er at sikre, at jægere bliver guidet igennem komponentens
muligheder og mulige fejlsituationer.
Muligheder
Som jæger har du med denne komponent mulighed for:
At indberette hvilket bytte du har nedlagt i det forløbende år og i hvilken kommune byttet er nedlagt .
At foretage indberetninger løbende f.eks. efter hver jagt.
At kunne indberette flere detaljer om måned, køn, alder, vægt, størrelse af dit udbytte, hvis du ønsker det.
At kunne indberette, hvis du ikke har nedlagt vildt.
At se dine indberetninger fra tidligere jagtår
NB: Ifølge ’Lov om jagt og vildtforvaltning’ skal alle jægere, som har indløst jagttegn indberette
vildtudbytte. Indberetningen af vildtudbytte skal være fortaget, før du det efterfølgende jagtår kan få
jagttegn. Dette gælder også, selvom du ikke var på jagt eller ikke nedlagde noget.
Vejledninger
Valg af jagtår
Hvis vildtudbytteindberetningsperioden fra forrige jagtår overlapper det nuværende jagtår vil du blive
præsenteret for et billede, hvor du skal vælge, hvilket jagtår du vil indberette for:

Hvis du vælger et jagtår, hvor du ikke længere kan indberette, vil du i stedet for se, hvad du tidligere har
indberettet. Du ser tidligere indberettede data på samme måde, som når du indberetter. Du kan bare ikke
rette i tallene. Knappen hedder derfor ’Se’ i stedet for ’Indberet’
NB: Indberetninger fra 2005 og tidligere skete på amtsniveau. Hvis du vælger at se en sådan indberetning
vil du se kun se summerede tal pr. vildtart under ”Ukendt kommune”.
Resten af vejledningen omhandler kun indberetning og bygger på at der er valgt jagtår.
Nul-indberetning
Hvis du ikke har nedlagt nogle dyr i jagtåret, skal du foretage en nul-indberetning.
Dette gøres ved at klikke på ”Har intet at indberette” :

Herefter vises en kvittering på din indberetning:

Når det er en ’nul-indberetning’ vil der bare stå: ’Tak for din indberetning’ efterfulgt af Navn og CPRnummer.
Selvom du har nul-indberettet kan du, på et senere tidspunkt, godt indberette udbytte (hvis
indberetningsfristen ikke er overskredet).
Valg af kommune
For at indberette vildt skal du klikke på”Indberet vildtudbytte”:

Herefter vælges den kommune vildtet er nedlagt i. Dette gøres ved at klikke på ”Vælg Kommune”, find
kommunen enten ved brug af dropdown-menuen eller det klikbare kort og klikke på ”Vælg”:
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Herefter vises 3 grupperinger af vildtarter under den valgte kommune:

Hvis du vil ændre kommunen klikker du på ”Ændre kommune” og valg af kommune foretages som
tidligere:
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Hvis du først ændrer kommune efter du har angivet antal og detaljer bliver disse flyttet med til ”den nye
kommune”.

Antal og detaljer
De 3 grupper kan ”foldes ud” og antal på de dyr du har nedlagt kan noteres i dropdown-menuen ud for det
pågældende dyr:

Eksempel med ”Jammerbugt kommune” og ”Pattedyr” foldet ud.
For nogle dyrearter er det muligt at indberette detaljer om det nedlagte vildt. Hvis dette er en mulighed
vises ”Tilføj detaljer” når antal er valgt:

Eksempel med en jæger der har nedlagt 2 krondyr i Jammerbugt kommune.
Hvis du ønsker at tilføjet detaljer om det nedlagte vildt klikkes på ”Tilføj detaljer” og felterne udfyldes:
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Der er 2 ens ”kasser” da jægeren har angivet 2 i antal krondyr.
Når ”Type” er valgt kommer mulighed for ”Køn” op. Når ”Køn” er valgt kommer mulighed for ”Alder”
frem. Dette gælder kun hvis NST har valgt det skal være en mulighed.
Eksempel hvor detaljer er udfyldt:

Herefter vælges ”Gem og luk” og detaljerne er gemt i systemet.
Du opfordres til at indtaste detaljer for alle dyr.
NB: Der kan kun tastes hele tal (uden decimaler) for vægt og brækket vægt.
Indberetning
For at indberetningen gemmes i systemet klikkes til sidst på ”Indberet”:
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Hvis du på et senere tidspunkt skal indberette nedlagt vildt igen så er dine data gemt. Det betyder at valgte
kommuner, antal og detaljer præsenteres for dig næste gang du logger ind og skal vildtudbytteindberette.
Hvis ikke du har noteret detaljer på dyrearter, hvor det er muligt, vil du få en reminder, når der klikkes på
”Indberet”:

Her er det muligt at angive detaljer og klikke på ”Gem” eller klikke på ”Jeg ønsker ikke at indberette
detaljer”.
Du vil til slut modtage en kvittering over din indberetning:

Nedjustering i antal
Hvis du har lavet en fejl i antallet af nedlagte dyr og ønsker at nedjustere dette skal du blot nedjustere
antallet:

Flere scenarier kan udspille sig:
Hvis du ikke har indtastet detaljer på nogle dyr nedjusteres antallet automatisk (gælder også for alle
vildtarter, hvor det ikke er muligt at tilføje detaljer)
Hvis du har indtastet detaljer på nogle af dyrene, skal du selv vælge hvilke af dyrene, der skal slettes fra
listen (hvis du f.eks. nedjusterer fra 7 til 6 dyr skal du slette 1 dyr. Sletter du 2 dyr, bliver antallet
automatisk nedjusteret til 5).
Hvis du har indtastet detaljer på alle dyr gælder samme regel som i punkt 2.
Eksempel med en jæger der har tastet ”3” ud for krondyr, men tallet skulle kun være 2.
Her skriver jægeren i stedet ”2” ud for antal ud for krondyr og øjeblikkeligt kommer ”Detaljer på nedlagt
Krondyr” frem på skærmen (se nedenfor).
Her skal klikkes på ”Slet” ud for det dyr jægeren ønsker at slette fra listen:
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Hvis der vælges ”Slet” ud for kronhjorten uden vægtangivelse, så forsvinder dette vildt fra detalje-listen og
der kan nu klikkes på ”Gem og luk”.

Hvis du kommer til at slette det forkerte vildt kan du klikke på ”Fortryd”. Derved er nedjusteringen i antal
ikke gennemført og antallet ”3” er stadig gældende.
Ændre antal til 0
Hvis du ændrer det samlede antal ned til 0 vil du modtage følgende spørgsmål, da det svarer til at lave en
nul-indberetning:

7

Udskriv/Gem som PDF
Kvitteringssiden kan både udskrives og gemmes som en PDF-fil.
Dette sker ved at klikke på enten ”Udskriv” eller ”Hent som PDF”:

Mulige fejlsituationer
Vi har i enkelte tilfælde hørt om tilfælde, hvor det ikke har været muligt at klikke i ’kommunekortet’. Hvis
det sker – så brug ’dropdown-listen’ til at vælge kommune.
FAQ
Du kan løbende ændre din indberetning. Det vil sige, at hvis du har indtastet data og gemt indberetningen,
så kan du senere ændre denne. Det er først når indberetningsfristen overskrides at indberetningen er låst.
Hvis du ikke har indløst jagttegn (endnu) for jagtåret vil der ikke være mulighed for at vælge jagtåret på
forsiden.
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