
Manual för 

rapportering i Älgdata.se

Slutrapportera jakt

och betalning av fällavgifter



1. Gå till sidan www.älgdata.se

2. Klicka på "Logga in och rapportera fälld älg”
eller på ”Rapportera fälld älg”

http://www.älgdata.se/


3. Klicka på någon av
dessa två för att logga in 

Länskod för 
Värmland är 17



På inloggningssidan

4. Användarnamn är områdesnumret 
tillsammans med länskoden 17 för 
Värmland

Länskoden skrivs in efter den inledande 
bokstaven i områdesnumret
 A-17-xx-yy-zzz

5. Lösenordet står på papperet 
”RAPPORTERING AV FÄLLD ÄLG OCH BETALNING 

AV FÄLLAVGIFT”  som skickats ut

Lösenordet kan fås på nytt om ni kontaktar 
Länsstyrelsen

6. Klicka på ”Logga in”



Nu är du inloggad…

7. Klicka på någon av dessa två 
”Slutrapportera jakt”



8. Börja med att kontrollera 
att ALLA fällda älgar är 
inlagda

9. Om ytterligare älgar ska 
läggas in, klicka på ”Rapportera 
fälld älg” och lägg in dessa



10. När alla älgar är inlagda 
klicka på ”Slutrapportera jakt”

Kom ihåg att efter slutrapportering går det inte 
längre att rapportera fällda älgar

Efter slutrapportering kommer du få 
information om inbetalning av alla fällavgifter



11. När du klickat på ”Slutrapportera jakt” kommer en 
kontrollfråga upp. Klicka på OK om allt är i sin ordning



12. När slutrapporteringen är klar skapas en 
faktura med betalningsuppgifter för alla fällavgifter

Men dessa uppgifter kan fällavgifterna betalas som 
en vanlig faktura

Du kan när som helst logga in på www.älgdata.se och 
titta på fakturauppgifterna igen och även skriva ut dem
(se nästa sida)

Betalningsmottagare: Länsstyrelsen i Västerbottens län

Betala till Bankgiro: 539-8037

Ange som referens OCR-nummer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fakturadatum: 2017-mm-dd

Betalningen tillhanda senast: 2017-mm-dd

Summa att betala: XXX,XX kr

Observera att ingen pappersfaktura 
kommer att skickas ut



Titta på och skriva ut fakturan…

13. Klicka på ”Områdesinformation” i menyn 
som finns till vänster på skärmen när du är 
inloggad



14. Klicka på ”Jaktområde”



15. Kontrollera att rätt jaktår
är valt

16. Rulla ned och klicka 
på länken ”Fällavgiftsavi”



17. Längst ned på sidan hittar du 
fakturauppgifterna igen

18. Klicka på ”Skriv ut” om du 
vill skriva ut fakturan

Bankgiro:



Logga ut…

14. När du är klar loggar du ut genom att klicka på 
”Logga ut” som du hittar uppe till höger.  



Nu är du utloggad och klar….

Se även övriga manualer:

Rapportera fällda älgar

Visa och redigera fällda älgar


