Viltrapporten - Et verktøy for rettighetshaverne!

Er utviklet av rettighetshavere som et verktøy for rettighetshavere.

Kan brukes av alle ledd i en utmarksorganisering: region, vald, viltstellområde og den
enkelte grunneier.
Utmarksområdet har alle rettigheter til innlagte opplysninger og styrer selv hvem som
skal ha tilgang.
Utmarksområdet kan selv utføre alle oppgaver og all administrasjon av systemet. Ingen
fordyrende mellomledd eller behov for å kjøpe inn tjenester.

Viltrapporten, den komplette løsningen for utmarksdriften

Rasjonaliserer og forbedrer driften enten denne gjøres av innleid bistand eller av
tillitsvalgte.

Sørger for at alle data og opplysninger er sikkert lagret og hele tiden tilgjengelig for
brukerne i utmarksområdet.
Kan brukes av alle medlemmer i en utmarksorganisering.
Gir alle brukerne en personlig innlogging der de har tilgang til utsendte dokumenter,
kvoter, jaktresultater og viltstatistikk.
Kan brukes for all jakt, både småvilt og storvilt.

Løpende oppdatering
av diagrammer og rapporter
som viser utviklingen i
viltbestanden

Register over
medlemmer og
eiendommer

Dele dokumenter
og kommunisere med
jegere og grunneiere
Oversikt over
jegere og
jaktlag

Rovdyrvarsling
til jegere på
SMS

For småvilt- og
storviltjakt

Mange
rapporteringskanaler
(PC, nettbrett,
smarttelefon, SMS)

!

Følge opp jaktlag
med mangelfull
rapportering

Viltrapporten

Tildele kvoten
eksklusiv, til ett og
ett lag, eller felles
for flere lag

Import/eksport
av jaktstatistikk via
Excel
Registrere gevirtype
og taggantall på felte
dyr
Aktivere SMS-varsling
ved felling av dyr

Fleksibelt system for
kvotekategorier (kan
også baseres på
taggantall)

Utmarksdrift
med

Holde oversikt over
nedklassifiserte dyr

Registrere
slaktevekt og ta ut
vektoversikter

!

Løpende oppdatering
av avskytning og
gjenværende kvote for alle
lag og utmarksområder

Med Viltrapporten har man den mest moderne løsningen for:

Administrasjon av eiendommer og medlemmer
Administrasjon av jakta
Kommunikasjon med grunneiere og jegere

Tildeling av kvote
Rapportering via digitale medier

Fremstilling av bestandsindekser og avskytningsstatistikk
Med Viltrapporten har alle jaktlag en egen nettside hvor de får tildelt kvote, finner
utsendte dokumenter, har samlet sine rapporter og blir oppdatert på gjenværende kvote.
Med Viltrapporten er det enkelt å rapportere og jegerne får mye informasjon tilbake!

Drift:
Viltrapporten drives av Jon Kristian Høye i samarbeid med Åmot Utmarksråd.

En fast årlig pris som gir tilgang til alle funksjoner og all nødvendig hjelp. Ta
kontakt for en uforpliktende demonstrasjon og
Medpristilbud.
Viltrapporten har man den mest moderne løsningen for:
trapporten, den komplette løsningen for utmarksdriften:

Er utviklet av rettighetshavere som et verktøy for rettighetshavere

 Administrasjon av eiendommer og medlemmer

Rasjonaliserer og forbedrer
driften
enten denne gjøres av innleid
Mer
informasjon:
bistand eller av tillitsvalgte

 Administrasjon av jakta
 Kommunikasjon med grunneiere og jegere

Kristianer Høye,
tlf: og
913
410, e-post: jkh@viltrapporten.no
Sørger for at alle data ogJon
opplysninger
sikkert lagret
hele99
tiden
 Tildeling av kvote

tilgjengelig for brukerne i utmarksområdet

eller

Kan brukes av alle medlemmer i en utmarksorganisering

Åmotinnlogging
Utmarksråd
Håvard Wedul
Gir alle brukerne en personlig
der de harv/Egil
tilgang til
utsendte dokumenter, kvoter,
jaktresultater og viltstatistikk.
egil.wedul@amotutmarksrad.no

Kan brukes for all jakt, både småvilt og storvilt

eller gå inn på: www.viltrapporten.no

 Rapportering via digitale medier
 Fremstilling av bestandsindekser og
, tlf: 62
44 17 75, e-post:

avskytningsstatistikk

Med Viltrapporten har alle jaktlag en egen nettside hvor de
får tildelt kvote, finner utsendte dokumenter, har samlet sine
rapporter og blir oppdatert på gjenværende kvote.
Med Viltrapporten er det enkelt å rapportere og jegerne får
mye informasjon tilbake!

