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VILTH startades 2014 av ett par jägare, designers
och utvecklare som hade bestämt sig för att förenkla
och förbättra jakten och viltförvaltningen för skötsel
områden och jaktlag i Sverige. Det har blivit många
samtal, totalt 177 skötselområden har vi pratat
med. Här presenterar vi de 5 största problemen som
dom områdenas ordföranden har beskrivit för oss.
Vi har också tagit oss frihet att informera hur VILTH
löser problemen. För mer info, se vilth.se

TIDEN
De flesta områdens sätt att hantera in- och utrapportering av fällda
djur tar för mycket tid; telefonsamtal till ordförande/sekreterare,
en telefonsvarare som ska bevakas, mail eller sms. Många kör
dessutom en kombination.
Med VILTH rapporterar alla jaktlag in de fällda och observerade
djuren med några enkla klick via app, sms, eller med datorn. Allt
sammanställs direkt. Styrelsen avlastas och alla i området har
tillgång till uppdaterad avskjutning, hela tiden.

POTTER OCH GRUPPER
Att utan risk för översjuktning tilldela en grupp av jaktlag en pott är
idag nästan omöjligt. Samtidigt tvingas många skötselområden dit
när det till exempel gäller stora handjur eller rent allmänt för dom
små jaktlagen som annars inte når upp till arealgränserna för att få
egen tilldelning.
Grupper, potter och avslysning löser du enkelt med VILTH. Du väljer
helt själv hur dessa formas och hur gruppen av lag får informationen
om att sista djuret skjutits.

BETALNINGAR
När säsongen är slut ska kassören i skötselområdet betala till Läns
styrelsen. För många områden betyder det att ligga ute med pengar,
och för andra att sitta i telefon och påminna lagen.
VILTH löser det här. Vi skickar ut »riktiga« fakturor, löpande under
året. Så att pengarna ska finnas där på kontot när det är dags att
betala Länsstyrelsen. Det går också att ställa in att allt skickas sam
tidigt när säsongen är över. VILTH kan sköta alla typer av avgifter
och även se till att de kommer in.

ÖVERSKJUTNINGSRISKEN
Översjuktningar är aldrig roligt. Inga riktiga jägare gillar det då de
allra flesta värdesätter starka viltstammar. Ändå så är risken för
överskjutning ofta hög då många inte har ett enkelt och smidigt
system för detta.
VILTH skickar automatiskt ut notiser i form av sms-/emailvarning
till alla jaktledare. Man bestämmer själv när det ska skickas ut.
Exempelvis från att 2 djur återstår i en pott. Eller kanske bara när
den sista tjuren är skjuten.

TILLDELNINGEN
För många hade det varit bäst att ha ett par olika typer av tilldelning
ar på grund av lagens olika storlek, viltstammarna sammansättning
eller tiden på året. Bristen på ett system att jobba med gör ofta
detta ohanterbart.
VILTH kan då hjälpa till. Systemet klarar alla typer av tilldelningar
och kombinationer av dom, samtidigt. Till exempel “VILTHsnurran”
stödjer vi plus- och minusareal går att använda samtidigt som van
ligt tilldelning eller pott. Vill du hellre tilldela alla lagen 1 vuxen var så
löser VILTH så ni inte riskerar skjuta för många tjurar eller kor.

Vi har provat flera system i vårt skötselområde
och äntligen har vi hittat rätt. Med VILTH är det lätt
och snabbt att både få in, och ut, information till
alla jaktlagen.

Staffan Claesson
Mälarmården Västra, centrala Sörmland

Ring 010-195 99 60 nu!
Om ditt skötselområde är med i VILTH senast 31 mars blir det
HALVA PRISET (50 kr/jaktlag) under första året.

VILTH
Danbyholm, 640 20 Björkvik,
vilth.se, info@vilth.se

