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Instruktion – Användning av det digitala förtrycksprotokollet 

Med hjälp av det digitala förtrycksprotokollet kan man få lokaluppgifter för önskade 

elfiskelokaler (samt eventuellt även verksamhet/syfte) förtryckta från Elfiskeregistret. 

Nedan följer en beskrivning av det digitala förtrycksprotokollet samt hur det fylls i. 

Beskrivning av förtrycksprotokollets struktur 

När man först öppnar förtrycksprotokollet ser det ut enligt figuren nedan, här följer en 

beskrivning av de delarna i förtrycksprotokollet markerat med numrerade röda boxar i 

figuren: 

Ruta 1. Detta är en lista med alla elfiskelokaler samt dess lokaluppgifter, det är från denna 

lista lokaluppgifterna överförs till elfiskeprotokollet. 

Ruta 2. Lokalnummer (LOKNR). Det är i detta fält (cell AG7) man väljer ut vilka 

lokaluppgifter som ska läggas till i elfiskeprotokollet. I kolumn AJ i listan med lokaluppgifter 

(Ruta 1) står ett lokalnummer (LOKNR), det är detta nummer för respektive elfiskelokal 

man ska skriva in i cell AG7. 

Ruta 3. Detta är den del av elfiskeprotokollet som ifylls automatiskt då man använder 

förtrycksprotokollet. Obs! Verksamhet/syfte fylls ej i automatiskt utan måste fyllas i av 

utföraren. Vi kan även lägga in information i förtrycksprotokollet så även Verksamhet/Syfte 

fylls i automatiskt, kontakta oss på Elfiskeregistret för mer information angående detta.  



Beskrivning – Hur förtrycksprotokollet används 

1. Sök upp den elfiskelokal ni vill föra in i elfiskeprotokollet i listan till höger (den 

markerad i ruta 1 i beskrivningen ovan). Om listan innehåller många elfiskelokaler 

kan man med fördel söka ut det vattendrag man är intresserad av för att snabbare 

hitta rätt. Det görs genom att markera kolumnen med vattendragsnamn 

(VDRAGNAM, kolumn AN) och sedan klicka på ”Start > Sök” och skriva in det 

vattendragsnamn man vill föra in i protokollet. Istället för att klicka ”Start > Sök” kan 

man använda kortkommando, det gör man genom att samtidigt klicka på tangenterna 

”CTRL” och ”B” på tangentbordet. 

2. När man lokaliserat den elfiskelokal vars lokaluppgifter man vill föra in i 

elfiskeprotokollet skriver man in dess LOKNR i cell AG7 (cell beskriven i ruta 2 i 

beskrivning ovan) och klickar på ”Enter”. 

3. Nu ska alla lokaluppgifter för den valda lokalen ha förts in i elfiskeprotokollet liknande 

figuren nedan. 

4. Spara sedan protokollet under namn som anger vilken elfiskelokal det gäller. 

5. Obs. Om ni inte bett om att få förtrycksprotokoll med förinställt Syfte (fältet 

”VERSSAMHET/SYFTE”, glöm ej att fylla i dessa uppgifter innan resterande protokoll 

fylls i. 

 

 

Vid frågor, kontakta oss antingen via mejl eller telefon.  

SERS@slu.se 

telefon 010-478 42 82 
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