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Fremgangsmåte for rapportering av rådyrfellinger direkte i Hjorteviltregisteret eller i mobil-appen «Sett og skutt» 

 

 

Skriv inn 

hjorteviltregisteret.no i 

nettleseren din 

Trykk Logg inn 
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Skriv inn jegernummer 

og fødselsdato 

(jegernummeret står på 

jegeravgiftskortet ditt). 

Logg inn. 
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Etter innlogging kommer du inn til denne startsiden. Herfra er det flere mulige måter å registrer felte dyr. 

 

 

Du kan gå direkte til 

siden for å registrere 

felte dyr ved å trykke 

her (fortsettelse på s.8) 

eller gå direkte til valdet 

du jakter på under Dine 

områder. Velg rediger 

ved siden av Dine 

områder og legg inn det 

eller de valdene du 

jakter oftest i. Da får du 

opp disse som 

hurtigvalg slik jeg har 

lagt inn noen eksempler 

på her. 
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Legg merke til at når du redigerer eller ønsker å legge til nye favorittområder, så kommer det opp vald og jaktfelt fra hele landet. Husk derfor å påse at det 

er korrekt art det gjelder (rådyr), at det er et vald og ikke et jaktfelt og at valdet tilhører riktig kommune. Her har jeg skrevet inn Lut for å søke opp 

Lutnes/Flermoen viltstellområde som er eget rådyrvald. Da ser en at det kommer opp flere alternativer. Hadde jeg skrevet inn flere bokstaver ville søket blitt 

begrenset tilsvarende. 
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Ved første innlogging 

kan det være lurt å 

scrolle nederst på 

startsiden og velge 

Rediger under Dine 

opplysninger. 

Deretter kan du velge 

eller søke på det valdet 

du jakter på her. 
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Fyll inn manglende 

informasjon eller 

rediger eksisterende. 

Dersom du ønsker kopi 

av dine innsendte 

fellingsrapporter, så må 

du legge inn e-

postadressen din her. 
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Jeg valgte Flendalen viltstellområde i valdfanen og kommer til siden for dette valdet. Her kan jeg registrere skutte dyr, få informasjon om 

kontaktperson/valdansvarlig representant og jeg kan også søke opp et annet vald herfra. 

 

Søke opp eller velge 

andre vald gjør du her. 

Trykk her for å legge inn 

felte rådyr. 
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Velg rådyr. 
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Du kan også komme direkte til siden for innlegging av felte dyr ved å trykke Registrer jakt fra startsiden (se s. 3). PS. Per i dag skal det ikke leveres 

hjerneprøver til CWD-analyse fra dyr felt under vanlig jakt fra Trysil kommune. Kommunen ved tar prøver av alt fallvilt (trafikkdrept og andre dødsårsaker 

enn ordinær jakt) eldre enn 1 år. 

 

 

Legg inn rett dato, vald 

(kommer opp 

automatisk dersom du 

har fulgt 

framgangsmåten over), 

alder og kjønn, ev. ant. 

gevirtakker og gjerne 

slaktevekt. Velg ev. Ikke 

veid dersom du ikke har 

noen vekt. 
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Fyll gjerne inn fellingssted 

(f.eks. dersom valdet er delt 

inn i mindre jaktfelt, eller 

man har tillatelse til jakt på 

kun en spesifikk eiendom i 

valdet bør jaktfeltnavn 

og/eller eiendomsnavn fylles 

inn her. 

Du kan velge å huke av for 

kopi til både deg selv og til 

valdansvarlig.  

Dersom din kontaktperson i 

forbindelse med jakten er en 

annen enn valdansvarlig, 

f.eks. en enkeltgrunneier eller 

Trysil fellesforening for jakt 

og fiske, bør du skrive inn e-

postadressen til den det 

gjelder under Annen e-post. 
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Koordinatfesting av 

fellingssted kan gjøres 

automatisk dersom man 

benytter telefon-appen. I 

web-versjonen må man skrive 

inn koordinatene. Trykk på 

rullgardinen for å velge rett 

sone/koordinatfesting. UTM 

32 og UTM 33 er mest aktuelt 

i våre områder, men det er 

også helt ok å bruke 

lengde/breddegrad. Dette 

punktet er ikke obligatorisk, 

men det kan gi både valdet 

og kommunen som 

forvaltningsmyndighet nyttig 

tilleggsinformasjon. 
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Mobilappen Sett og skutt 

De samme registreringene som vist over kan du også gjøre i en egen mobil-app. Denne kan lastes ned 

fra App-store eller Google Play. Skriv inn sett og skutt i søkefeltet (skjermdump fra Google Play). Her 

vil det stå Installer der det står Åpne før du har installert appen. Trykk Installer. 
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Oppbygningen av appen og framgangsmåten er i stor grad det samme som 

framgangsmåten når du logger inn fra pc. Men brukergrensesnittet er naturlig 

nok mer tilpasset mobil. Under følger noen skjermdumper fra mobil-appen. 

Innloggingssiden: 

 

 

 



14 
 

Kalender. Du kan starte registrering direkte herfra og/eller se på tidligere 

registreringer. Velg riktig rådyrvald fra nedtrekksmenyen over kalenderen. 

 

 Sette dyr skal ikke registreres 

for rådyr og rein. 
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Velg Skutt rådyr nederst på siden og trykk på Registrer skutt rådyr.  
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Her kan du velge å gi app-en tilgang til telefonens plassering og slik legge inn 

fellingssted automatisk. Trykk Stedfest felling. Du kan da panorere og zoome i 

kartet og sette knappenålen på fellingsstedet eller bruke valgt lokasjon direkte.  
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Fyll inn riktig dyr og alder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trykk her for å legge inn mer 

info om felt dyr. 
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Som man ser er det akkurat samme informasjonen som etterspørres som i 

web-versjonen. Husk ev. merknader og kopimottakere. 
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Under Min side nederst i appen kan du finne dine favorittområder direkte eller 

redigere og legge inn nye favorittområder. I skjermdumpen under er det lagt 

inn noen av de aktuelle rådyrvaldene i kommunen som eksempel. 

 

Velg + for å legge til 

nye områder. 
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Søk etter riktig rådyrvald og trykk VELG: 
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Nå er også dette valdet lagt til i Favoritt-lista. 
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Det er mulig å legge til både jaktfelt og vald, men for rådyrjakt er det kun mulig 

å legge inn vald. For elgjegere som registrerer sett og skutt-data i 

Hjorteviltregisteret kan man legge inn sitt jaktfelt som Favorittområde. 

 


