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Nytt Hjorteviltregister 

Nytt Hjorteviltregister i 2019

- Endret brukergruppe
- Alt på ei nettside
- App for sett og skutt



Oppgavebasert oppbygging



• Kommuner

• Forskere

HVEM GJØR HVA?



JAKTLEDER/JEGER

Registrer sett elg/sett hjort
- På jaktfeltnivå
- Kan se jaktfeltets registeringer

Felte rådyr og villrein
- På valdnivå
- Ser kun jegers registreringer

Hjorteviltregistreret.no eller sett og skutt app



• Logg inn med 
jegernummer og 
fødselsdato

Sett og skutt på Hjorteviltregisteret 



Min side
• legge til 

favorittområder

• gjøre nye 

registreringer 

• Viser alle

registreringer som 

er gjort av jegeren. 

• Gå til jaktfelt for å se 

alle registreringene 

for området



Registrer slaktevekt, cwd og andre opplysninger

• For å legge vil vekt, CWD og andre opplysninger 

klikk på blyanten. 

• For å se hvilke opplysninger som er registrert kan 

du klikke på pil-symbolet til venstre.

• Registrer CWD-prøve og merkelappnummer

• Svar på CWD-prøve



VALDANSVARLIG

• Godkjenne sett og skutt-data
• Bruk nøkkeltall

• Gir tallene mening

• Navn på registrator

• Avslutter jakta 
• Beskjed til kommune om at data er godkjent og jakta ferdig

• Kun for elg og hjort

• Lever underskrevet fellingsrapport til kommunen
• Per nå, ikke digitalt



KOMMUNE

• Er alt kommet inn og godkjent?
• må godkjenne om valdansvarlig ikke gjør det

• Fellingsrapporter og rapportere til SSB



• Sett og skutt føres av jeger

• Data må godkjennes av 
valdansvarlig/kommune

• Blir tilgjengelig i statistikken når 
godkjent

Kommune

Valdansvarlig

Jeger



STATISTIKK

• Åpen for alle

• Grunnlaget for en kunnskapsbasert forvaltning



Datagrunnlag

• Data fra 1985 

• Fallvilt: 215 727

• Vald: 13 079/20 116

• Jaktfelt: 15 472/21 175

• Vektdata:

• Elg: 475 739

• Hjort:  318 577

• Villrein: 40 148

• Sett og skutt: 

• Felte elg: 951 551

• Felte hjort: 369 110


