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Informasjon om nye digitale funksjoner i 
Hjorteviltregisteret 
Miljødirektoratet informerer her om nye digitale muligheter i forbindelse med 
utsending av fellingstillatelser for elg, hjort, rådyr og villrein, samt elektronisk 
levering av fellingsrapporter i Hjorteviltregisteret.  

Fellingstillatelse 
Kommunen og villreinnemnda skal sende ut fellingstillatelser innen 15. juni hvert år, jf. forskrift om 
forvaltning av hjortevilt (hjorteviltforskriften) §§ 18, 20 og 29. Fellingstillatelsene skal tildeles gjennom 
Hjorteviltregisteret www.hjorteviltregisteret.no, jf. hjorteviltforskriften § 33. 

Elektronisk godkjenning 
I fjor ble det mulig for kommuner og villreinnemnder å godkjenne fellingstillatelser elektronisk i 
Hjorteviltregisteret. Når fellingstillatelsen godkjennes i Hjorteviltregisteret, blir den automatisk påført 
saksbehandlers navn og en merknad om at den er elektronisk godkjent.  
 
Når en fellingstillatelse blir godkjent elektronisk, kan valdansvarlig laste ned fellingstillatelsen fra siden 
"Rapportering" og "Godkjenning for vald" i Hjorteviltregisteret. Dette krever at valdansvarlig har 
brukerrettigheter i Hjorteviltregisteret. 

Automatisk utsending på epost 
Nytt i år er at kommuner og villreinnemnder kan sende ut fellingstillatelser på epost fra 
Hjorteviltregisteret til valdansvarlig representant. Dette krever at valdansvarlig er registrert med 
korrekt epostadresse i Hjorteviltregisteret. Kommunen og villreinnemnda kan selv velge om ingen, 
alle, eller kun noen av valdene skal få tilsendt fellingstillatelsen elektronisk.  
 
I Hjorteviltregisteret vil kommunen og villreinnemnda ha oversikt over godkjente og utsendte 
fellingstillatelser. Kommunen og villreinnemnda kan i tillegg laste ned fellingstillatelsene som PDF og 
lagre i eget arkivsystem. Systemet vil dermed ivareta oversikten over fellingstillatelser som 
enkeltvedtak. 
 

Elektronisk fellingsrapport fra valdansvarlig  
Valdansvarlig representant skal rapportere årlig fellingsresultat innen 14 dager etter endt jakt, jf. 
hjorteviltforskriften § 32. Fra og med jaktåret 2021/2022 kan valdansvarlig levere elektronisk 
fellingsrapport til kommunen og villreinnemnda gjennom Hjorteviltregisteret.  
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Slik fungerer det for valdansvarlig representant 
Valdansvarlig representant må logge inn i Hjorteviltregisteret for å se og levere elektronisk 
fellingsrapport. For å kunne logge inn må valdansvarlig først få brukerrettigheter av kommunen eller 
villreinnemnda, se nederst.  
 
Fellingsrapporten som valdansvarlig leverer opprettes automatisk basert på dataene som jegerne 
og/eller jaktlederne i valdet har registrert. Valdansvarlig må derfor kontrollere at alle data er 
registrert, og eventuelt legge til felte dyr eller annen informasjon som mangler. Dersom noe er feil, 
må dette rettes eller slettes. Deretter må alle jaktdager (elg og hjort) og alle felte dyr godkjennes av 
valdansvarlig i Hjorteviltregisteret.  
 
For elg og hjort kan valdansvarlig trekke fra eller legge til felte dyr som er overført til/fra et annet vald 
grunnet fellesjaktavtale. Dette er ikke mulig for villrein og rådyr da felte dyr skal rapporteres på valdet 
som fikk fellingstillatelsen. For alle arter kan valdansvarlig legge til fallvilt som er overført til 
fellingskvote.   
 
Når valdansvarlig har levert elektronisk fellingsrapport kan han/hun ikke lenger gjøre endringer på 
registrerte jaktdager eller felte dyr. Valdansvarlig kan heller ikke slette eller endre en elektronisk 
fellingsrapport som er levert. Dersom dette er nødvendig, må kommunen eller villreinnemnda 
kontaktes. Alternativt kan Naturdata kontaktes for hjelp. 

Slik fungerer det for kommune og villreinnemnd  
Kommunen og villreinnemnda kan se om valdansvarlig representant har levert elektronisk 
fellingsrapport i Hjorteviltregisteret. Dersom valdansvarlig har levert elektronisk fellingsrapport, 
trenger ikke kommunen og villreinnemnda å registrere fellingsrapporten i Hjorteviltregisteret for det 
valdet dette året. Kommunen og villreinnemnda skal rapportere til SSB som tidligere.  
 
Kommunen og villreinnemnda kan be valdansvarlig om å sende fellingsrapport som brev eller epost i 
en overgangsperiode om ønskelig.  
  
Skal noen endre opplysninger på et felt dyr eller en jaktdag etter elektronisk fellingsrapport er levert 
av valdansvarlig, må fellingsrapporten først slettes. Dette kan kommunen og villreinnemnda gjøre. 
Alternativt kan Naturdata kontaktes for hjelp. 

Slik fungerer det for jeger  
Når valdansvarlig har levert elektronisk fellingsrapport kan ikke jeger lenger registrere data i appen 
Sett og skutt eller i Hjorteviltregisteret for det aktuelle valdet/jaktfeltet. Jeger kan fremdeles legge inn 
data på vald/jaktfelt som ikke har levert fellingsrapport. Dersom jeger trenger å legge til, slette eller 
endre data etter at elektronisk fellingsrapport er levert, må jeger kontakte kommunen eller 
villreinnemnda.  
 

Nytt når kommunen og villreinnemnda skal registrere fellingsrapport 
Dersom valdansvarlig ikke leverer elektronisk fellingsrapport må kommunen/villreinnemnda registrere 
fellingsrapporten som tidligere år. Nytt fra i år er at alle jaktdager (elg og hjort) og alle felte dyr må 
være godkjent før fellingsrapporten kan registreres. Dersom valdansvarlig representant eller 
andre ikke har godkjent jaktdager og felte dyr, må kommunen og villreinnemnda gjøre 
dette før fellingsrapport kan opprettes. Dersom kommunen/villreinnemnda ikke kjenner 
detaljene i valdet eller jaktfeltet, anbefaler vi at alle jaktdager og felte dyr godkjennes. Dette kan 
slettes i ettertid, men informasjonen kan ikke gjenopprettes på enkel måte.  
 
Jeger, valdansvarlig og andre kan fortsatt registrere data etter at kommunen og villreinnemnda har 
opprettet fellingsrapport i Hjorteviltregisteret.   
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Nytt for vald som deltar i bestandsovervåkingsprogrammet  
For vald som deltar i det nasjonale bestandsovervåkingsprogrammet for hjortevilt, vil systemet stenge 
for registering, endring og sletting av jaktdager og felte dyr når fellingsrapport er levert. Dette gjelder 
uavhengig av om det er valdansvarlig eller kommunen/villreinnemnda som har registrert rapporten. 
Grunnen er at det for hvert felte dyr vil opprettes et "overvåkdyr" som det registreres data fra 
innleverte merkelapper på. Kommunen og villreinnemnda kan omgå denne stengingen ved å slette 
fellingsrapporten, for så å legge den inn på nytt siden. Det er også mulig å kontakte Naturdata som 
har mulighet til å hjelpe til med nødvendige endringer. 

Registering og godkjenning av jaktdager og felte dyr – et felles ansvar 
Jegere og jaktledere kan rapportere både sette og felte dyr med tilhørende opplysninger i 
Hjorteviltregisteret eller i appen Sett og skutt.   
 
For at informasjonen som legges inn i Hjorteviltregisteret skal bli en del av offentlig statistikk, må 
jaktdager og felte dyr godkjennes. Hvert år blir en mengde data registrert av jegere og jaktledere 
uten å bli godkjent etterpå. Vi ønsker en bedre utnyttelse av dataene som samles inn, og presiserer 
derfor oppgaver og ansvar under.   

Jeger og jaktleder sin oppgave 
Jaktleder, eller den jaktleder delegerer oppgaven til, skal sørge for at sette og felte elg og hjort 
registreres i Hjorteviltregisteret eller i appen Sett og skutt. For villrein og rådyr er det jegeren selv 
som har ansvaret for å registrere felte dyr og tilhørende opplysninger.  

Jeger/jaktleder bør registrere jaktdager og felte dyr forløpende i Hjorteviltregisteret, og senest fem 
dager etter endt jakt, dette gjelder alle arter. Jf. også fristen som står på kontrollkort for villrein.  

Valdansvarlig sin oppgave 
Det er i utgangspunktet valdansvarlig sitt ansvar å godkjenne jaktdager (sette elg og sette hjort) og 
felte elg, hjort, rådyr og villrein. Valdansvarlig kan også legge til, redigere eller slette informasjon ved 
behov. Valdansvarlig får brukerrettigheter i Hjorteviltregisteret fra kommunen eller villreinnemnda.  
 
Valdansvarlig skal godkjenne jaktdager og felte dyr i Hjorteviltregisteret innen 14 dager etter endt 
jakt. Dette er samme frist som levering av fellingsrapport, jf. hjorteviltforskriften § 32. 

Villreinutvalg  
Villreinnemnd og villreinutvalg kan sammen vurdere om det er hensiktsmessig at villreinutvalget gis 
mulighet til å se, legge til, endre, slette og godkjenne data for alle vald for villreinområdet. Dette vil 
tilsvare valdansvarlig sin oppgave.  

Ansvarlig for bestandsplanområde  
Kommunen og ansvarlig for bestandsplanområdet kan sammen vurdere om det er hensiktsmessig at 
bestandsplanområdeansvarlig gis mulighet til å se, legg til, endre, slette og godkjenne data for alle 
vald i bestandsplanområdet. Dette vil tilsvare valdansvarlig sin oppgave.  

Kommune og villreinnemnd sin rolle 
Kommunen eller villreinnemnda må gi valdansvarlig brukerrettigheter i Hjorteviltregisteret før hun eller 
han kan godkjenne jaktdager og felte dyr med mer. Slik gir du brukerrettigheter til valdansvarlig -
miljodirektoratet.no. Dersom valdansvarlig eller andre ikke godkjenner data som er lagt inn i 
Hjorteviltregisteret, må kommunen og villreinnemnda gjøre dette før videre rapportering kan skje. 
 
Kommunen og villreinnemnda skal innen 30 dager etter endt jakttid rapportere fellingsresultatet til 
SSB gjennom Hjorteviltregisteret, jf. hjorteviltforskriften § 32. 

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arter-og-naturtyper/jakt-felling-fangst/bruke-hjorteviltregisteret/hvordan-gi-brukerrettigheter-til-valdansvarlig/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arter-og-naturtyper/jakt-felling-fangst/bruke-hjorteviltregisteret/hvordan-gi-brukerrettigheter-til-valdansvarlig/
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Brukerveiledning og hjelp til Hjorteviltregisteret  
Trenger du hjelp til Hjorteviltregisteret, appen Sett og skutt eller appen Fallvilt, kan du kontakte 
Naturdata som gir gratis brukerstøtte på oppdrag fra Miljødirektoratet. Naturdata kan kontaktes på 
support@naturdata.no eller 74 33 53 10. Åpningstider er 08.00-16.00 mandag til fredag. 
 
Naturdata vil sende ut veiledninger til kommuner, villreinnemnder, valdansvarlige og ansvarlige for 
bestandsplanområder som er registret med epost i Hjorteviltregisteret.  
 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Knut Morten Vangen Kari Bjørneraas 
seksjonsleder seniorrådgiver 
 
 
 
 
 
 
    

Adresseliste: 
Alle kommuner 
Alle villreinnemnder 
 

Kopi: 
Alle fylkeskommuner 
Alle villreinutvalg  
Alle Statsforvaltere med ansvar for villreinnemnda 
NINA 
Norsk villreinsenter  
Norsk hjortesenter 
Naturdata AS  
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