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Rapporteringsrutiner 
- All rapportering for alle hjorteviltarter skjer nå via hjorteviltregisteret. Dvs. sett elg, sett hjort, 

skutt elg, skutt hjort og skutt rådyr (også sett og skutt villrein). Logg inn på 
www.hjorteviltregisteret.no. Fødselsdato – jegernummer. Finn jaktfelt. Se vedlagt instruksjon 
(2019). ELLER bruk appen Sett og skutt – se vedlagt instruksjon publisert 19.08.2020. 

- HUSK SLAKTEVEKT OG MERKELAPPNUMMER PÅ ALLE FELTE DYR!!  

- Det anbefales sterkt at jaktlaga rapporterer daglig. Viktig for å få mest mulig korrekte data, 
og viktig for vurdering av tildeling av tilleggsdyr. Ha gjerne en person som er ansvarlig for 
rapportering. 

- Kjeveinnsamling: Gjelder alle ELG og HJORT; utfylt merkelapp festes til kjeven. All data på 
felte dyr skal ligge korrekt i hjorteviltregisteret før levering. Det er derfor ikke nødvendig 
med fellingsliste ved levering. Avtal levering med Håvard Rønning (tlf. 48212691). 
Hovedlevering månedsskiftet november/desember og restlevering første uke i januar. Evt. 
feil registrert alder vil bli korrigert i hjorteviltregisteret og fakturering til grunneierlaga skjer 
etter siste kjeveinnlevering.  

- Det er i 2020 ikke krav om levering av hjerne- og lymfeprøve av felte dyr fra ordinær jakt i 
Rennebu. 

- Grunneierlaga bestemmer selv hvem som registrerer felte rådyr i hjorteviltregisteret (jeger 
eller sekretær). Felte rådyr skal være registrert innen 31.12.20! 

Slik skal du telle og føre sett elg og sett hjort – sjekkliste fra www.hjortevilt.no : 

 Vær nøye med å fylle ut sett elg/hjort-skjemaet hver dag, også de dagene jaktlaget jakter 
uten å se dyr. 

 Jaktleder er ansvarlig for registrering av sett elg eller sett hjort-data, eller å delegere 
jobben til en annen i jaktlaget 

 Alle observasjoner av dyr sett under jakt skal føres. Såkalte dobbeltobservasjoner, dyr de 
mener er observert av flere jegere samme dag, skal ikke kanselleres. Antall dyr sett per 
jaktdag blir dermed det samlede antallet dyreobservasjoner for alle jegerne i jaktlaget. 
IKKE BRUK GAMMEL METODE – DET BLIR FEIL! 



 

 Kun dyr som observeres under selve jaktutøvelsen skal registreres. (Dyr som sees fra bilen 
på vei til jakten føres ikke.) 

 Observasjoner av hjort på innmark og observasjoner av hjort på utmark skal føres hver 
for seg. 

 Dyr som felles skal også være registrert som sette dyr. 

 Antall timer som jaktlaget faktisk brukte til observasjon skal føres. Eksempel: Dersom et 
jaktlag på 4 jegere har jaktet i 6 timer en dag, skal det for denne dagen føres 4 jegere 
med gevær og 6 timer jaktet. 

 For jaktdager uten observasjoner av dyr er det viktig at antall jegere og antall timer 
likevel føres på skjemaet, (og 0 observerte dyr). 

 Ved jakt på både elg og hjort skal det registreres data på både sett elg- og sett hjort-
skjema. Gjelder derfor hele Rennebu. 

 
Jaktledere, ettersøk og ekvipasjer 
 
Endring av jaktledere meldes til sekretær innen 01.09.2020. Liste på www.utmarksradet.no 
oppdateres. 
 
Jaktlag/grunneierlag dokumenterer tilgang på ettersøksekvipasje til sekretær innen jaktstart 
01.09.2020. 
 
• Jaktlag med godkjent ekvipasje i laget leverer hundens Id – og godkjenningsnummer - 
utmarksraadet@rennebu.kommune.no/48212691. 
 
• Jaktlag uten godkjent ekvipasje i laget leverer kopi av avtale med godkjent ettersøksekvipasje 
– utmarksraadet@rennebu.kommune.no/48212691. 
 
Grunneierlag som selger rådyrjakt sørger for at jegere dokumenterer tilgang på ettersøkshund. 
 
Se vedlagt hefte – regler og rutiner for ettersøk. 

 

Rennebu Utmarksråd v/sekretær 

Tlf: 48212691  

Epost: utmarksraadet@rennebu.kommune.no  

 

SKITT JAKT  

 


