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Viltrapporten – Informasjon og veiledning for jegere 
 

Viltrapporten brukes av utmarksorganiseringer for administrasjon av jakta.  På www.viltrapporten.no 

registrerer jaktlaget sine jegere for årets jakt, bekrefter tilgang til godkjent ettersøkshund, signerer 

jegerinstruks/kontrakt for jakta, ser tildelt kvote og foretar rapportering. I postboksen finner man 

informasjon og øvrige utsendelser fra utmarksområdet. 

For rapportering er det også en egen mobilvennlig nettside som kan benyttes dersom man bruker 

smarttelefon. Denne nettsiden er en ren rapporteringsløsning og inneholder ikke de andre 

funksjonene som er på www.viltrapporten.no  

Rapportering og oppdatering av gjenværende kvote kan også gjøres via SMS.  
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Jegerdokumentasjon 

Brukernavn og passord 

Din brukerkonto er personlig og brukernavn og passord sendes automatisk på e-post til deg når du 

blir registrert i systemet. 

Velg jaktfelt/kortområde  

Er du registrert på flere jaktfelt så velger du aktuelt felt i menyen for valg av jaktfelt/område etter at 

du har logget inn. 

Jegerdokumentasjon 

Velg  jegerliste, ettersøkshund og signering i fane for Jegerdokumentasjon 

 

Her kan du: 

 registrere jegerne på laget for årets jakt  

 registrere jegernummer/fødselsdato for kontroll av jegeravgift 

 registrere at du/dere har tilgang til godkjent ettersøkshund 

 signere utsendt jegerinstruks/kontrakt  

 legge inn eventuell tilleggsinformasjon som jaktbosted og kontrollplass for skutte dyr 

For jaktlag er det jaktleder eller bruker med administratortilgang som kan foreta registreringene og 

administrere brukertilgangene for øvrige jegere på jaktlaget. Jaktleder kan gi andre brukere på laget 

administratortilgang. Ved innlogging vil man automatisk få påminnelse dersom 

registreringer/signeringer mangler. 

Husk å velge aktuelt jaktfelt dersom du er registrert på flere jaktfelt. 

Kontroller at dere har registrert jaktleder og legg inn/korriger jaktleder dersom dette mangler eller er 

feil. Navn på jaktleder vises øverst på siden (se figur neste side).  Klikk i linken for å legge til eller 

endre jaktleder. I vinduet vises alle brukerne som er registrert på jaktlaget. Klikk blyantsymbol 

for å redigere en bruker. Klikk hengelås  hvis du ønsker å sende brukernavn og passord til en 

bruker. 
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Klikk på tekstfeltene for å åpne menyene. For registrering av jegere for årets jakt så huker du av de 

jegerne som skal jakte inneværende jaktår. Jegere som har brukerregistrering vises i listen. Dersom 

listen ikke er utfyllende så registrerer du navn, jegernummer og fødselsdato for de som mangler i 

listen. Fødselsdato og jegernummer, som brukes for kontroll av betalt jegeravgift, kan også legges inn 

senere. 

Registreringene ovenfor gjelder kun for det jaktåret registreringen foretas. Når nytt jaktår begynner 

den 1. april nullstilles registreringene.  

Signering av jegerinstruks/kontrakt 

Du får varsel på e-post når jegerinstruks kan signeres. Kun jaktleder kan signere for jaktlag. 

Dokumentasjon av betalt jegeravgift 

Ved å registrere jegernummer og fødselsdato kan du dokumentere at jegeravgift er innbetalt.  

Din postboks og brukerkonto 

Utsendte dokumenter og meldinger fra utmarksområdet finner man ved å åpne Min post . Fra 

postboksen kan du også sende meldinger til utmarksområdet eller til jaktlaget. 

I brukerkontoen   vises de tilgangene du har som bruker og den kontaktinformasjonen som er 

registrert på deg. Husk å oppdatere med riktig kontaktinformasjon dersom du har endret 

mobilnummeret eller e-postadressen.  I de øvrige menyene kan du administrere brukernavn for SMS-

tjenestene , se dokumenter som skal signeres  og endre ditt passord .  
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Viktig! Hvis du benytter SMS-tjenestene må du ha et unikt SMS-brukernavn for hvert felt du jakter 

på. Bytter du felt så oppretter du ett nytt SMS-brukernavn for det nye feltet. 

Kvote og rapportering 
Når du logger inn kommer du automatisk til visning av tildelt kvote og avskytning for ditt jaktlag. 

Jakter du på flere felt så velg aktuelt felt før du legger inn rapport. Velg fane for Statistikk og 

rapportering for rapportering og kvote.  

 

Sette dyr og jaktinnsats 

Sette dyr og jegerinnsats skal rapporteres for hver dag det jaktes. Dette gjelder for all jakt på elg og 

hjort. For øvrige viltarter følger man utmarksområdets retningslinjer. Rapporter fortløpende dag for 

dag ved å legge inn en felles rapport for hele jaktlaget. Velg en på jaktlaget til å være 

rapporteringsansvarlig. Hvis vedkommende ikke har tilgang til rapportering så gir man vedkommende 

tilgang i brukerkontoen. 

Klikk på symbolet for feltkikkert   for å legge inn ny rapport 

 Jaktinnsats skal rapporteres alle jaktdager, også de jaktdager man ikke ser dyr 

 Kun aktive jegere med gevær teller som jegerinnsats 

 Skutte dyr skal inngå og rapporteres som sette dyr 

 Alle observasjoner skal telles med hvis flere jegere ser det samme dyret (Nytt i 2018) 

 Hvis samme jegeren ser det samme dyret/dyrene gjentatte ganger i samme jaktsituasjon, 

teller dette som en observasjon (f.eks. hvis jegeren stiller inn på samme losen flere ganger). 

 Jaktmetode kan rapporteres. Dersom man benytter flere jaktmetoder i løpet av en dag kan 

jaktrapporten deles opp ved å legge inn en rapport for hver jaktmetode. 

Ved rapportering for flere viltarter på samme jaktdagen velger man den andre viltarten i 

nedtrekksmenyen i rapporteringsvinduet etter at den første rapporten er lagret. Dato, antall jegere 

og timer legges da automatisk inn i den andre rapporten. 

 



www.viltrapporten.no                  Veiledning               5. august 2020 

Brukerstøtte:  jkh@viltrapporten.no  /   913 99 410  Side 5 
 

Elgjaktlag, som også skal rapportere setthjort daglig, trenger ikke å legge inn setthjort-rapport for de 

dagene de ikke ser hjort mens de jakter elg. Jegerdagsverkene fra elgjakta vil automatisk bli overført 

til hjortejakta for de dagene av elgjakta man ikke har sett hjort. 

Velg fane for Observasjonsrapporter for å se lagets rapporter. Klikk blyantsymbol i aktuell rapport for 

eventuell redigering av rapporten. 

 

Vær nøye med rapporteringen. Rapporteringen er det viktigste grunnlaget for en god forvaltning. 

Rapportering av skutte dyr 

Velg symbol for riflekikkert  . Pass på at dato blir riktig! Datofeltet er alltid forhåndsutfylt med 

dagens dato. Korriger om nødvendig. Hvis oksekvoten er basert på antall tagger vil oksen automatisk 

bli registrert i den kvotekategorien som taggantallet tilsier. Nedklassifisering/endring av 

kvotekategori for skutt dyr kan kun gjøres av oppsyn/utmarksansvarlig. 

Velg fane for fellingsrapporter for å se fellingsrapportene. Klikk blyantsymbolet i aktuell 

fellingsrapport for eventuell redigering. 

 

Meld fra når jakta er avslutta 

Når årets jakt og rapportering er ferdig melder man fra om dette ved å avmerke jakta som avslutta. 

Høyreklikk på «jaktlaget» (i menyen til venstre på nettsiden) og velg «Avslutt jaktår». 

Prissystem 
Dersom ditt utmarksområde benytter prissystemet vil du motta betalingsanmodning/faktura på e-

post basert på den prismodellen som utmarksområdet har lagt inn for din jakt. Betaling skjer direkte 

til utmarksområdets bankkonto og betalingsanmodning sendes ut når jakta er avsluttet og 

utmarksområdet har kontrollert prisberegningen. Beregnet pris vil også vises på nettsiden, og ved 

pris basert på skutte dyr, vil du kunne se den beregnede prisen så fort en fellingsrapport blir 

registrert.  

For å se prisberegning velger du Prissystem i menyen for Jegerdokumentasjon. Velg deretter om du 

skal se forskudd eller sluttoppgjør. Jakter du på flere viltarter eller på flere felt velger du hvem du vil 

se. 
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Se jaktstatistikk for utmarksområdet / regionen 
For å se jaktresultater og statistikk for andre jaktfelt eller for hele utmarksområdet / elgregionen 

velger man Innsyn utmarksområde.  

 

Velg fane for den type visning du ønsker å se. For fellingsrapporter og observasjonsrapporter kan du 

bruke kalenderfunksjonen (1) for å se statistikk for andre tidsperioder enn inneværende jaktår. For 

kvote så velger du jaktår i menyen (2). 

Klikk plusstegn (3) og velg underenhet for å gå til enkeltområder.  

I diagramvisning (4) vises årserier for det området du har valgt i organiseringstreet.  

 

 

I diagramvinduet velger du hvilket diagram du vil se (1), hvilke år som skal inngå (2) og om du ønsker 

statistikk for avgrensede tidsperioder i løpet av jaktåret (3), f.eks kun å se statistikk for den første 

jaktuka.  

 

 

 

 

(1) 

(2) 
(3) 

(4) 

(1) (2) (3) 
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Menyer og funksjoner på side for Statistikk og rapportering 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rapporter jaktinnsats og sette dyr 

 Rapporter skutte dyr   

  Opprett ny bruker på jaktlaget 

   Adm. av brukerne på jaktlaget    

  Overfør brukere mellom jaktlag/felt          

     Diagrammer for jaktstatistikk          

    

    

Velge viltart og 
tidsperiode   

Velge hvilke type opplysninger som skal vises 

 

Velg blant 
dine jaktfelt 

Brukerkonto, 
postboks og 

passord 


