Veiledning til www.settogskutt.no
Sett elg, sett hjort, felte villrein, felte rådyr samt slaktevekter og andre opplysninger kan
registreres digitalt på www.settogskutt.no. Du kan registrere fra mobil, nettbrett eller data,
men må ha internettilgang.

Løsningen er koblet opp mot Jegerregisteret og innlogging skjer med jegernummer og
fødselsdato. Søk deretter opp hvilken art og hvor du har jaktet. For elg og hjort kan du søke
opp navn på vald eller jaktfelt, eller vald-id eller jaktfelt-id i søkefeltet. For villrein og rådyr
kan du søke opp navn på vald eller vald-id.

For elg og hjort:

Jaktleder er ansvarlig for registrering av sett elg og sett hjort, men kan gi ansvaret til en
annen i jaktlaget. Hjemskjermen viser de tre stengene du kan gjøre:

1. Registrer sett elg og sett hjort.

For å registrere et sett skjema velger du en dato fra nedtrekkmenyen eller fra kalenderen om
du har valgt kalendervisning. Til høyre vises en oppsummering av hva som er sett og felt i
jaktsesongen. Oppsummeringen er delt i to; «Jeger» og «Jaktfelt». Er det kun en jeger som
registrere for hele jaktfeltet vil tallene være lik for begge. Er det flere jegere som registrerer

data på samme jaktfelt, vil summen for jaktfeltet vise alle registreringen, mens summen for
«Jeger» kun er dine registreringer. Det er fra 2018 åpnet for at flere kan registrere på samme
jaktfelt på samme dato.
Informasjon om jaktleder og valdansvarlig er hentet fra Hjorteviltregisteret. Er det oppført
feil valdansvarlig eller jaktleder må viltansvarlig i kommunen kontaktes for å få rettet opp
dette.
Når du har valgt en dato å registrere sett elg/sett hjort skjema på får du opp et skjema med
de samme opplysninger som er på papirskjemaet. Klikk på «Send inn» for å lagre
registreringen.

For å gjøre endringer på skjemaet eller slette registreringen, klikk på datoen i
kalendervisningen eller listevisningen og skjemaet kommer opp.
For å komme tilbake til hovedsiden, klikk «Hjem».

2. Registrer slaktevekt, CWD-prøver og andre opplysninger
Skutte dyr vil automatisk listes ut med dato og kjønnn/alder. Her er det mulig å registrere
flere opplysninger som strekkode fra merkelapp, slaktevekt, gevirtakker, melk i juret, kalver i
følge med hunndyr, CWD-prøve og fellingssted. Disse opplysningene er ikke obligatoriske.
Ved registrering av vekt må veiemetode registeres (veid eller anslått). Husk at kun veide dyr
skal registres som veid! Om dyret ikke er veid kan du sette vekt til «ukjent slaktevekt». Om
du huker av for at det er tatt CWD-prøve må strekkode fra merkelapp registreres.

3. Avslutt jakta
Når alle registreringene er ferdige kan jaktleder avslutte jakta. Dette gir beskjed til
kommune/valdansvarlig om at det ikke kommer flere registreringer fra jaktlaget og at
rapporteringen er ferdig. Skulle du oppdage at det er feil i registreringen dine kan du likevel
legge til nye sett dyr skjema eller endre registreringer.

Rådyr:
For rådyr er det kun felte dyr som registreres, og hver enkelt jeger kan registrere sine felte
dyr. Registrering av felte rådyr skjer på valdnivå. Hjemskjermen viser de to stegene du kan
gjøre.

1. Registrer felt rådyr
For å registrere et felt dyr må dato, alder og kjønn på dyret registreres. Det er også mulig å
registrere flere opplysninger som strekkode fra merkelapp, slaktevekt, gevirtakker, melk i
juret, kalver i følge med hunndyr, CWD-prøve og fellingssted. Disse opplysningene er ikke
obligatoriske.
Ved registrering av vekt må veiemetode registeres (veid eller anslått). Husk at kun veide dyr
skal registres som veid! Om dyret ikke er veid kan du sette vekt til «ukjent slaktevekt». Om
du huker av for at det er tatt CWD-prøve må strekkode fra merkelapp registreres. Lagre
opplysningne.

Klikk på «hjem» i menylinja øverst for komme tilbake til hovedsiden.
2. Meld jakt uten fellinger
Har du jaktet men ikke felt dyr kan du melde dette elektronisk til valdansvarlig/kommunen.
Da får de beskjed om dette, og slipper å purre på registreringer som ikke kommer.

