
Hvordan rapporter på skadefellingstillatelse
via Miljøvedtaksregisteret



https://www.miljovedtak.no

Velg rovvilt

https://www.miljovedtak.no/


Avgrens søk 
for å finne 

tillatelse du 
leter etter

Velg det 
vedtaket du 
er ute etter



Kontroller at det 
er rett vedtak og 
trykk på knappen 

«Rapporter på 
skadefelling»



Du vil få opp et vindu hvor det står at du 
blir sendt til Miljødirektoratets elektroniske 

søknadssenter, trykk på «Rapporter»

For å logge inn blir du bedt om å benytte 
din personlige BankID. Velg det alternativet 

du benytter.



Etter at du har logget inn 
med BankID kommer du til 
denne siden i Elektronisk 

Søknadssenter. Trykk 
«Start utfylling»



Ønsker man å fortsette 
på rapporten ved en 
senere anledning kan 
man lagre kladd. Du 

kan fortsette på 
rapporteringen ved å 
hente den opp under 

«Mine søknader»

For å legge inn 
informasjon på de 

ulike datoene, trykk 
på pennen

Hvis man har hatt 
aktivitet andre datoer 
enn det som kommer 
fra vedtaket kan man 
legge til flere datoer

Informasjon hentes 
fra 

skadefellingsvedtaket



Velg den aktiviteten 
som passer for de 

ulike datoene.



For mer info om de ulike 
feltene trykk på

Tidspunkt for siste 
kontakt med 

skadevolder er siste 
observasjon. Se felt 

«Kontakt skadevolder» 
for ulike former av 

kontakt



For mer info om de ulike 
feltene trykk på



For mer info om de ulike 
feltene trykk på



Når alle datoer er 
ferdig utfylt kan man 

trykke på «Neste»



Hvis man har huket av 
for at det ble benyttet 
hund kommer man til 

denne siden

For å legge inn 
informasjon om 
hunden trykk på 
«Legg til hund»



Fyll inn informasjon 
og dager den ble 

benyttet.



Her kan man legge til 
flere hunder hvis det 

ble benyttet



Man må rapportere 
på vegne av seg selv 
som privatperson.

Søker = Rapportør 
ESS er etablert for  søknader, men 

benyttes i dette tilfellet til 
rapportering av fellingsforsøk. 



Les gjennom 
oppsummeringen av 
din rapport og sjekk 

om alt er rett

Scroll ned på siden 
for å sende inn 

rapport



Bekreft vilkår og 
send inn rapport


