
SMS-tjenester  
• Rapportering av sett og skutt for elg, hjort, rådyr, villrein og store rovdyr 

• SMS med oppdatert informasjon om gjenværende kvote for jaktlag/jeger 

• Varslingstjenester for skutte dyr. Automatisk utsendelse av SMS med informasjon om skutte 

dyr til mottagerne på distribusjonslisten. Ypperlig for varsling av jegere ved felling av dyr på 

felleskvote og for varsling av oppsyn/kontrollør om skutte dyr. 

• Varslingstjeneste for rovdyrobservasjoner. Automatisk utsendelse av SMS til mottagere på 

distribusjonsliste ved observasjon av store rovdyr. Nyttig for løshundjegere i områder med 

ulv og under lisensjakt på store rovdyr. 

• Utsendelse av fritekst SMS for å kunne gi korte beskjeder underveis i jakta.  

For jegere 

Se veiledninger for rapportering  (PDF): 

• SMS-rapportering for elg, hjort og store rovdyr 

• SMS-rapportering for villrein 

• SMS-rapportering for rådyr 

Få tilsendt rapporteringsmal på SMS: 

• For elg send:  skuttelg hjelp  eller  settelg hjelp  til 1963 

• For hjort send:  skutthjort hjelp  eller  setthjort hjelp  til 1963 

• For rådyr send:  skuttrådyr hjelp  eller settrådyr hjelp  til 1963 

• For store rovdyr send:  settrov  hjelp  til 1963 

Gjenværende kvote på SMS 

• For elg send:  SKUTTELG  «ditt SMS-brukernavn»  KVOTE  til 1963 

• For hjort send:   SKUTTHJORT  «ditt SMS-brukernavn»  KVOTE  til 1963 

• For rådyr send:  SKUTTRÅDYR  «ditt SMS-brukernavn»  KVOTE  til 1963 

Glemt brukernavn for SMS-rapportering 

Hvis du har glemt ditt SMS-brukernavn, eller er usikker på hvilke felt du har SMS-brukernavn for, kan 

du sjekke dette ved å sende:  VILTRAPPORTEN BRUKERNAVN  til 1963. Denne tjenesten krever at du 

sender meldingen fra det mobilnummeret som du er registrert med i Viltrapporten.            

Administrering av SMS-brukernavn 

SMS-brukernavn er unikt for hvert felt du jakter på, og ved bytte av felt må du opprette et nytt SMS-

brukernavn for det nye feltet. Du kan opprette og endre dine brukernavn for SMS-rapportering etter 

innlogging på www.viltrapporten.no 

Kostnader 

All SMS-trafikk går gjennom kortnummeret 1963. Kostnaden er for tiden 1 kr per SMS og belastes 

mobilabonnementet til den som mottar SMS. 

https://www.viltrapporten.no/Portals/0/Veiledning%20for%20SMS-rapportering%20av%20elg_%20og%20hjortejakt_3.pdf
https://www.viltrapporten.no/Portals/0/SMS-veiledning%20rein_2.pdf
https://www.viltrapporten.no/Portals/0/Veiledning%20for%20SMS-rapportering%20av%20r%C3%A5dyrjakt.pdf


Sperring i abonnementet for innholdstjenester 

Hvis abonnementet ditt er sperret for å motta SMS fra kortnummertjenester vil du ikke motta SMS. 

Du kan oppheve sperren ved å logge deg inn hos din mobiloperatør og deretter gå til menyen for 

tjenester/innstillinger for å fjerne sperren. 


