
  

 

Sysselmesteren på Svalbard Pb. 633, 9171 Longyearbyen. Telefon: 79 02 43 00  

 

TIL REINSDYRJEGERNE i 2022 

 
Fellingstillatelse hentes i resepsjonen hos Sysselmesteren på hverdager mellom kl 9-15 

 
Fellingstillatelsen gjelder innenfor et bestemt område og for en av følgende kategorier dyr: 
 
FRITT DYR: 
Med dette menes at du kan felle et reinsdyr, uavhengig av kjønn og alder. 
SIMLE/UNGDYR: 
Tillatelsen omfatter hundyr uavhengig av alder, eller et handyr med alder 1,5 år eller kalv (0,5 år). 
KALV: 
Tillatelsen gjelder en kalv (0,5 år) uavhengig av kjønn. 
 
Skyt ikke simler med kalv. Uten simla har kalven minimale sjanser til å overleve vinteren.

 
Du finner informasjon på Fellingstillatelsen om hvordan kortet skal fylles ut og behandles. 
Fellingstillatelsen er personlig og kan ikke overdras til andre. 
 
Kjøttmerkelapp (kontrolldelen) skal straks festes på dyret. 

• skjær hakk for fellingsdato 

• noter fellingssted for fellingen 
 
Merkelapp/kjevelapp  
I 2022 er det en egen Merkelapp med strekkoder. Her er det viktig at all informasjon fylles ut og at 
prøver merkes med klistrelapper og den store lappen henges på kjeve før innlevering. 

 
Slaktevekter 
Det vil bli delt ut vekter til alle jegere dette året. Følg instruks, lever inn vekter og skjema sammen 
med fellingstillatelse på angitt sted i kasse utenfor UNIS. 
 
Kjeve 
Kjeve leveres inn i kasser satt opp ved UNIS, se info om dette i informasjon fra Norsk Polarinstitutt. 
Kjeven gir Norsk Polarinstitutt mye nyttig informasjon som brukes i forskningsøyemed. Kjeve leveres 
inn i kasser satt opp ved UNIS. 
 
Merka rein 
Det foregår merkeprosjekt på rein, hovedsakelig i Reindalen/Colesdalen. Hvis du feller et merket dyr, 
ta vare på merker og ev. instrumenter. Dette leveres inn sammen med kjeven. 
 
Innlevering av Fellingstillatelsen (kontrollkortet) 
Husk å levere inn ditt Fellingstillatelsen etter endt jakt. Dette gjelder uavhengig av om du har felt 
dyr og uavhengig av om du har vært på jakt eller ikke. Selv om du har levert fangstrapport digitalt 
må det fysiske jaktkortet leveres inn også i år. 
 
Digital fangstrapport i 2022. 
Du kan levere fangstrapport digitalt, men Felliingstillatelsen (kontrollkortet) skal uansett leveres.  
Last ned appen «SETTOGSKUTT», søk opp aktuelt jaktområde og lever fangstrapport via appen på din 
mobiltelefon. Alternativt kan du gå til www.hjorteviltregisteret.no og logge inn med jegernummer og 
fødselsdato for å levere digitalt via PC. Det fysiske jaktkortet må altså fortsatt leveres inn etter endt 
jakt, selv om du rapporter digitalt.  

http://www.hjorteviltregisteret.no/

