Fallvilt - Hjorteviltregisteret
Informasjon om årsak og utfall

Informasjon om viltart, kjønn og alder

Art
Kjønn
Hann
Hunn
Ukjent

�
�
�

Alder
Nei
Kalv/årsunge
Ja
Ungdyr
Voksent dyr Slaktevekt ................... kg
Ukjent
Ikke veid

�
�
�
�

Tidsangivelse

�
�
�

Årsak
Påkjørt av bil
Påkjørt av motorsykkel e.l.
Påkjørt av tog
Sykdom, skade el. andre årsaker
Felt i nødverge
Felt som skadedyr
Felt ulovlig
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�
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Tid

Dato (dd.mm.åååå)

Stedsangivelse

Kommune

Stedsnavn

(koordinatpresisjon)

GPS-koordinat
GPS-avlesning
UTM 32
N/Breddegrad
UTM 33
Eks. (UTMN)6754322 / (bredde)63,54939
UTM 34
UTM 35
Ø/Lengdegrad
UTM 36
Eks. (UTMØ)567992 / (lengde)10,657684
Lengde-/breddegrad

�
�
�
�
�
�

�Dårlig (dårligere enn 300 m i terrenget)
�Mindre god (dårligere enn 100 m i terrenget)
�God (bedre enn 100 m i terrenget)
�Meget god (bedre enn 50 m i terrenget)
�Særs god (bedre enn 20 meter i terrenget)
Påkjørsel på jernbane

Kilometer

Bane
Eks. Nordlandsbanen

Påkjørsel på veg Vegnummer

Eks. 143,85

Hovedparsell
Eks. 3 (riksvegnummer)

Vegtype

�Dødt på stedet
�
�Avlivet på stedet
�
�Friskmeldt
�
�
�Tidspunkt ukjent

Meterverdi
Eks. 2 (hovedparsell)

Eks. 14500 for 14,5 km, 10 for 0,010 km

Forholdsbeskrivelse på ulykkesstedet

�Europaveg
�Riksveg
�Fylkesveg
�Kommunal veg
�Privat veg
�Skogsbilveg
�Ukjent

Føreforhold
Snø-/ isbelagt veg
Delvis snø-/ isbelagt veg

�
�
�
�Tørr, bar veg
�Våt, bar veg
�Ukjent

Værforhold
Lysforhold
Dårlig sikt forøvrig
Dagslys
Dårlig sikt, opphold
Mørkt med vegbelysning
Dårlig sikt, tåke eller dis
Mørkt uten vegbelysning
God sikt, nedbør
Tusmørke, skumring
God sikt, opphold
Ukjent
Ukjent
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Opplysninger ved sykdom, skade eller andre årsaker
Diagnoser og årsaker
Ikke undersøkt
Ingen funn (kadaver undersøkt)
Råttent kadaver (diagnose umulig)
Sult/avmagring
Betennelse i hud, ledd el. muskl.
Bittsår/rovdyrdrept
Brudd på knokler
Bløtvevskader/blødning/
knusing
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�Drukning
�Håravfall
�Diaré
�Misdannelse
�Skuddsår
�Svulster
�Øyesykdom
�Annet

Observasjoner mens dyret levde Observasjoner dødt dyr Kondisjon
Over middels hold (feit)
Ikke observert
Død på stedet
Nylig sett frisk
Normalt hold
Slitasje (nedspist gress el)
Syk over ﬂere dager
Mager, norm. muskelsatt
Blodspor
Helt avmagret (fravær av fett)
Syk over lang tid
Nedslitte tenner
Bare dette dyret sykt
Mulig forgiftet (beskriv i merknader)
Flere syke dyr
Påspist (beskriv i merknader)
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Undersøkt av
�Kommune/ettersøkslag
�Mattilsynet/lokal veterinær
�Veterinærinstituttet

�
�
�
�

For hjelp ved sykdomsdiagnostikk:
ring Veterinærinstituttet på 23 21 60 00.
Ved mistanke om smittsom dyresykdom:
ring Matttilsynet på 22 40 00 00.

Fallviltregistrering
Dette skjemaet er tilpasset registrering av fallvilt i Hjorteviltregisteret, www.hjorteviltregisteret.no.
I Hjorteviltregisteret er det mulig å digitalisere punktet for hendelsen direkte på kart. Et alternativ til GPSavlesning er derfor å krysse av hendelsen på et papirkart når man er ute på ettersøksoppdrag, for deretter
å digitalisere punktet i Hjorteviltregisteret.

Ved sykdom eller skade
For hjelp ved sykdomsdiagnostikk – ring Veterinærinstituttet på 23 21 60 00 eller se vilthelse.no. Ved
mistanke om smittsom dyresykdom eller at et større antall dyr er utsatt for skade eller lidelse utenom det
normale, er man lovpålagt å kontakte Mattilsynet. Mattilsynet kan nås på telefon 24 40 00 00.

For eventuell registrering av elg, hjort eller rådyr på www.flattogflue.no:
Flått
Hjortelusfluer
Ingen
Ingen
Få (0-20)
Få (0-20)
En del (20-100)
En del (20-100)
Mange (>100)
Mange (>100)

Merknader/utfyllende opplysninger

