
Veileder til hjelp for nye brukere av elektronisk søknadssenter.  https://soknadssenter.miljodirektoratet.no 

 

Utarbeidet av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 10.10.13 
Spørsmål kan rettes til Kjell V. Seljevoll; e-post: fmstkvs@fylkesmannen.no  tlf: 73 19 92 25 

Søknad om erstatning for sau drept av fredet rovvilt 

 
Fra og med 2013 skal søknader om erstatning for sau drept av fredet rovvilt, 

sendes til Fylkesmannen via elektronisk søknadssenter. 
 
Det elektroniske søknadssenteret ligger på nettsidene til miljødirektoratet. 

Direkteadressen til senteret er; https://soknadssenter.miljodirektoratet.no 
Det ligger også peker til senteret fra flere av nettsidene til direktoratet, bl.a. fra 

www.rovviltportalen.no der en finner snarvei til senteret i venstremenyen. 
 
Førstesiden på søknadssenteret ser slik ut: 

 
 

Brukere/foretak som ikke har brukt søknadssenteret til å sende søknader om 
erstatning eller tilskudd tidligere må registrere seg som «ny bruker» før de kan 

legge inn sleve søknaden. Dette gjøres ved å trykke på «Registrer deg som 
bruker» (merket med rød ring i skjermdump over) 
 

Brukere som har brukt senteret før, men som har glemt passordet, kan få hjelp 
ved å trykke på «Har du glemt passordet».  

 
Det er viktig at brukere som tildigere har opprettet bruker, benytter den samme 
brukeren ved ny søknad. Dersom en søker får seg ny e-postadresse kan en be 

om å endre e-postadressen til den etablerte brukeren. Dersom en har brukt 
sneteret før men glemt både e-posten og passordet som en brukte forrige gang 

en søkte, må en ta kontakt med Miljødirektoratet for å få hjelp til å «finne igjen» 
brukeren sin.  

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/
http://www.rovviltportalen.no/
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Vi anbefaler at en noterer e-post og passord som benyttes i den 
opprettede brukeren slik at en har dette for fremtidige søknader.  

 
Når en trykker på «Registrer deg som bruker» vil en få opp ett nytt skjermbilde.  
 

 

 
 
Feltene som er merket med røde stjerner må fylles ut. For telefonnummer holder 

det at ett av feltene mobiltelefon eller telefon er fylt ut.  
 
Det er e-postadressen som blir ført opp i dette skjemaet som vil være e-

postadressen som mottar informasjon som sendes fra søknadssenteret. Det er 
følgelig å anbefale at e-postadressen som oppgis er søker sin personlige e-post.  

 
Når feltene er ferdig utfylt trykk opprett bruker. 
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Når en trykker på «opprett bruker» vil følgende skjermbilde komme opp.  

 
 

For å få aktivert den nyopprettede brukeren må en logge seg inn på e-
postkontoen som er oppgitt i registreringen. Det vil da ligge en e-post fra 
Miljødirektoratet i innboksen. (Vær oppmerksom på at e-posten fra 

Miljødirektoratet kan ligge i boksen for søppelpost). I e-posten fra direktoratet vil 
det være en lenke som en må trykke på for å få aktivert brukeren. 

 
 

Når en trykker på lenken i e-posten vil det komme opp et skjermbilde som 
under. Der du får bekreftet at brukeren er blitt aktivert. 
 

 
 
 

Når egen bruker er etablert, kan en gå tilbake til forsiden 
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no for å logge seg inn i selve 
søknadssenteret.  

 

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/
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Innloggingen gjøres ved å taste inn e-postadressen og passord og trykke på 
«Logg inn». 

 
 
 
Når en trykker på «Logg inn» vil understående side komme opp. Søknadsskjema 

for søknad om erstatning for sau drept av fredet rovvilt er å finne under 
«Erstatning» merket med rød ring under. 

 
Trykk på «Erstatning for sau drept av fredet rovvilt». 
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Når en trykker på «Erstatning for sau drept av fredet rovvilt» vil ett nytt 

skjermbilde komme opp: 

 
 

MERK: Søker må i søknader om erstatning for sau drept av fredet rovvilt oppgi 
produsentnummer og dyreholdsID: Det 10-sifrede produsentnummer består av: 
kommunenummer (4 siffer), gardidnr (4 siffer) og produsentløpenummer (2 siffer).  

DyreholdsID er et 7-sifret løpenummer som tildeles av Mattilsynet.  
 

Når en trykker på «åpne søknadsskjema» vil selve søknadsskjemaet åpne seg. 
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Søknadsskjemaet er bygd opp med 13 ulike sider, en kommer til neste side ved 

å trykke «Neste». En kan til enhver tid gå tilbake til forrige side ved å trykke 
«Forrige». Til venstre vil en kunne følge med på, hvor langt en er kommet i 

utfyllingen.  
 
Der det er obligatoriske felter (merket med rød stjerne) som ikke er utfylt eller 

som har ugyldig verdi, vil en få feilmelding når en trykker neste. En kommer ikke 
videre før de obligatoriske feltene er riktig utfylt. Når alt er utfylt og en kommer 

til den siste siden er det viktig at en trykker på «send søknad». Først da blir 
søknaden sendt til Fylkesmannen. Søker vil etter å ha sendt søknaden få en 
kvittering for innsendt søknad sendt til søker sin e-post.  

 
Når søknaden er sendt må eventuelle endringer i søknaden (t.d. på grunn av at 

dyr har kommet heim etter at søknaden er sendt) meldes direkte til 
Fylkesmannen. 
 

Informasjonen som er lagt inn i skjemaet, vil bli lagret hver gang en trykker 
«neste». Dersom en ikke får fylt ut hele søknadsskjemaet på en økt, vil en kunne 

finne igjen den påbegynte søknaden under «mine søknader» når en logger inn i 
søknadssenteret for ny økt.   

 
 
Dine søknader vil bli listet opp. Den ikke ferdige utfylte søknaden vil da ligge som 

en kladd. 

 
 


