NOEN BESTEMMELSER OM JAKT
Informasjon om jakt- og fangsttider 1. april 2017 – 31. mars 2022
JEGERPRØVEN OG JEGERREGISTERET
Alle som skal drive jakt i Norge må være
registrert i Jegerregisteret og ha betalt
jegeravgift. Alle p
 ersoner som har fylt
16 år, og som ikke er registrert i Jeger
registeret skal før jakt eller fangst utøves
ha bestått jegerprøven. Jegeravgiftskortet
sendes ut i mars/april til alle registrerte
jegere som har betalt jegeravgiften minst
en gang i løpet av de tre siste årene.
Jegerprøvekandidater får kortet tilsendt
når eksamen er bestått. Jegernes adresser
hentes fra Folkeregisteret, og melding om
flytting gis på vanlig måte til dem (bortsett
fra når det gjelder postboks-/ student
adresser). Utenlandske statsborgere bosatt
i utlandet vil få norsk jegeravgiftskort
ved henvendelse til Jegerregisteret, mot
å dokumentere at de fyller vilkårene for å
drive tilsvarende jakt i sitt bopelsland. Hvis
du trenger nytt jegeravgiftskort kan du
henvende deg til Jegerregisteret. Du kan
betale med Visa eller M
 asterCard på
www.jegerregisteret.no.
ALDERSGRENSE FOR Å DRIVE JAKT
Aldersgrense for småviltjakt og fangst er
16 år, og for jakt på eller felling av storvilt
må man være fylt 18 år. For fangst av
gaupe og jerv er aldersgrensen 18 år. I
opplæringsøyemed kan den som i løpet
av kalenderåret fyller 14 år og fram til
fylte 16 år delta i småviltjakt med våpen
og delta i fangst av villmink, mår, rype og
kråkefugl. Den som i løpet av kalenderåret
fyller 16 år, og har avlagt jegerprøve og
skyteprøve for storviltjegere, kan fram til
fylte 18 år delta i opplæring på storvilt med
våpen. Forutsetningen ved opplæringsjakt
er samtykke fra foresatte og tilsyn av
person som har fylt 20 år. Tilsynspersonen
må ha utøvd jakt og betalt jegeravgiften i
minst tre år, ha tillatelse fra rettighetshaver
og mulighet til å kontrollere og instruere
vedkommende. De som er under opplæring
trenger ikke å betale jegeravgift.
REGLER OM VÅPEN, AMMUNISJON
OG SKYTEPRØVE FOR S
 TORVILTJEGERE
M.M.
Under ordinær jakt og felling kan det
bare brukes rifle og haglevåpen med
ladning av krutt. Under jakt og felling er
det ikke t illatt å bruke pistol,revolver,

halvautomatiske våpen av militær karakter
eller helautomatiske skytevåpen. Under
jakt på elg, hjort, dåhjort, villrein, muflon,
moskusfe eller felling av bjørn og ulv er det
kun tillatt å bruke rifle. Det samme gjelder
jakt på råbukk i særskilt bukkejaktperiode.
Under jakt på elg, hjort og rådyr er det
ikke tillatt å bruke halvautomatisk rifle
med mer enn tre skudd i magasinet og
ett skudd i kammeret. Under jakt på eller
felling av øvrige viltarter hvor det brukes
halvautomatisk rifle er det ikke tillatt å
bruke mer enn to skudd i magasinet og ett
skudd i kammeret.
Salongrifle (salonggevær) kaliber 22 LR
kan bare brukes under jakt på viltarter opp
til en hares størrelse, men ikke til hare. Til
jakt og felling er bruk av hagle for mer enn
to skudd forbudt. Det er tillatt å bruke
fyllingskule/slugs til jakt på rådyr. Til jakt
på villsvin med haglegevær er det kun
tillatt å benytte f yllingskule/slugs.
Jegere som jakter storvilt med rifle
må avlegge skyteprøve hvert jaktår.
Skyteprøven består av to deler; 30
obligatoriske skudd og skudd mot
dyrefigur. Det er tre ulike alternativ for
skudd mot dyrefigur, for detaljer se
www.miljodirektoratet.no.
DAGER MED JAKTFORBUD
Jakt og fangst er ikke tillatt i tiden fra
og med 24.12. til og med 31.12. og
ikke på langfredag, påskeaften og første
påskedag.
LOKAL REGULERING AV JAKTTIDEN
Jegeren plikter å skaffe seg kunnskap om
eventuell lokal regulering av jakttiden.
HUND
Bruk av løs på drevet halsende hund er
tillatt brukt til jakt på hjort, rådyr, gaupe,
rødrev, hare eller felling av gaupe. Bruk av
løs, på drevet halsende hund under jakt
på gaupe og rødrev, eller felling av gaupe
er ikke tillatt i ordinær båndtvangstid.
Boghøyde til løs, på drevet halsende hund
som brukes under jakt på hjort og rådyr
må ikke overstige 41 cm. Bruk av løs, på
drevet halsende hund er tillatt til rådyrjakt
i perioden 25.09 – 23.12, og til hjortejakt

fra 01.09. og til hjortejaktas slutt.
Alle jaktlag skal ha tilgang på godkjent
ettersøkshund ved jakt etter elg, hjort og
rådyr.
LISENSFELLING
Jegere som vil delta i lisensfelling må
registrere seg i Jegerregisteret på
www.jegerregisteret.no ved hjelp av
jegerens fødselsnummer. Ett av vilkårene
for å drive lisensfelling er at jeger
avgift for vedkommende jaktår er betalt.
Jegeravgiften kan betales direkte på
www.jegerregisteret.no. Lisensfelling
krever grunneiers tillatelse. Lisensjegeren
må forholde seg til vedtak og vilkår fattet
av den regionale rovviltnemnden i den
regionen lisensfellingen skal finne sted, jf
forskrift 18. mars 2005 om forvaltning av
rovvilt.
SNØSCOOTER OG ANDRE
MOTORKJØRETØYER
Under ferdsel med motorkjøretøy skal
jaktvåpen som medbringes være tomt
for ammunisjon og være nedpakket i
futteral eller på en slik måte at det ikke er
lett tilgjengelig for fører eller passasjer.
Det er forbudt under jakt å løsne skudd
fra motorkjøretøy. Likeså er det forbudt
å bruke luftfartøy eller motorkjøretøy til
forfølgning av vilt eller til avledning av
viltets oppmerksomhet fra jegeren, eller til
lokalisering av vilt utenfor vei.
RAPPORTERING
Alle som betaler jegeravgift for ett jaktår
skal rapportere til Statistisk sentralbyrå
(SSB) innen 1. mai. Rapportering kan
utføres på www.jakt.ssb.no eller ved
bruk av rapportskjemaet som følger
med jegeravgiftskortet. Jegere som ikke
rapporterer innen fristen, blir ilagt en
tilleggsavgift.
SEL
Forvaltning av sel tilligger Fiskeridirektoratet. De kan kontaktes ved
spørsmål om seljakt.
INFORMASJON
Ytterligere informasjon finnes på
www.miljodirektoratet.no. I tillegg
kan kommunen eller fylkeskommunen
kontaktes.

