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1. RELEVANT LOVVERK I FORHOLD TIL STORVILTJAT  
 

• Lov om viltet (Viltloven) av 29. mai 1981. 

• Naturmangfoldloven av 19. juni 2009.   

• Forskrift om viltforvaltning på statsgrunn av 19. april 1988. 

• Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongen 
fra 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 av 1. mars 2012. 

• Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 10. februar 2012. 

• Forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort. 

• Forskrift om gjennomføring av bestemmelsene om sammenslåing for å oppnå 
minsteareal for hjorteviltjakt i viltl. § 38. 

• Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst av 22. mars 2002. 

• Dyrevelferdloven av 1. januar 2010. 

• Våpenloven med endringer av 22. desember 1999.  

• Motorferdselsloven av 10. juni 1977. 

• Straffeloven av 22. mai 1902. 
 

Rundskriv  
• Politidirektoratets miljørundskriv2008/008. 
 

 

 
 

Hjortevilt har vært et viktig fangstobjekt for menneskene i dette landet gjennom årtusener. 

 
 
2. HVORFOR ET OMFATTENDE REGELVERK VED JAKT  

• Sikrer human jakt 

• Gir sikkerhetsmessig forsvarlig jaktutøvelse. 

• Regulerer jakten mellom jegere/jaktlag og grunneieren/jaktrettshaver. 
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• Er med på å gjøre jakten akseptabel (spiselig) sett fra ikkejegeres ståsted 
(opposisjon). 

• Er med på å gjøre beskatningen forvaltningsmessig forsvarlig og sikrer en 
tilnærmet optimal produksjon, samtidig som det beskytter viltet og miljøet i nåtid 

og for framtidige generasjoner. 

• Ivaretar både samfunnets/fellesskapets interesser så vel som næringsinteresser, 

grunneier og enkeltmenneske.  

• Sist, men ikke minst – Det har vært mye ”rart” i forbindelse med jaktutøvelsen opp 
gjennom årene som ikke er jegerstanden verdig.  Jegerne er de som til syvende og 

sist vil tjene på ha en ”ryddig” jaktutøvelse. 

 

Det er mange lover og forskrifter å forholde seg til for jegere, men stort sett dreier det 
seg om sunn fornuft og folkeskikk.  

 
 
 
3. VILTLOVENS  OG NATURMANGFOLDLOVENS BESTEMMELSER 
 
3.1. Naturmangfoldloven § 15, 1. ledd – Forvaltningsprinsipp 

Høsting og annet uttak av naturlig viltlevende dyr skal følge av lov eller vedtak med 
hjemmel i lov.  Unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi 
skal unngås.  Likeledes nskal unødig jaging av viltlevende dyr unngås (nærmere om 
dette i siste setning under pkt. 3.3. – Human jakt). 

 
 
3.2. Åpning av jakt, jaktbare viltarter og jakttider  - Hjemler og begreper m.m. 

Med bakgrunn i Naturmangfoldloven § 15 kan det med hjemmel i Viltloven fattes 
vedtak om å tillate høsting av vilt.   
 
Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongen fra 1. 
april 2012 til og med 31. mars 2017 av 1. mars 2012, forskrift om forvaltning av 
hjortevilt  av 10. februar 2012 og forskrift om utøvelse av jakt og fangst av 22. mars 
2002, gir ytterligere detaljer om høsting, tidsrom m.v..   
 
Kommunene fastsetter med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt § 7, 
gjennom kommunal forskrift, åpning av jakt på elg, hjort eller rådyr. 

 
 
3.2.1. Aktuelle begreper 

Jakttid 
Miljødirektoratet fastsetter jakttidene, og avgjør derved hvilke arter som kan jaktes.  
Direktoratet kan også fastsette hvilke områder jakten skal kunne foregå. 
 
Fylkeskommunen kan etter søknad fra kommunene utvide jakttiden for elg til 23. 
desember når det foreligger særlige bestands-, forvaltnings- eller næringsmessige 
behov. 
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Fylkeskommunen kan etter søknad fra kommunene utvide jakttiden for elg og hjort til 
31. januar i hele eller deler av kommunen der skadegjørende trekkende bestander av 
elg og/eller hjort medfører vesentlige beiteskader.  

 
Jaktrett 
Ingen eier det frie viltet, men grunneier har med hjemmel i Viltl. § 27 enerett til jakt 
og fangst.   
 
For jakt på statsgrunn gjelder bestemmelsene i Fjelloven kap. XI. 

 
Grunneiers begrensningsmuligheter 
Grunneier har enerett til jakt på sin eiendom for de arter som er jaktbare, innenfor de 
fastsatte jakttider.  Grunneier kan ikke utvide disse bestemmelsene, men kan sette 
snevrere grenser, evt. helt forby jakt på sin eiendom. 
 

 Fellingstillatelse - Ny § 26a i Forskrift om utøvelse av jakt og fangst 
Fra 1.9.05 fastslår ny § 26a, første ledd i Forskrift om utøvelse av jakt og fangst at 
ingen kan drive jakt på hjortevilt og bever uten fellingstillatelse fra kommunen eller 
villreinnemnd. 
 
Kravet om fellingstillatelse gjelder ikke for dåhjort. 

 
Konklusjon 
For at elg, hjort og rådyr skal kunne jaktes, må det gjennom viltloven tillates jakt på 
arten, kommunen må ha åpnet for jakt på arten og ha gitt fellingstillatelse, det må være 
angitt jakttid og grunneieres tillatelse må foreligge.   
 
Nærmere om storvald  
Det foreligger godkjent driftsplan 
Dagens hjorteviltforvaltning er organisert i storvald.  Hvert storvald er igjen oppdelt i 
soner og jaktfelt. 
 
Storvaldets ledelse lager – og får evt. godkjent – sin driftsplan av kommunen. Normalt 
vil en slik driftsplan ha en varighet av 2 – 5 år.  Innenfor det areal og det tidsrom som 
kommunen evt. godkjenner, får da storvaldet tildelt et bestemt antall frie dyr, dvs. at 
de det enkelte år kan skyte det antall dyr de ønsker innenfor de tildelte rammer.  Det 
samme gjelder dyrekategori (kalv, ungdyr, ku, okse).  De offentlige myndigheters 
intensjoner i forhold til målrettet avskyting må være oppfylt ved driftsplanens utløp. 
 
Storvaldets ledelse tildeler normalt igjen sonene eller jaktfeltene et bestemt antall dyr 
og en bestemt dyrekategori, evt. prosentvis fordeling på dyrekategori.  Dersom 
jegere/jaktlag i et jaktfelt bryter tildelingen fra storvaldet hva antall dyr og 
dyrekategori angår, er dette et privatrettslig forhold, og normalt ikke en sak for 
politiet, med mindre det har foregått andre straffbare forhold i tilknytning til 
jaktutøvelsen. 
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Det foreligger ikke godkjent driftsplan 
Fortsatt finnes det noen storvald som av forskjellige årsaker ikke har fått godkjent sin 
driftsplan.  I slike tilfeller tildeler kommunen hvert eneste år et bestemt antall dyr og 
type dyrekategori til det enkelte jaktfelt ut fra prinsippet om målrettet avskyting m.m..  
Ved slike tilfeller har ikke jaktfeltet anledning til å skyte flere dyr eller annen 
dyrekategori enn det som kommunen har pålagt dem.  Skytes det i slike tilfeller flere 
dyr enn tildelt, eller feil dyrekategori enn det som er pålag, er dette et offentligrettslig 
anliggende, og politiet skal normalt etterforske forholdet. 

 
 
3.3. Human jakt 

Bestemmelsene om human jakt finnes i naturmangfoldloven, Viltloven, 
Dyrevelferdloven og i Forskrift om utøvelse av jakt og fangst. 

 
Viltloven § 19 
Viltlovens § 19 må ses på som grunnregelen for all jaktutøvelse og er sammen med 
dyrevelferdloven og naturmangfoldloven hovedårsaken til å utøve kontroll.   Der er det 
bl.a. fastslått at: 
 
• Jakt og fangst skal utøves på en slik måte at viltet ikke utsettes for unødige 

lidelser.   
Det stilles her strenge krav til avstand, bakgrunn, rent skuddbilde, lysforhold eller om 
dyret er i bevegelse eller ikke.  Ved jakt der flere dyr står sammen/flokk er det spesielt 
viktig at det kun skytes på dyr som står fritt, slik at prosjektilet treffer tilsiktet dyr, 
eller ved gjennomskyting ikke skader dyr som står bak.  
 

 
For å tilfredsstille kravene til human jakt må en jeger vurdere avstand, bakgrunn, om det er rent 
skuddbilde, lysforhold, om dyret er i bevegelse, og ikke minst hvorvidt dyrene står så tett at det ikke er 
forsvarlig å skyte. 
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• Jakt og fangst skal ikke utøves slik at det oppstår fare for mennesker eller 

husdyr eller skade på eiendom. 
 
Dette betyr bl.a. at det ikke skal løsnes skudd uten at man er sikker på hva man skyter 
mot og at det er sikker bakgrunn.  Det er for eksempel ikke tillatt å skyte mot 
bergvegger for å jage ut dyr, eller foran dyr for å stanse, snu eller styre disse. 
 
Naturmangfoldloven § 15, 1. ledd 
Her fastslås det at unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi 
skal unngås.  Unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi skal 
unngås.  
 
Unødig jaging skal unngås – Lovendring av 1.6.2014 
Ved lovendring av 1. juni 2014 er det nå tilføyd en ny setning i naturmangfoldloven § 
15, 1. ledd som sier at ”likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås”. 
 
Presiseringer om unødig jaging 
Endringene i § 15 innebærer at det inntas et uttrykkelig forbud mot unødig jaging av 
viltlevende dyr.  Formålet er å reetablere den rettslige beskyttelsen av viltet som fulgte 
av tidligere viltloven § 3. 
 
Med jaging menes å påvirke fredet vilt på en slik måte at det endrer retning eller fart i 
forhold til dets normale og frie bevegelse.  Begrepet forutsetter at påvirkningen er av 
et visst minsteomfang, og av en viss varighet.  Det kreves ikke fellingshensikt.  Videre 
er det unødig jaging som rammes. 
 
Vurderingen av om aktiviteten innebærer unødig jaging må gjøres ut fra bl.a. 
dyrevelferdsmessige hensyn, vedkommendes behov for å gjennomføre den aktuelle 
aktiviteten og hvorvidt en mer skånsom framgangsmåte kan benyttes. 
 
 
Dyrevelferdloven § 20 
Dyrevelferdloven § 20 fastslår at jakt, fangst og fiske skal utøves på en 
dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. 
 
Forskrift om utøvelse av jakt og fangsat § 1 b og 1 c 
Forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av jakt og fangst § 1b og c understreker 
ytterligere kravet til human jaktutøvelse. 
 
 

3.3.1. Tidligere riksadvokat Georg Fredrik Rieber-Mohn om skadeskyting/inhuman 
jakt 
• Skadeskyting er en av omkostningene ved å tillate jakt. 

• Skadeskyting  er ikke nødvendigvis  verken brudd på etiske normer eller på 
straffelovgivningen. 

• Problemet er jegere som ikke føler skadeskytingen som et personlig nederlag.  Det 
dreier seg her om jegere som ikke går av veien for å skyte selv om avstanden til 
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dyret er for lang, selv om sikten er for dårlig, dyret er i rask bevegelse eller 

plassert slik bakgrunnen er usikker, eller skyter med våpen og ammunisjon som 

ikke er egnet for den aktuelle jakten. 

• Denne jegertypen er farlig også for jaktkamerater og andre personer som måtte 
være i nærheten. 

• Skadeskyting som er resultat av uforsvarlig jaktutøvelse, er ikke bare brudd på 
normene for god jakt-etikk.  Den vil også være et straffbart brudd på viltloven.  På 

dette området vil etikk og strafferett følges. 

• Uaktsomhet som medfører at viltet utsettes for unødig lidelse er straffbar. 

• Uforsvarlig skyting i seg selv er straffbar.  
 
 

RETTSPRAKSIS ! 
Vi har nå fått rettspraksis på human/inhuman jakt  gjennom høyesterettsdom av 
23.1.03.  Konsekvenser av den nye høyesterettsdommen: 
• Det er fremdeles ikke nødvendigvis  straffbart å skadeskyte.  Selv den dyktigste 

jeger kan være uheldig. 

• Tvilen om hvilke saker som bør anmeldes er imidlertid sterkt redusert. 

• Eksempelvis ville den tidligere feilaktige forståelsen av Viltl. § 19, som til og med 
fikk et visst gjennomslag i domstolene, innebære at skyting mot en reinsdyrflokk i 

fullt firsprang ville vært straffri hvis mistenkte enten bommet fullstendig eller ved 

en ren tilfeldighet klarte å avlive reinen. 

• Det er nå hevet over enhver tvil at det skal vurderes hvilken fare for unødvendig 
lidelse jakten innebærer. 

• Et resultat som avhenger av tilfeldigheter har ingen betydning for straffeskylden.  
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Viltl. § 19 om human jakt fastslår også at jakt og fangst ikke skal utøves slik at det oppstår fare for 
mennesker eller husdyr eller skade på eiendom.  Terrengets beskaffenhet vil mange ganger kreve 
ekstra aktsomhet fra jegerens side når det gjelder bakgrunn. 

 
 
3.4. Forutsetning / Vilkår for å utøve storviltjakt 
3.4.1. Alder 

Storviltjakt kan utøves fra fylte 18 år.   
 
Aldersgrensen er knyttet opp mot viltgruppene småvilt og storvilt, og ikke hvilken 
våpentype som brukes.  Under jakt på rådyr er derfor aldersgrensen 18 år, selv om 
jakta foregår med hagle.  

 
Aldersgrensen gjelder fra den datoen vedkommende jeger fyller år.  Det er ikke 
tilstrekkelig at vedkommende fyller 18 år i løpet av jaktåret. 
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Opplæringsjakt (alder m.v.) 
Ungdom som i løpet av kalenderåret fyller 16 år, kan fram til fylte 18 år, delta i 
storviltjakt på elg, hjort, villrein og rådyr med våpen i opplæringsøyemed.     
 
Forutsetningen er tillatelse fra foreldre eller foresatte og at vedkommende er under 
tilsyn fra tilsynsjeger som har fylt 20 år eller har jaktet storvilt i minst 3 år.   

  
Tilsynsjeger skal ha med eget våpen, hele tiden ha mulighet til å kontrollere og 
instruere vedkommende som er under opplæring.  Opplæringsjegeren kan for 
eksempel ikke selv sitte alene på post eller bevege seg alene under jaktutøvelsen med 
tilgang til funksjonelt våpen.  

  
Det kreves videre at tilsynsjeger har betalt jegeravgift, samt har tillatelse fra 
rettighetshaver.  

 
Den som er under opplæring skal ha bestått jegerprøven, men behøver ikke å betale 
jegeravgift. 

 

 
Nærmere om opplæringsjegerens tilgang til våpen 
For aldersgruppen 16 – 18 år kan politiet etter nærmere bestemmelser i Våpenloven gi 
dispensasjon til erverv av våpen. 
 
Det er ikke tillatt å låne ut våpen eller ammunisjon til person som er under 18 år uten 
særskilt tillatelse fra politimester.  Samtykke kan bare gis dersom vedkommende er 
over 16 år. 
 
Bestemmelsen er allikevel ikke til hinder for at våpen og ammunisjon, uten samtykke 
fra vedkommende politimester, overlates til person under 18 år til kortvarig bruk under 
forsvarlig tilsyn.  Det er da en forutsetning at foreldrene eller den som har omsorgen 
for vedkommende samtykker i det. 
 

 
 

I utgangspunktet skal alle som jakter i Norge være registrert i Det Norske Jegerregistret, og ha betalt 
jegeravgift.  Ved storviltjakt skal også årlig avlagt skyteprøve med godkjent resultat være dokumentert. 
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3.4.2. Jegerregistret / Jegeravgift 
Alle som skal drive jakt i Norge må være registrert i Det Norske Jegerregistret, og ha 
betalt jegeravgift.  De som er under opplæring behøver ikke å betale jegeravgift. 
 
Også utenlandske jegere skal betale jegeravgift. 
 
Den som mot eller uten vederlag stiller rett til jakt og fangst til rådighet for en annen, 
plikter å forvisse seg om at vedkommende har betalt jegeravgift. 
 
Nytt om jegeravgift! 
• Jegerne har nå mulighet for å betale jegeravgiften på internett ved Visa og 

Mastercard på www.jegerregistret.no. 
 
• Jegerne kan da skrive ut en egen midlertidig kvittering på egen skriver som er 

gyldig i 7 dager. 
 

• Kvittert jegeravgiftskort eller kvitteringsoblat vil deretter bli tilsendt fra 
jegerregistret. 

 
 

3.4.3. Jegerprøve 
Alle personer som har fylt 16 år og som ikke er registrert i Jegerregistret, skal før 
storviltjakt ha bestått jegerprøve.   

 
Personer som er fast bosatt i utlandet trenger ikke avlegge jegerprøve dersom de kan 
dokumentere at de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i sitt bopelsland. 

 
Jegerprøven gjelder uten tidsbegrensning, men den som blir fradømt retten til å drive 
jakt må avlegge ny jegerprøve for å bli registrert som jeger.  
 
Den som etter rettskraftig dom er fradømt retten til å drive jakt og fangst, må avlegge 
ny jegerprøve for å bli registrert som jeger. 
 
Ny aldersgrense for å avlegge jegerprøve fra 2012 
Den som i løpet av kalenderåret fyller 14 år, kan avlegge jegerprøven.  Dette gjelder, 
selv om vedkommende på eksamensdagen ikke har fylt 14 år. 

 
 
3.4.4. Skyteprøve 

Ved jakt på storvilt kreves årlig avlagt skyteprøve med godkjent resultat.  
 
Skyteprøven  består av to deler.  Det skal først gjennomføres 30 obligatoriske skudd 
på valgfri blink.  Deretter skal det for hver rifle som benyttes under jakt og felling av 
storvilt skytes 5 skudd mot dyrefigur godkjent av miljødirektoratet. 
 
Dersom det benyttes rifle med flere løp, skal det for hvert løp som skal benyttes til jakt 
eller felling av storvilt skytes 5 skudd mot dyrefigur godkjent av miljødirektoratet.. 
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For kombivåpen (rifle/hagle), drillinger og dobbeltløpet rifle, skal det skytes 3 skudd 
mot dyrefigur godkjent av miljødirektoratet. 
 
Alle skudd mot dyrefigur må være innenfor angitt treffområde. 
 
Oppnådd sølvmerke i elgskyting (NJFF`s ferdighetsmerke) og bestått skyteprøve for 
bjørnejegere, godkjennes som skyteprøve når skyteprogrammet er godkjent av 
Miljødirektoratet.  Sølvmerket kan gjennomføres med helmantlet prosjektil 

 
Godkjent skyteprøve skal bevitnes på jegeravgiftskortet med stempel og underskrift 
fra 2 personer av godkjent arrangør.  Arrangøren kan kreve at jegeren legitimerer seg. 

 
Personer som er fast bosatt i utlandet trenger ikke å avlegge skyteprøve dersom de 
fyller kravet til å kunne jakte storvilt i sitt bopelsland.  Dokumentasjon på dette må 
kunne framvises. 
 
For storviltarter som har jakttid eller fellingsperiode som går fra ett jaktår og over i 
neste, gjelder skyteprøve som er avlagt i det jaktåret jakten eller fellingen av 
vedkommende art startet. 
 
 
Spesielt om de obligatoriske treningsskuddene 
Før skyteprøve kan avlegges kreves det dokumentert 30 obligatoriske treningsskudd.  
Riflens kaliber må tilfredsstille anslagsenergikravet for jakt på en av storviltartene.  
Treningsskuddene må avlegges med en våpentype som er tillatt benyttet til jakt.  
Treningsskudd som er avlagt med våpen som er forbudt på jakt, godkjennes ikke.   
 
Treningsskuddene må avlegges over minimum to dager, og det godkjennes maksimalt 
15 treningsskudd pr.dag.  Skyteprøven kan avlegges samme dag som man avslutter de 
obligatoriske skuddene.   
 
Rettighetshaver/utleier av jakt, kan kreve flere dokumenterte treningsskudd, men dette 
er i så fall en privatrettslig avtale mellom utleier og jeger. 

 
 
3.4.5. Våpen 

Ved jakt på elg og hjort er det kun tillatt å benytte rifle.   
 
Det samme gjelder jakt på rådyrbukk i særskilt bukkejaktperiode (10. august – 24. 
september).  Bestemmelsen er ikke til hinder for at det i den særskilte 
bukkejaktperioden for rådyr kan benyttes kombivåpen rifle/hagle eller drilling, men 
bukken må skytes med rifleammunisjon i rifleløpet. 

 
Det tillates bare ladning av krutt. 

 
Til jakt på elg, hjort og rådyr er det ikke tillatt å bruke halvautomatisk rifle med mer 
enn 3 skudd i magasinet og ett skudd i kammeret. 
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Ved jakt på rådyr (unntatt bukkejaktperiode), kan det benyttes hagle.  
 

Medhjelpere i jakten - uten våpen 
Det er ingen begrensninger på å benytte medhjelpere til f.eks. driving o.l., selv om 
disse ikke har gjennomført jegerprøve og betalt jegeravgift, såfremt de ikke bærer 
våpen. 

 
 
Selv om rådyr pr. definisjon er storvilt, tillates det benyttet hagle (Unntatt i den særskilte 
bukkejaktperiode 10. august – 24. september).  Kombivåpen rifle/hagle eller drilling kan benyttes, 
men bukken må skytes med rifleammunisjon i rifleløpet.  
 
 

3.4.6. Ammunisjon 
Det tillates kun ekspanderende prosjektil. 
   
Ved jakt på elg og hjort er minste tillatte kulevekt 9 gram (139 grain).   

 
Anslagsenergi for ammunisjon med kulevekt mellom 9 og 10 gram skal være minst 
2700 Joule (275 Kgm) på 100 m avstand.   

 
Anslagsenergi for ammunisjon med kulevekt 10 gram (154 grain) eller mer skal være 
minst 2200 Joule (225 Kgm) på 100 m avstand. 

 
Ved jakt med rifle på rådyr kreves det minst anslagsenergi på 980 joule (100 Kgm) på 
100 m avstand. 
 
Ved bruk av hagle på rådyrjakt er det i tillegg til tradisjonell hagleammunisjon, tillatt å 
benytte fyllingskule (brennecke/slugs patron). 
 
Under jakt er det ikke tillatt å medbringe eller benytte blyhagl. 
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3.4.7. Bruk av hunder under jakt (løs, på drevet halsende - løshundjakt - 
ettersøkshund) 

 
Løs, på drevet halsende hund 
Begrepet løs, på drevet halsende hund beskriver hvordan hunderasen fungerer under 
jakt.  Den løper løs og driver viltet til å løpe foran seg mens den gir hals/gjør.  I følge 
Miljødirektoratet er det pr. definisjon en halsende hund når hunden gir hals i minst 5 
minutter etter uttak av dyr. Dersom den halser kortere tidsrom og mer uregelmessig 
enn dette, er det å betrakte som en støtende hund, og kommer inn under regelverket for 
bruk av løshund. 

 
Ved hjorteviltjakt er løs, på drevet halsende hunder tillatt brukt under jakt på hjort og 
rådyr, men boghøyden må ikke overstige 41 cm.. 
 
Ved jakt på rådyr er løs, på drevet halsende hund ikke tillatt under bukkejaktperioden 
fra 10. august til 24. september.   

 
Løshund på hjorteviltjakt 
Bruk av løshund på hjorteviltjakt har lange tradisjoner mange steder i landet, spesielt i 
forhold til elg og på Østlandet.  Denne jaktformen utøves også i stadig større grad 
lengre nord i Norge. 
 
Det er tillatt å benytte løshund både på elg, hjort og rådyr, men i forhold til rådyr er 
dette lite relevant/effektivt.  
 
En løshund skal oppsøke hjorteviltet/elgen, og skal i størst mulig grad holde dyret etter 
at kontakt er oppnådd.  Dette forhindrer ikke at dyr kan ta ut/løs, og at det over en viss 
tid oppstår jag av dyret.  Dette er fullt lovlig som en del av løshundjakten.  Jag skal 
imidlertid ikke være regelen ved bruk av løshund, og ved slike situasjoner er det ved 
lange jag en ”gråsone” i forhold til hva som er lovlig løshundjakt og ulovlig jaging og 
stressing av hjortevilt i følge bestemmelser i hundeloven og dyrevelferdloven. 
 
Det bør også utvises forsiktighet ved bruk av løshund på jaktfelt som er små, smale 
eller ved grensen til nabojaktfelt.  Det er imidlertid uunngåelig at en løshund enkelte 
ganger ikke kan komme over på nabojaktfelt.  Ved enkeltstående tilfeller må dette 
vurderes som et hendelig uhell, og vil ikke bli straffeforfulgt som brudd på Viltl. § 46.  
Blir dette imidlertid en vane, eller det grunnet jaktfeltets størrelse, struktur og hundens 
normaladferd er overveiende sannsynlig at løshunden kommer inn på andres jaktfelt, 
nærmer vi oss raskt overskridelse av terskelen for at det kan være et straffbart forhold. 
 
Hjortevilt som er jaget og/eller er holdt av løshund på andres jaktfelt, kan lovlig felles 
av den som har jaktretten på dette feltet. 
 
Spesielt om bruk av hund, herunder løshund, der tamrein lovlig beiter 
Dette reguleres av hundeloven § 7 og reindriftsloven § 66.  Paragrafene omfatter all 
hundebruk i områder der tamrein lovlig beiter, ikke bare løshund.  Hundeeier har et 
spesielt ansvar for at hund ikke unødig uroer eller skremmer tamrein på lovlig beite, 
selv om den er under kontroll eller er bundet.  Dersom hunden allikevel volder skade 
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på tamrein eller hunden fører til utgifter og ulemper for reineieren, plikter hundens eier 
eller besitter å yte erstatning, uten hensyn til skyld.  Det er hundens eier eller besitter 
som er erstatningsansvarlig.  Utleier av jaktterrenget har ikke noe juridisk ansvar i 
forhold til reineier dersom leietakernes hund skader eller uroer rein.  Dersom leietaker 
mener det er solgt et produkt de ikke har fått (eks ikke kan bruke løshund), eller det er 
gitt manglende opplysninger om produktet, er dette et privatrettslig anliggende mellom 
leietaker og utleier.  

 

 
Ettersøkshunder 
Under jakt på elg, hjort og rådyr skal jaktlag og personer som jakter alene ha tilgang 
på godkjent ettersøkshund.  Hver enkelt deltaker i et jaktlag og enhver jeger som 
jakter alene har et selvstendig ansvar for at bestemmelsen etterleves. 
 
Der fellingstillatelse utskrives til et grunneierlag og lignende, kan valdansvarlig 
representant inngå avtale om ettersøkshund.  Han må da sørge for at enhver som 
deltar i jakten på den tildelte kvote har en kopi av ettersøksavtalen. 

 
Dersom slik hund ikke medføres under jaktutøvelsen, skal det gjennom skriftlig avtale 
være sikret tilgang innenfor rimelig tidsrom etter påskyting.  Avtalen skal medbringes. 
 
Kommunen kan kreve at jeger dokumenterer tilgang til godkjent ettersøkshund.  
Avtaleformular kan lastes ned fra Miljødirektoratet hjemmesider 
www.miljødirektoratet.no eller bestilles på telefon 73580500.  
 
Ettersøk på vegne av det offentlige 
Også ved ettersøk på vegne av det offentlige, skal det benyttes godkjent ettersøkshund. 

  
 Unntak ved bruk av hund i eget jaktlag, og etter skriftlig avtale med nabojaktlag  

Jeger / jaktlag som har hunder av de rasene som tilhører Norsk Elghundklubbers 
forbund trenger ikke gjennomføre prøvene, men kan få hunden godkjent som 
ettersøkshund til bruk i eget jaktlag, og etter skriftlig avtale med tilstøtende 
nabojaktlag, dersom hunden er premiert etter jaktprøveregler fastsatt av Norsk Kennel 
Klub og godkjent av Direktoratet for naturforvaltning, når de medbringes under selve 
jaktutøvelsen.  

 

Det samme gjelder for hunder av rasene: 

• Bayersk viltsporhund 

• Hannoveransk viltsporhund 

• Alpin dachsbracke som tilhører schweishundrasene 
 
Dersom de har bestått bruksprøven til Norsk schweishundklubb.  
 
NB!  Etter jaktåret 2015/16, vil det ikke lenger være tillatt å benytte jaktpremierte 
hunder som godkjent ettersøkshund.   
 
Det vil komme en revisjon av opplæringen av hundeførere og ettersøkshunder. 
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Godkjenning av lavbeinte hunder som ettersøkshund på hjort og rådyr 
Lavbeinte, drivende hunder av rasene: 

• Dachshund 

• Basset  

• Drever 
• Beagle  

 
Kan godkjennes som ettersøkshund på hjort og rådyr.  De må da være jaktpremiert 
etter Norsk kennel Klubs jaktprøveregler med hjort eller rådyr som drevdyr, og 
hunden må i tillegg ha bestått fersksporprøve etter instruks og godkjenning av 
ettersøkshund. 

 
 Ettersøk under båndtvangstid 

Dersom det er aktuelt med ettersøk i generell båndtvangstid mellom 1. april og 21. 
august eller i perioder der det er innført ekstraordinær båndtvang, kan 
Miljødirektoratet eller den Miljødirektoratet bemyndiger og politiet dispensere for 
bruk av løs hund.   
 
I slike tilfeller skal kommunen ta kontakt for å avklare dette og eventuelt få en generell 
dispensasjon og meldeplikt hver gang hunden slippes. 
 
Det skal ved slike tilfeller i størst mulig grad tas hensyn til annet vilt, tamrein og 
husdyr i området. 
 

 Nærmere om begrepet ettersøkshund m.m. 
Med ettersøkshund menes godkjent ekvipasje bestående av hund og fører.  Hunden må 
ha avlagt godkjent prøve på blodspor og friske spor.  Samtlige hunder skal være  
ID-merket ved tatovering eller implantert microchips.   
 
I utgangspunktet står hundene i ettersøksregistret til de dør.  Imidlertid blir de 
automatisk strøket fra registret ved utgangen av det året de fyller 12 år.   
 
Godkjente hunder som er over 12 år kan fortsatt lovlig benyttes til ettersøk, så fremt de 
er ”funksjonsdyktige”. 
 
Ettersøk på vegne av det offentlige 
Kravet om praktisk prøve gjelder også for fører og hund som utfører ettersøk på vegne 
av det offentlige. 

 
 Hovedvilkår 

Den registrerte ekvipasjen består av hund og hundefører som har oppnådd 
godkjenning etter gjeldende instruks.  Det er denne ettersøksekvipasjen som er 
grunnlaget for at ettersøksavtale kan inngås. 
 
Unntak: 
• Kompetanse som fører av ettersøkshund dokumenteres også ved gjennomgått 

opplæring i ettersøksarbeid. 
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• Hundefører som har ført hund opp til godkjenning etter gjeldende instruks kan 
også føre andre godkjente ettersøkshunder. 

• Ettersøksekvipasjen kan også bestå av personer med særlig nærhet og kunnskap 
om ettersøkshundens egenskaper og arbeidsmåte, som for eksempel medlemmer av 

hundeførers familie og jaktlag. 

 
NB!  Unntakene vil gjelde enkeltstående akutte situasjoner. 

 
Tolking av begrepet rimelig tid 
Rimelig tid er tolket til å være innen 4 timer.  Dersom jegeren bruker 1 time på å 
konstatere at det kreves en godkjent ettersøkshund for å gjennomføre søk, så har de 3 
timer igjen på å få hunden til skuddstedet. 
 
Bruk av hunder som ikke er godkjent til ettersøk 
Selv om en hund ikke er godkjent til ettersøk kan den benyttes til jakt, men det må da i 
tillegg foreligge en skriftlig avtale om tilgang til en godkjent ettersøkshund. 
 

 
 

Under jakt på elg, hjort og rådyr skal jaktlag og personer som jakter alene ha tilgang til godkjent 
ettersøkshund.  Hver enkelt deltaker i et jaktlag og enhver jeger som jakter alenehar et selvstendig 
ansvar for at bestemmelsene etterleves. 

 
 
3.4.8. Krav om jaktleder 

Fra 2012 er det gjennom nytt 3. ledd i utøvelsesforskriften § 26a på nytt krav om 
utpeking av ansvarlig jaktleder ved jakt etter elg og hjort. 
 
Valdansvarlig representant plikter å melde jaktleders navn og adresse til kommunen 
før jaktlaget starter jakta. 
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Et jaktlag defineres som to eller flere jegere som jakter sammen i hele eller deler av 
jaktperioden. 
 

 
 
3.5. ANDRE BESTEMMELSER I VILTLOVEN 
3.5.1. Jakt fra veg  

Fra eller over offentlig veg eller jernbane er det forbudt å løsne skudd etter  
vilt under ordinær jakt. 
 
Tolking av begrepet offentlig veg 
Ved definisjon av offentlig veg legges Veglovens § 1 til grunn, dvs at offentlig veg er 
veg som er åpen for allmenn ferdsel og som blir vedlikeholdt av stat, fylke eller 
kommune.  Til veg regnes også opplagsplass, parkeringsplass, holdeplass, bru, ferje, 
ferjekai eller annen kai som står i direkte samband med veg eller gate.  Alle andre 
gater og veger er å betrakte som private. 

 
 
3.5.2. Motorkjøretøy  

Det er forbudt under jakt å løsne skudd fra motorkjøretøy.   
 

Likeså er det forbudt å bruke luftfartøy eller motorkjøretøy til forfølging av vilt eller 
avledning av viltets oppmerksomhet fra jegeren, eller til lokalisering av vilt utenfor 
veg. 

 
Tolking av forbudet om lokalisering av vilt utenfor veg. 
Dette er tolket dit hen at det ikke er tillatt å benytte motorisert kjøretøy utenfor veg til 
lokalisering av vilt, eller at kjøretøy på veg benyttes som en aktiv del av jakten.   
 
M. a. o. er det tillatt, dersom det f. eks. ved  nødvendig forflytning innen eget jaktfelt 
oppdages vilt i forbindelse med kjøring på veg/skogsbilveg, å hensette kjøretøyet og 
starte jakt på aktuell viltart.  Det er den aktive og bevisste bruken motorkjøretøyet i 
den hensikt å lete/søke opp viltet, samt å bruke kjøretøyet til å avlede viltets 
oppmerksomhet, som er ulovlig -  for eksempel å ha motoren i gang for å avlede 
viltets oppmerksomhet. 

 
 
3.5.3. Ettersøk av såret elg, hjort og rådyr – Forfølgingsrett m.m. 

Den som under jakt sårer elg, hjort og rådyr, plikter å gjøre det en kan for å få avlivet 
dyret snarest mulig.   
 
Jegeren plikter å forvisse seg om påskutt dyr er truffet eller ikke, og kan selv 
friskmelde påskutt dyr dersom det ikke er truffet.  Forutsetningen for å kunne foreta en 
slik friskmelding er at jeger/jaktlag har forvisset seg om at det påskutte dyret ikke er 
truffet/skadet.  Dersom det finnes noen som helst grunn til å anta at dyret kan være 
truffet, plikter jegeren/jaktlaget å ettersøke viltet på beste måte. 
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Vedkommende jeger og jaktlag skal ikke oppta jakt på- eller påskyte nye dyr mens 
ettersøk pågår, selv om kommunen har overtatt ettersøket og benytter annet personell 
til ettersøket enn det jaktlaget som skadeskjøt dyret. Nærmere om dette i ny 
Høyestrettdom (HR-2012-01757-A) lengre ned i pkt. 3.5.3.  

 
Den som på lovlig grunn har såret hjortevilt, har rett til å forfølge og tilegne seg dyret, 
også på grunn der en annen enn jegeren har jaktretten (annet jaktfelt eller annet vald).  
Jegeren må føre bevis på lovlig forfølgning.  

 
 Dersom jeger går inn på grunn der en annen enn jegeren har jaktretten, skal han i følge 
Viltl. § 34 snarest mulig gi grunneieren og kommunen melding om forfølgningen og 
om utfallet. 
 
På eget vald skal ettersøk om nødvendig pågå til ut dagen etter skadeskytingen.   

 
På annet vald opphører retten til ettersøk ved utgangen av den dag såret vilt kom inn 
på valdet. 

 
Dersom pliktig ettersøk første dag er uten resultat, skal jeger eller jaktleder uten 
opphold underrette jaktrettshaver og kommunen eller nærmeste politimyndighet 
om de faktiske forhold.  Jeger og jaktlag som har deltatt ved skadeskytingen av viltet, 
skal uten godtgjørelse bistå viltmyndighet eller politi i det videre ettersøk.  De har med 
andre ord en lovpålagt plikt til å delta uten godtgjørelse. 
 
Det er ikke fastsatt noen regel for hvor lenge jeger eller jaktlag kan pålegges å drive et 
ettersøk, men det må antas at det kan gjøres så lenge det er rimelig mulighet for å finne 
det sårete viltet, slik at det kan felles, evt. friskmeldes. 

 
Grunneier kan avlive dyret på vegne av jegeren som har forfølgningsrett i samme 
periode, men har ikke rett til å tilegne seg dette. 

 
Den som utøver forfølgingsretten må ikke løse skudd i andres hage eller gårdstun.   
 
Jegeren plikter å erstatte skade som forfølging påfører andres eiendom. 

  
Tolkning av begrepet og forvisse seg om 
Jegeren plikter å forvisse seg om påskutt dyr er truffet eller ikke.  Dette krever at 
skuddstedet saumfares med tanke på funn av blod, hårrester og evt. andre tegn på at 
dyret er truffet.  Selv om det ikke blir funnet tegn på treff i dyret, skal det i følge 
Miljødirtektoratet før det friskmeldes, fysisk ha vært iakttatt/fulgt  i minimum 200 m 
for å se om det har tegn på skade eller ikke. 

 
Tolkning av begrepet varslingsplikt  
Miljødirektoratet opplyser at jeger eller jaktlag selv kan friskmelde påskutt dyr, og har 
da ikke varslingsplikt.   
 
Vi må her anta at den manglende varslingsplikten omhandler friskmelding av påskutt 
dyr på eget jaktfelt, da det i følge Viltl. § 34 foreligger en varslingsplikt til grunneieren 
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og kommunen om forfølgelsen og resultatet av denne, dersom forfølgingen skjer på 
grunn der en annen har jaktretten.  
 
Ny Høyesterettsdom (HR-2012-01757-A) fastslår at jakt ikke kan startes mens 
ettersøk pågår 
Høsten 2012 har vi gjennom Høyestetrettsdom (HR-2012-01757-A) fått rettspraksis på 
dette området, da en jeger i Namsos ble dømt for å ha opptatt jakt på- og felte nytt dyr 
mens kommunen gjennomførte ettersøk på dyr som dette jaktlaget hadde skadeskutt.  
Det sies blant annet i dommen at ”Ordlyden i tredje setning oppstiller en utvetydig 
plikt til å avstå fra jakt så lenge ettersøket pågår”.  Fra nå av er det derfor ingen tvil 
om at ny jakt ikke kan iverksettes før et ettersøk er avsluttet. 

 
Spesielt om ”mindreverdige” dyr 
Vilt som etter felling viser seg å være skadet, magert eller på annen måte oppfattes 
som mindreverdig, skal som hovedregel tas på kvoten på ordinær måte.  Et unntak fra 
dette er dyr som med attestasjon fra offentlig kjøttkontroll dokumenteres å være 
uegnet til menneskeføde, og som blir kassert i sin helhet.  Slike dyr skal ikke belastes 
valdets kvote, men innrapporteres av kommunen som irregulær avgang.  Hele dyret, 
også geviret, tilfaller kommunen.   
 
Det forutsettes at felling av nytt dyr skjer innenfor ordinær jakttid.  Det kan ikke gis 
noen forlengelse av jakttid, kompensasjon av tilleggsdyr påfølgende år eller ytes noen 
annen form for erstatning når dyret blir kassert på dette grunnlaget.   
 
Dersom kassasjonen skyldes feil behandling av dyret fra jegeren/jaktlagets side, skal 
det tas på ordinære kvote. 
 

 
Den som under jakt sårer elg, hjort og rådyr, plikter å gjøre det en kan for å få avlivet dyret snarest 
mulig.   
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3.5.4. Avliving av skadet storvilt i ordinær jakttid 
Jeger som på lovlig grunn og i lovlig jakttid påtreffer storvilt som er såret eller skadet 
på en slik måte at det er klart at dyret er påført store lidelser, ikke kan leve eller bli 
friskt, skal avlive dyret for å hindre unødige lidelser, jfr. Forskrift om utøvelse av jakt, 
felling og fangst § 28. 
 
Dersom jegeren har fellingstillatelse på tilsvarende kategori dyr, skal han straks ta 
stilling til om dyret skal tas på egen fellingskvote. 

 
Tar ikke jegeren dyret på sin fellingskvote tilfaller det kommunen. 

 
Dyret skal straks gjøres opp (utvommes) slik at kjøttet ikke tar skade.   

 
Melding om avliving skal så snart som råd gis kommune og valdansvarlig.   

 
Transport av slikt kjøtt må ikke foretas før melding er gitt til kommune og 
valdansvarlig. 

 
Er kjøttet ikke brukbart, skal det plasseres slik at det skjemmer terrenget minst mulig. 

 
 
3.5.5. Avliving av skadet storvilt utenom ordinær jakttid 

Den som utenom ordinær jakttid kommer over skadet storvilt som er påført store 
lidelser og ikke kan leve eller bli frisk, skal i følge Forskrift om utøvelse av jakt, 
felling og fangst § 29 umiddelbart melde dette til kommunen.   
 
I praksis ser vi at de fleste tilfeller blir varslet til politiet, noe som også er i 
overenstemmelse med Dyrevelferdloven § 4, som pålegger varslingsplikt til politiet 
dersom man kommer over skadet storvilt og ikke kan hjelpe dyret ved å avlive dette.  
Varsling til politiet skjer ved å ringe 02800.  Kommunen eller politiet skal sørge for 
avliving dersom dyret ikke kan bli friskt. 

 
Dersom det felte dyret er hjortevilt eller bever, tilfaller viltet kommunen.   Dersom det 
er annet storvilt tilfaller det Viltfondet. 
 
Alle som skal felle skadet storvilt på vegne av kommunen må bruke våpen og 
ammunisjon som tilfredsstiller kravene til ordinær jakt og ha avlagt årlig skyteprøve. 
 
Når ettersøket foregår i regi av kommunen eller politiet, vil det være adgang til å 
benytte hjelpemidler som ikke er tillatt under ordinær jakt, for eksempel bruk av 
kunstig lys og motorkjøretøy.  Denne adgangen gjelder ikke for jegere og jaktlag som 
foretar ettersøk i egen regi under ordinær jakt. 

 
Dyrevelferdloven § 4 om skadet vilt 
Vi skal i denne sammenhengen også være oppmerksom på Dyrevelferdloven § 4 som 
sier at: 
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” Enhver som påtreffer dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig 

hjelpe dyret.  Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god 
nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart.   
Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret 
avlive dette med det samme.  Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne 

bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig 
tid.   

 
Nødvendige utgifter til tiltak etter denne bestemmelsen skal staten betale, men utgifter knyttet 
til tiltak overfor dyr fra dyrehold kan kreves tilbake fra dyreholderen eller eieren. 

 
Bestemmelsene i første og andre ledd gjelder tilsvarende for den som påfører dyr skade, men  

vedkommende kan ikke kreve dekning av staten for utgifter til hjelpetiltak”. 

 
Dyrevelferdloven § 4, 1. ledd konstituerer en plikt til å hjelpe for enhver som 
påtreffer dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst.  Dette gjelder uten hensyn 
til jakttid og uansett dyreart. 
  
Dersom vedkommende selv ikke er i stand til å hjelpe dyret må han, dersom dyret er 
fra dyrehold eller er et storvilt, varsle eier eller politiet.  Er det et storvilt skal 
vedkommende varsle politiet.  Det foreligger med andre ord ikke noen annen plikt til å 
hjelpe enn ved varsling. 
 
I enkelte tilfeller vil imidlertid vedkommende kunne hjelpe dyret eller avlive det.  
Dyrevelferdloven § 4, 2. ledd gir for disse tilfellene en rett til å hjelpe ved å kunne 
avlive dyret. 
 
Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives dersom det lar seg gjøre å få tak i 
eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid.   
 
Dyrevelferdloven § 4, siste ledd understreker at bestemmelsene i første og andre ledd 
om hjelpeplikt og varslingsplikt gjelder tilsvarende for den som påfører dyr skade, 
men her kan ikke vedkommende kreve dekning av staten for utgifter til hjelpetiltak.  
Denne bestemmelsen får en direkte konsekvens for jeger som skadeskyter vilt, uansett 
hvilken vilttype det handler om.  Dette i motsetningen til forskrift om jakt og 
fangstutøvelse § 27, som kun viser til storvilt og kongeørn. 

 
Forskrift om utøvelse av jakt og fangst § 29 regulerer i utgangspunktet samme 
situasjon som dyrevelferdloven § 4, 1. ledd, men er blant annet begrenset til storvilt 
og til den tiden på året hvor det ikke er jakt på det aktuelle storviltet. 
 

 
Nærmere om Forskrift om jakt og fangstutøvelse § 29 
§ 29 konstituerer på samme måte som § 4, 1. ledd i dyrevelferdloven en plikt til å 
varsle.  Her er det imidlertid kommunen som skal varsles. 
 
Dersom vedkommende bare varsler kommunen, men ikke politiet om at han har 
påtruffet skadet storvilt har han altså overtrådt plikten til å varsle politiet etter 
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dyrevelferdloven § 4, 1. ledd.  Dette er uheldig, og det bør gjøres endringer i 
forskriften slik at den harmonerer med § 4 i dyrevelferdloven. 
 
Forskriftens § 29 sier imidlertid ikke noe om retten til å avlive storviltet.  Her er det 
altså § 4, 2. ledd i dyrevelferdloven som gjelder og det foreligger med andre ord her 
ingen motstrid mellom de to lovene.  Dette til tross for at det i § 29, 1. ledd, 2. pkt. står 
at kommunen skal sørge for avliving.  Denne regelen regulerer bare kommunens 
plikt, og sier ingenting om andres rett.  

 
 
3.5.6. Fallvilt og ulovlig felt vilt 

Vilt som er ulovlig felt eller verdien av dette tilfaller Viltfondet.   
 

Kommunen skal så vidt mulig sørge for at viltet blir tatt vare på. 
 

Når hjortevilt eller bever er ulovlig felt i jakttiden, kan kommunen bestemme at dyret 
eller dets verdi overlates den jaktberettigede mot tilsvarende fradrag i hans 
fellingskvote.   

 
Felt skadet storvilt utenom jakttiden er Viltfondets eiendom.  Er viltet hjortevilt eller 
bever, er det kommunens eiendom. 

 
Fallvilt og vilt som er avlivet av humantitære grunner eller under nødverge eller 
nødtilstand tilfaller Viltfondet.  Er viltet hjortevilt eller bever, er det kommunens 
eiendom. 
 

 
Viktig! 
Ved ulovlig felling av vilt vil politiet av bevismessige årsaker normalt ta beslag i 
dyret, eller sikre beviset på andre måter, for nærmere etterforskning/undersøkelse.  Når 
etterforskning er ferdig/saken avgjort, vil beviset bli frigjort. 

 
 
3.5.7. Ferdsel med våpen der en annen har jaktrett m.m. 

Det er forbudt å ferdes med skytevåpen i utmark der annen har jaktrett, jfr. Viltl. § 45, 
dersom en ikke er ute i lovlig ærend, f.eks. må passere en annens område for å komme 
til jaktområdet der en har jaktrett.  Våpenet skal da være uladd. 

 
DN påpeker at det normalt fritt kan spaseres over annet vald og inn på eget terreng 
dersom en annen innfartsveg påfører jegeren en unødig ”byrde”, for eksempel flere 
kilometers gange.  
 
Så fremt grunneier ikke har gitt tillatelse er det med bakgrunn i Friluftsloven ikke 
tillatt å ferdes på innmark i perioden 30. april – 14. oktober.   
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Vilt som avlives av humanitære grunner eller under nødverge eller nødtilstand tilfaller Viltfondet.  Dreier det 
seg om hjortevilt eller bever, er det kommunens eiendom.  Ved mistanke om ulovlige fellinger vil politiet av 
bevismessige årsaker normalt ta beslag i dyret.  Når etterforskningen er ferdig/saken avgjort, frigis beviset  

 
 

3.5.8. Nattjakt og bruk av kunstig lys 
Nattjakt 
Viltloven har ikke noe generelt forbud mot jakt om natten.  Viltloven § 19 har 
imidlertid en bestemmelse om human jaktutøvelse som rammer den som feller vilt i 
situasjoner hvor viltet utsettes for unødige lidelser eller hvor det oppstår fare for 
mennesker.  Også tilfeller hvor viltet utsettes for fare for unødig lidelse rammes. 
 
Viltlovens § 19 er en rettslig standard.  Bruken av standarden på dette konkrete tilfelle 
må suppleres med hva som er god jegermoral.  I henhold til viltloven § 19 må det 
legges avgjørende vekt på følgende forhold: 
Kravet om human felling av viltet. 
Kravet til sikker bakgrunn. 
Kravet til forsvarlig gjennomføring av ettersøk ved skadeskyting. 
 
Nærmere om kravet om human felling av vilt. 
Det stilles her strenge krav til avstand, bakgrunn, rent skuddbilde, lysforhold eller om 
dyret er i bevegelse eller ikke.  Ved jakt der flere dyr står sammen/flokk er det spesielt 
viktig at det kun skytes på dyr som står fritt, slik at prosjektilet treffer tilsiktet dyr, 
eller ved gjennomskyting ikke skader dyr som står bak.  
 
 
Nærmere om kravet til sikker bakgrunn. 
Dette betyr blant annet at det ikke skal løsnes skudd uten at man er sikker på hva man 
skyter mot og at jegeren kan konstatere at bakgrunnen er sikker.  Det er klart 
uforsvarlig å påskyte vilt når bakgrunnen framstår som en ”svart vegg, noe som ofte er 
tilfelle ved dårlig lys.  Det må kunne fastslås at det ikke befinner seg personer eller 
formuesgjenstander i området bak viltet.  Det må legges inn sikkerhetsmargin for det 
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tilfelle at prosjektilet forandrer retning enten i viltet eller ved treff av andre 
gjenstander. 
 
Nærmere om kravet til forsvarlig gjennomføring av ettersøk ved skadefelling. 
Lysforholdene må være tilstrekkelig til at det kan foretas et forsvarlig ettersøk.  Det er 
her viktig å være klar over at dette argumentet har gyldighet også om det i ettertid 
skulle vise seg at ettersøk ikke var nødvendig for eksempel fordi dyret falt på stedet.  
Det er brudd på Viltl. § 19 når lysforholdene er slik at det etter en konkret vurdering 
ikke er mulig å foreta et forsvarlig ettersøk. 
 
Konklusjon 
Det legges strenge vurderinger til grunn, men DN har ikke helt utelukket at jakt kan 
være lovlig etter at solen har gått ned eller før den har stått opp.  Under spesielt 
gunstige forhold med: 
• Fullmåne. 

• Skyfritt vær. 

• God sporsnø. 
Sier DN at jakt kan være forsvarlig, også når solen ikke er oppe.  Dette bekreftes også 
i en dom fra Nordmøre Herredsrett.  Utgangspunktet er imidlertid helt klart det 
motsatte.  Normalt vil jakt om natten være i strid med Viltl. § 19. 
 
Nytt - Høyesteretts dom av 11. juni 2009 (HR-2009-01210) – ”Balestrandsaken” 
Saken omhandlet felling av hjort i Balestrand den 13. november 2007 kl. 2010.   
 
Spørsmålet var om det forelå inhuman jakt – begrunnet i at jakten fant sted om 
kvelden da det var mørkt.  Jegeren ble domfelt for overtredelse av viltl. § 19 i 
tingretten, men ble frifunnet i lagmannsretten.  Påtalemyndigheten anket til 
Høyesterett over lovanvendelsen. 
 
Vedkommende ble frifunnet i Høyesterett, men Høyesterett kommenterte at det 
forhold at ettersøk etter evt. skutte dyr ville bli vanskelig på grunn av mørke, gjorde at 
det kunne reises tvil om riktigheten av lagmannsrettens frifinnende dom.  Selv om 
risikoen for skadeskyting – slik som i dette tilfellet – ikke var spesielt stor, må ettersøk 
under dårlige lysforhold alltid kunne organiseres slik at intensjonene med reglene om 
ettersøk blir oppfylt. 
 
Høyesterett uttalte videre at lagmannsrettens begrunnelse i liten grad var knyttet til de 
konkrete forhold i saken.  Lagmannsretten burde i større grad forankret drøftelsen i 
de stedlige forhold knyttet til den omstendighet at det etter viltl. § 20 tredje ledd ikke 
ville være anledning til å benytte kunstig lys under søk i mørket etter skadeskutte dyr.  
Høyesterett fant likevel at det ikke var grunnlag for å anta at lagmannsretten hadde 
lagt en uriktig lovanvendelse til grunn for sin frifinnende dom.  Det ble bemerket at 
det ikke var anket over mangelfulle domsgrunner. 
 
Konklusjon – Påpeking fra leder av Økokrims miljøteam 
Det er viktig at politi og påtalemyndighet ved etterforskning av slike jaktsaker fortsatt 
retter fokus mot jakten som et hele.  Det er viktig å kartlegge de siktmessige og 
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topografiske forhold i den konkrete saken slik at retten kan foreta en detaljert og 
konkret vurdering av jaktsituasjonen og jegerens aktsomhet. 
 
Kunstig lys  
Utgangspunkt – Forbudt 
Med bakgrunn i Viltl. § 20 er det ikke tillatt å benytte kunstig lys i jaktøyemed ved 
jakt etter hjortevilt. 
 
Definisjon av kunstig lys 
I følge Miljødirektoratet må forbudet mot bruk av kunstig lys også forstås slik at den 
setter forbud mot siktemidler som kunstig forsterker lyset.  Lysproduksjonen foregår 
da i siktet, og det kunstige lyset ”kastes” bakover mot jegerens øye.  Avgjørende for 
lovligheten er definisjonen av ordet kunstig.  Et vanlig kikkertsikte samler det 
naturlige lyset som allerede finnes, mens lysforsterkningskikkerter forsterker lyset 
elektronisk.  En elektronisk forsterkning må i forhold til Viltl. § 20 derfor defineres 
som kunstig lys.   
 
Miljødirektoratet aksepterer lyssterke kikkerter så lenge lyset forsterkes optisk.  Et 
lasersikte som forsterker lyset elektronisk, vil eksempelvis stride mot forbudet mot 
kunstig lys.  Generelt vil derfor ethvert siktemiddel som er avhengig av en ekstra 
energikilde (batteri) derfor være forbudt.  Et unntak fra dette er rødpunktsikter som 
kun lyser opp trådkors eller punkt. 
 
Bestemmelsen rammer også ettersøk av storvilt som utføres av jeger/jaktlag, da dette 
pr. definisjon er en del av den ordinære jaktutøvelsen, og følgelig kan det heller ikke i 
en slik situasjon benyttes kunstig lys, jfr. Høyesterettsdom. 
 
Unntak fra bestemmelsene om bruk av kunstig lys 
Ettersøk i regi av kommune og politi 
Når kommunen eller politiet har overtatt ettersøket (Forskrift om utøvelse av jakt og 
fangst § 27, 3. ledd, evt. Dyrevelferdloven § 4) er det ikke lenger å betrakte som en 
ordinær jakt, og kunstig lys kan da benyttes for å sikre en rask og effektiv avliving av 
viltet.  Dette av dyrevernsmessige hensyn. 

 
Unntak ved ettersøk av påskutt hjortevilt under ordinær jakt – Lovendring av 
1.6.2014  
Ved lovendring av 1. juni 2014, er det nå tillatt å benytte kunstig lys ved ettersøk av 
påskutt hjortevilt under ordinær jakt.   
 
Presiseringer knyttet til bruk av kunstig lys ved ordinært ettersøk 
Med ettersøk menes den omfattende, etterfølgende ettersøksfasen som finner sted 
dersom man ikke finner det påskutte dyret gjennom den umiddelbare undersøkelsen 
av- og rundt skuddstedet. 
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Begrepet ”hjortevilt” omfatter artene: 
- Elg 
- Hjort 
- Villrein 
- Rådyr  
- Dåhjort. 

 
Jegeren har bevisbyrden for at påskytingen er lovlig. 
 
Det er et vilkår for bruk av kunstig lysunder ettersøk at jegeren varsler 

- Politi 
- Jaktrettshaver 
- Kommunen 

om bruken av kunstig lys før ettersøket tar til, med mindre varsling er praktisk umulig 
p.g.a. forhld som ligger utenfor jegerens kontroll, eks. ikke mobildekning.  I slike 
tilfeller skal varsling gis i etterkant. 
 
Dersom jegeren derimot ikke får varslet fordi vedkommende har glemt mobiltelefon, 
vil det ikke være anledning til nå bruke kunstiglys. 

 
 
3.5.9. Svømmende vilt 

Svømmende hjortevilt må ikke jages eller avlives med mindre det forfølges som såret, 
jfr. Viltl. § 22. 

 

 
Svømmende hjortevilt kan ikke jaktes og avlives med mindre den forfølges som såret. 
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3.5.10. Jaging og lokking av vilt 
Viltlovens § 46 sier at vilt ikke må jages eller lokkes bort fra andres jaktområder.   
 
Foring av vilt kan allikevel skje som ledd i planmessig viltstell.  Dette gjelder også 
oppsetting av saltstein, men saltsteinen må ikke settes nær grensen til annet vald. 
   
Grunneier eller bruker kan skremme eller jage bort vilt når dette anses nødvendig for å 
avverge skade eller ulempe. 
 
Spesielt om saltsteiner ved vei 
Politiet har fått henvendelse om at saltsteiner settes opp nær vei for å lette jakt og 
frakt.  Viltlovgivningen har ikke noe forbud mot dette, men politiet kan beordre slike 
saltsteiner fjernet eller flyttet ut i terrenget med hjemmel i Politilovens § 7 nr. 2 
dersom kollisjonsfaren mellom vilt og kjøretøy øker.  Dette for å ivareta 
enkeltpersoner eller allmennhetens sikkerhet.  
 
 

 
4. VÅPENLOVENS BESTEMMELSER 
 
4.1. Våpenkort og utlånserkæring 

Våpeninnehaver skal alltid ha med seg våpenkort eller utlånserklæring når han bærer 
eller fører med seg skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon. 

 
Hjemmelen til å utøve kontroll med våpen og våpenkort finnes i Våpenlovens § 9, som  
fastslår at våpenkort eller utlånserklæring på forlangende fra politiet  skal framvises 
for kontroll. 

 
Våpenlovens § 9 sier følgende: 
”Er ikke våpenkort eller utlånserklæring med, skal politiet ta skytevåpenet, våpendeler eller 

ammunisjon i forvaring inntil kort eller erklæring er forevist, med mindre politiet finner det ubetenkelig 

å la vedkommende ha skytevåpenet, våpendeler eller ammunisjon hos seg”. 

 
I Politirett kap. 14.3. – Politiet som kontrollmyndighet med våpen står følgende: 
Det er politiets oppgave å føre kontroll med at lovens vilkår for våpentillatelse til 
enhver tid er oppfylt.  Det er likedan politiets oppgave å beslaglegge ulovlige våpen 
som finnes. 
 
Å legge kontrollen med skytevåpen og ammunisjon til politiet er hensiktsmessig.  
Oppgaven har nær sammenheng med hensynet til allmennhetens sikkerhet. 
 
Ordningen med våpenkort gir myndighetene en viss oversikt over de våpen som 
befinner seg på private hender.  Våpenkortordningen er også et viktig verktøy ved 
kontroller som foretas av politiet. 
 
Tilbakekalling av våpenkort 
Politimester kan tilbakekalle våpenkort hvis innehaveren ikke er edruelig og pålitelig 
eller dersom han av særlige grunner kan ansees som uskikket til å ha skytevåpen.  
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Våpenkort kan også tilbakekalles hvis innehaveren ikke lenger har behov eller annen 
rimelig grunn til å ha skytevåpen. 

 

 
Våpeninnehaver skal alltid ha med seg våpenkort eller utlånserklæring når han bærer eller fører med seg 
skytevåpen, våpendeler.  Våpenlovens § 9 fastslår av våpenkort eller utlånserklæring på forlangende fra 
politiet skal framvises for kontroll.   
 
 

4.2. Nærmere om utlån av våpen  og utlånserklæring 
Våpen kan utlånes for en periode av inntil 4 uker dersom personen fyller vilkårene for 
det. 

 
Skriftlig bevitnelse fra våpenets eier skal da medbringes med opplysninger om: 
• Utlåners og lånetakers navn og adresse. 

• Utlåners våpenkortnummer og utstedende myndighet. 

• Art, kaliber, fabrikkmerke og nummer på utlånt våpen. 

• Hva våpenet skal brukes til. 

• Tidsrom for utlån 
 

Bevitnelsen gjelder som våpenkort i inntil 4 uker fra utlånsdato. 
 
Det er ikke tillatt å låne ut våpen eller ammunisjon til person som er under 18 år uten 
særskilt tillatelse fra politimester.  Samtykke kan bare gis dersom vedkommende er 
over 16 år. 
 
Bestemmelsen er allikevel ikke til hinder for at våpen og ammunisjon , uten samtykke 
fra vedkommende politimester, overlates til person under 18 år til kortvarig bruk under 
forsvarlig tilsyn.  Det er da en forutsetning at foreldrene eller den som har omsorgen 
for vedkommende samtykker i det. 
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4.3. Utlendingers medbringelse av våpen 

Utenlandske borgere som skal oppholde seg i riket i et tidsrom av inntil 3 mnd, og som 
ikke har utstedt europeisk våpenpass, kan ved innreise medbringe - til personlig bruk - 
jaktvåpen og våpen som skal brukes i skytekonkurranser med tilhørende våpendeler og 
et rimelig kvantum ammunisjon til disse våpen, mot å vise tollvesenet slik våpenlisens 
som kreves i hjemlandet.   
 
Vedkommende må dog ha fylt den alder som kreves for å få tillatelse til å inneha slike 
skytevåpen her i landet.  Vedkommende må ved innreise avgi en skriftlig erklæring 
som dateres og underskrives og inneholder opplysninger om: 
• Fullt navn og adresse 

• Hvem som har utstedt våpenlisens, og hvilket nummer den har. 

• Alder hvis vedkommende er under 21 år. 

• Skytevåpenenets art, kaliber, fabrikkmerke og nummer. 

• Ammunisjonens mengde og art. 

• Hva våpenet skal brukes til i Norge og hvor det skal brukes. 
 

Erklæringen attesteres av tollvesenet og gjelder som våpenkort i 3 måneder. 
 

 
4.4. Europeisk våpenpass (gjelder i EU/EØS-land) 

Utstedelse av norsk europeisk våpenpass 
Politimesteren kan utstede europeisk våpenpass til person som er bosatt i Norge og 
som lovlig innehar jakt- eller konkurransevåpen.  Europeisk våpenpass gis som 
hovedregel en gyldighetstid på 5 år.   
 
Dersom våpenkortet tilbakekalles blir europeisk våpenpass automatisk ugyldig, og 
innehaveren plikter å innlevere dette til politiet. 
 
Reglene om europeisk våpenpass gjelder ikke på Svalbard.  
 
Midlertidig utførsel med gyldig norsk europeisk våpenpass 
Innehaver av gyldig norsk våpenpass kan uten politiets tillatelse midlertidig ut- og 
senere gjeninnføre skytevåpen, våpendeler og rimelige mengder ammunisjon til disse 
våpen dersom den midlertidige utførselen er av kortere varighet enn 3 måneder.  

 
Midlertidig innførsel med gyldig europeisk våpenpass 
Utenlandsk borger som skal oppholde seg i Norge for et tidsrom av inntil 3 måneder 
og som innehar gyldig europeisk våpenpass, kan uten særskilt tillatelse transportere og 
inneha skytevåpen under reise i Norge i forbindelse med deltakelse i jakt eller 
konkurranseskyting. 

 
Rett til å transportere og inneha skytevåpen etter denne bestemmelsen forutsetter at 
vedkommende kan dokumentere bakgrunnen for reisen, for eksempel forevisning av 
invitasjon til stevne eller dokumentasjon på at vedkommende har tilgang på 
jaktterreng. 
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Våpenpasset må omfatte det eller de skytevåpen som vedkommende transporterer, og 
våpenet må være av en slik type som lovlig kan benyttes i Norge. 
 
Innehavere av europeisk våpenpass kan transportere og inneha ammunisjon i rimelig 
omfang, så fremt betingelsene ovenfor er oppfylt. 

 
Kontroll  
Utenlandsk borger som innehar skytevåpen som er omfattet av et europeisk våpenpass, 
plikter å forevise våpen og våpenpass for kontroll. 

 
Innehaveren av våpenpasset plikter sammen med våpenpass å forevise godkjent 
legitimasjon, som for eksempel pass eller førerkort. 
 

NB!   Sverige opprettholder sin registreringsordning for midlertidig innførsel av våpen 
Våpen som medbringes til Sverige for jakt, konkurranse eller transitt, må som tidligere 
tolldeklareres ved inn- og utpassering.  Dette kan også gjøres via internett 
(www.tullverket.se) eller på svensk tollstasjon.   Svensker med våpenpass inn til 
Norge trenger IKKE tolldeklarering. 

 

 
Utenlandsk borger som innehar skytevåpen som er omfattet av et europeisk våpenpass, plikter å forevise 
våpen og våpenpass for kontroll.  Samtidig plikter vedkommende å forevise godkjent legitimasjon. 
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Er ikke innehaver av Europeisk våpenpass / ønsker å reise til land utenfor EØS 
Person som ikke har våpenpass, eller ønsker å reise til land utenfor EØS-området, må 
tolldeklarere sitt våpen hos Tollvesenet ved inn- og utreise.  Dette gjøres på skjemaet 
”Erklæring om midlertidig utførsel av skytevåpen eller ammunisjon” som fås hos 
Tollvesenet.  

 
 
 

4.5. Oppbevaring av skytevåpen 
Generelt 
Den som innehar skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon, plikter å oppbevare 
gjenstandene slik at uvedkommende ikke får adgang til dem.  Eier og innehaver av 
skytevåpen plikter å påse at våpenet er tomt for ammunisjon ved oppbevaring. 

 
Skytevåpen eller en vital våpendel, samt ammunisjon, skal oppbevares forsvarlig 
nedlåst. 

 
Politiet kan foreta kontroll med oppbevaringen hos den som har skytevåpen, 
våpendeler og ammunisjon.  Hos private kan slik kontroll bare gjennomføres etter 
forhåndsvarsel. 
 

 
4.6. Krav til FG-godkjent sikkerhetsskap. 

Alle registreringspliktige våpen eller en vital del av våpenet skal oppbevares i FG-
godkjent sikkerhetsskap, verdiskap eller i skap med et høyere sikkerhetsnivå. 

 
Vital del:   
Med vital del menes sluttstykke, låsekasse, pipe, evt. kolbe med avtrekkermekanisme.   
 
For våpen som lades ved at våpenet brekkes, regnes pipe, forskjefte eller kolbe med 
avtrekkermekanisme som vital del.  Med vital del på pistol regnes våpenets 
rammestykke, pipe eller sleide/sluttstykke.  Med vital del på revolver regnes 
rammestykke, pipe eller sylinder/tønne. 

 
Krav om FG-godkjent sikkerhetsskap kan frafalles hvis våpenet oppbevares i eget 
våpenrom som er forhåndsgodkjent av politiet. 

 
Det er ikke tillatt å oppbevare registreringspliktige skytevåpen i ubebodd hytte, hus 
eller lignende. Eiers eller innehavers bolig regnes som bebodd også ved lengre fravær. 

 
Skal våpenskap være fastboltet? 
Våpenlovgivningen inneholder ingen krav om at våpenskap skal være fastboltet.  
Imidlertid har forsikringsselskapene krevd at våpenskap med egenvekt under 150 kg 
skal være forankret i henhold til fabrikantens anvisninger.   
 
Forankring kan være lim, ekspansjonsbolter, treskruer m.m..  
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Unntak: 
Dersom skapene suppleres med lodd på innsiden, slik at egenvekten overstiger 150 kg, 
er det ikke krav om forankring av skapet. 
 

 

 
Alle registreringspliktige våpen eller en vital del av våpenet skal oppbevares i  

  FG-gofkjent sikkerhetsskap eller i skap med høyere sikkerhetsnivå. 
 
 

4.7. Registreringspliktige pistoler, revolvere, hel- og halvautomatiske rifler 
Slike våpen eller en vital del av våpnene skal oppbevares i FG-godkjent 
sikkerhetsskap eller i skap med høyere sikkerhetsnivå. 

 
 

4.8. Oppbevaring i ubebodd hytte, hus eller lignende 
Det er ikke tillatt å oppbevare registreringspliktige skytevåpen i ubebodd hytte, hus 
eller lignende.  Eiers eller innehavers bolig regnes som bebodd også ved lengre fravær. 

 
Ved midlertidig oppbevaring av våpen som medbringes i forbindelse med jakt eller 
konkurranse hvor det ikke er mulig å oppbevare våpen ihht ovennevnte regler, må 
våpenet oppbevares under forsvarlig tilsyn.  Våpenet kan imidlertid forlates uten tilsyn 
dersom en vital del medtas og oppbevares under tilsyn. 

 
I jaktsesongen kan jaktvåpen oppbevares i ubebodd hus, hytte eller lignende dersom 
våpnene oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap eller i skap med høyere 
sikkerhetsnivå. 
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4.9. Generelle regler ved transport av våpen  
Under transport skal skytevåpen være tomt for ammunisjon, og skytevåpen og 
ammunisjon skal være under tilsyn.  Våpenet skal under transport være nedpakket i 
futteral, bag, veske, sekk og lignende.   

 
 
4.10. Våpen som reisegods 

Transporteres våpenet som reisegods eller postforsendelse skal en vital del fjernes og 
våpenet sikres på annen måte slik at det ikke kan brukes. 

 
 
4.11. I motorvogn 

Medtas våpenet i motorvogn, skal det være anbrakt slik at det ikke er lett tilgjengelig.  
Våpenet kan da oppbevares udelt, dersom det er under forsvarlig tilsyn.   
 
Forlates motorvognen uten forsvarlig tilsyn, skal en vital del tas ut og medbringes.  
Våpenets hoveddel og ammunisjon kan etterlates innelåst dersom det skjules på 
forsvarlig måte. 

 
Under ferdsel med motorkjøretøy skal våpen som medbringes være tomt for 
ammunisjon og være anbrakt i futteral eller nedpakket på en slik måte at det ikke er 
lett tilgjengelig for fører eller passasjer.  Det skal ikke være lett å lade våpen under 
transport. 

 
Tolking av begrepet lett tilgjengelig 
Dette innebærer at våpenet skal oppbevares slik at det ikke er lett tilgjengelig for fører 
eller passasjer, eksempelvis at man ikke bare kan strekke ut hånden for å ta tak i 
våpenet og lade dette. 
 
NB! 
Kontroll av oppbevaring av våpen i kjøretøy kan kun foretas dersom man har 
politimyndighet for våpenlovgivningen. 

 
 
4.12. Ammunisjon 

Kjøp 
 Ammunisjon kan kjøpes dersom den som ønsker å erverve ammunisjonen: 

- Framviser gyldig våpenkort og legitimasjon. 
 
Dersom det ønskes kjøpt ammunisjon til hagle ervervet før 1.10.90, gjelder følgende 
krav for å erverve ammunisjon: 

- Framviser våpenkort for andre våpen eller gyldig jegeravgiftskort + 
legitimasjon. 

 
Oppbevaring av ammunisjon 
Det er i samme husstand uten politiets tillatelse ikke tillatt å oppbevare mer enn 10.000 
patroner håndvåpenammunisjon eller 15.000 patroner håndvåpenammunisjon hvis 
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minst 5.000 patroner er i cal. 22 long rifle/22 short.  Ammunisjonen skal oppbevares 
nedlåst i  særskilt skap, skuff, eller tilsvarende innretninger adskilt fra våpen. 

 
I FG-godkjent skap kan det uten særskilt godkjenning oppbevares inntil 500 patroner 
sammen med våpenet. 

 
Ammunisjon skal ikke oppbevares i ubebodd hus, hytte eller lignende.  Unntak for 
eiers og innehavers bolig ved lengre fravær.  

 
 
4.13. Kontroll av sivil oppbevaring av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon 

Med hjemmel i våpenlovens § 27 a kan politiet kontrollere oppbevaring av våpen og 
ammunisjon dersom det foreligger forhåndsvasel minimum 48 timer før kontrollen 
finner sted. 

 
 
4.14. Kjøp av lyddemper 

Da våpenforskriften ikke lenger har bestemmelser om privat erverv av lyddemper, kan 
lyddemper nå fritt erverves.  All kontroll av lyddempere skal nå foregå hos 
tilvirker/bevillingshaver for handel med skytevåpen, jfr. Politidirektoratets 
rundskriv 2009/009 – Retningslinjer for politiets behandling av våpensøknader – 
pkt. 3.5.2.2.. 

 
 
4.15. Husk også Våpenlovens § 29 som sier: 

”Ingen må overdra eller overlate skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon til person under 18 år uten 

særskilt samtykke fra vedkommende politimester.  Slikt samtykke kan ikke gis når vedkommende er 

under 16 år.  Bestemmelsen er ikke til hinder for at slike gjenstander, uten særskilt tillatelse fra 

vedkommende politimester, overlates person under 18 år til kortvarig bruk under forsvarlig tilsyn, 

forutsatt at foreldere eller den som har omsorgen for vedkommende samtykker i det”. 

 
 
 
5. ANDRE JAKTRELATERTE BESTEMMELSER 
5.1. Motorferdselslovens bestemmelser om transport av felt elg og hjort 

Med bakgrunn i Nasjonal forskrift § 2b (gitt med hjemmel i Motorferdselloven), kan 
motorkjøretøy brukes til transport av jaktutbytte ved elg- og hjortejakt  
 
Bestemmelsene gir bare adgang til transport av jaktutbytte.  Det gis ikke adgang til 
transport av jegere og utstyr ut i jaktterrenget, eller under utøvelse av jakten.   
 
Det er imidlertid adgang til samtidig transport av jegere og utstyr dersom turen 
allikevel er nødvendig for å kunne transportere jaktutbyttet. 
 
Vær oppmerksom på at det i verneområder må søkes om dispensasjon fra 
forvaltningsmyndighetene for å benytte motorkjøretøy til transport av jaktutbytte ved 
elg- og hjortejakt. 
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Motorferdselsoven hjemler bruk av motorkjøretøy i forbindelse med transport av jaktutbytte i form av elg og 
hjort. 

 
5.2. Jaktradioer og konsesjonsplikt 

• Det er konsesjonsplikt på alle jaktradioer.   

• Søknadsskjema deles ut av forhandler, og sendes deretter NJFF sammen med kopi 
av betalt jegeravgift (krav for å få konsesjon).. 

• Post og teletilsynet har lagt ut den praktiske behandlingen- og registret av dette til 
NJFF. 

• Innvilget konsesjon gir tilgang til 6 kanaler. 

• Medlemer av NJFF blir krevd en årlig konsesjonsavgift på kr. 55,-, mens 
ikkemedlemmer blir avkrevd en årlig avgift på kr. 95,-. 

• Konsesjonspapirene skal følge med under bruk av jaktradioen. 

 
Det er en forutsetningen for at radioen skal være lovlig å selge og erverve at den er 

CE-merket. 

 

Ellers er det lovlig å ha flere kanaler enn de seks man har konsesjon for.  For kanaler 

ut over det konsesjonen tillater kan det lyttes, men det er ikke tillatt å prate på disse. 

 

Om kontroll av konsesjonspapirer 
Politiet kontrollerer konsesjonspapirene alene eller sammen med Frekvenskontrollen. 
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Konsesjonssøknad for kjøp av jaktradio. 
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5.3. Viltkjøtt – kontroll/krav til behandling 
Generelt 
Bestemmelsene omhandles i Forskrift av 2. februar 1996 nr. 133 
(viltkjøttforskriften) og animaliehygieneforskriften kap. IV.  Forskriftene bygger i 
utgangspunktet på EU-bestemmelser som Norge er forpliktet til å gjennomføre med 
bakgrunn i EØS-avtalen. 

 
Forskriftenes utgangspunkt og formål 
Forskriftene har som formål å sikre helsemessig trygt viltkjøtt, god slaktehygiene og 
god kvalitet på viltkjøttet, samtidig som de skal legge forholdene til rette for å ivareta 
norske jakttradisjoner. 

 
Viltkjøtt til bruk i egen husholdning eller tilfeldig omsetning direkte til 
sluttforbruker 
Forskriftene med bestemmelser om kontroll omfatter ikke det viltkjøtt jegeren bruker i 
egen husholdning, og heller ikke det viltkjøtt som jegeren i mindre mengder frambyr 
til salg til andre private forbrukere, til bruk i deres husholdning.  ”Frambyr til salg i 
mindre mengde” er definert som inntil 1 slakt pr. jeger. 
 
Viltkjøtt til omsetning til lokal detaljist 
Ved omsetning til lokal detaljist skal viltet enten være kontrollert av Mattilsynet eller 
undersøkt av kompetent jeger.  Kompetent jeger er person som oppfyller kravene i 
forrodning (EF) nr. 853/2004 vedlegg III avsnitt IV kapittel 1.  Kompetent jeger må 
være kurset. 
 
Kompetent jeger skal undersøke dyret så snart som mulig etter felling..  Undersøkelsen 
skal omfatte følgende: 
a) Kontroll av at mage og tarmer er tatt ut av dyret så snart som mulig etter felling, og  
      om nødvendig av at slaktet er avblødd. 
b)   Kontroll av  skrott og indre organer for tegn som kan tyde på at kjøttet   kan 
      utgjøre en helserisiko. 
 
Dersom ingen unormal atferd ble iakttatt før fellingen, ingen unormale tegn påvist 
under undersøkelsen, og det ikke er mistanke om miljøforurensning, festes nummerert 
erklæring på skrotten som fastslår dette.  Erklæringen skal også angi dato, tidspunkt og 
sted for fellingen. 
 
Dersom unormal atferd ble iakttatt før fellingen, unormale tegn påvises under 
undersøkelsen eller det er mistanke om miljøforurensning, skal Mattilsynet 
underrettes. 

 
Som alternativ til undersøkelse, kan skrott og indre organer kontrolleres og godkjennes 
av Mattilsynet på godkjent viltkontrollsted. 
 
Kjøtt som skal godkjennes av den offentlige kjøttkontroll 
Alt annet viltkjøtt enn det som er beskrevet i ovenforstående  punkt, skal godkjennes 
av den offentlige kjøttkontroll, men evt. erklæring fra kompetent jeger erstatter 
inntransport av organer.  Dersom kjøttet skal frambys til næringsmiddelvirksomhet 
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eller bearbeides for jegeren i næringsmiddelvirksomhet, er det en forutsetning at 
kjøttet er kontrollert, godkjent og stempelmerket av kjøttkontrollen.  Slaktet må da 
ikke være oppdelt i mer enn 8 deler og hver del må være merket med minimum ett 
stempelmerke.    

 
Kontrollstedet 
Det er åpnet for at kontroll og godkjenning av vilt kan gjennomføres på annet 
kontrollsted enn ved autorisert behandlingsanlegg for vilt.  Forutsetningen er at 
kontrollstedet ligger ved bilvei, slik at det er hensiktsmessig adkomst for 
tilsynsveterinær og hensiktsmessig transportmulighet av viltkjøttet.  Ligger 
kontrollstedet i låve, uthus, garasje eller lignende, skal lokalet være ryddet og rengjort 
før kjøttet tas inn.  Lokalet må også være godt ventilert, og slaktene må ved behov 
kunne skjermes mot insekter og andre skadedyr.  Det bør være tilgang til rent vann og 
utstyr for hensiktsmessig vask av hender og utstyr/kniver.  Rent vann kan bringes til 
stedet i kanne. 

 
For å kunne kontrollere hjortevilt på en fornuftig måte skal slaktet være opphengt 
under kontrollen.  Storvilt kan deles i inntil 8 deler før kontrollen, men det forutsettes 
at det for kontrollveterinæren er mulig å identifisere delene til å tilhøre samme dyr, og 
at disse delene utgjør hele dyret.  Hjerte, lunger, lever, milt og nyrer skal være med.  
Dersom organene er tatt ut ved slaktebehandling i felten, må de merkes slik at de med 
sikkerhet kan identifiseres og kontrolleres av tilsynsveterinæren sammen med 
slakteskrotten.  Slaktet skal kontrolleres av tilsynsveterinæren så snart som mulig etter 
avsluttet slaktebehandling. 

 
Når slaktet er godkjent, skal det stempelmerkes, og dette stempelmerket er bevis på at 
slaktet er kontrollert og godkjent av kjøttkontrollen.  Viltkjøtt godkjent på denne 
måten kan frambys for salg innenlands. 

 
Avgift 
Ved kjøttkontroll på annet kontrollsted enn ved autorisert behandlingsanlegg for vilt, 
vil det innkreves kontrollavgift pr. medgått tid til kontrollen.  En rasjonell og 
tilrettelagt fremstilling av viltet for kontroll vil bidra til lavere kontrollavgift pr. 
dyr/kg. 

 
 
5.4. Innførsel av viltkjøtt 

Generelt 
Jegere som har vært på jakt i utlandet kan på visse vilkår innføre kjøtt fra egen jakt til 
bruk i egen husholdning.  Ordningen administreres av Tollvesenet. 
 
Statens Landbruksforvaltning har med hjemmel i tolltariffens innledende 
bestemmelser § 5, og i følge forskrift om administrative tollnedsettelser for 
landbruksvarer § 3, innvilget tollfrihet for kjøtt som innføres til eget bruk etter jakt i 
utlandet.  Merverdiavgift (11%) skal oppkreves ved innførsel. 
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Kvantumsbegrensning 
Den enkelte jeger kan tollfritt innføre inntil 75 kg kjøtt fra egen jakt til bruk i egen 
husholdning.  Kvantumet omfatter alle typer kjøtt (fra lovlige arter) og gjelder pr. 
kalenderår.  
 
Merverdiavgift (11%) må imidlertid betales.  Tollverdigrunnlaget i denne forbindelse 
er satt til kr. 50,- pr. kg kjøtt. 
 
Jegeren kan i tillegg innføre 10 kg kjøtt tollfritt og MVA-fritt i samsvar med 
bestemmelsene for andre reisende. 
 
Importørens plikter ved innførsel 
Ved innførsel plikter den enkelte jeger uoppfordret å framlegge kjøttet til fortolling.  
Dette innebærer at det må deklareres ”RØDT” ved grensepassering.  Når varen er 
tollbehandlet kan innførsel finne sted og varen disponeres i egen husholdning. 
 
Veterinærmessige betingelser 
Ordningen omfatter kun innførsel fra medlemsstater i EU.  Innførsel fra andre land 
(utenfor det europeiske veterinærsamarbeidet) tillates ikke. 
 
Importøren må alltid forholde seg til gjeldende regelverk. 
 
Innførsel av utrydningstruede dyrearter etter Washington-konvensjonen (CITES) er 
ikke tillatt uten særskilt tillatelse fra Direktoratet for naturforvaltning. 
 
Kravet om registreringsplikt – varslingsplikt for importører (Mattilsynet) gjelder ikke 
ved innførsel av kjøtt innført i overensstemmelse med de vilkår som er beskrevet. 
 
Dersom det på innførselstidspunktet er innført importforbud eller kjøttet av annen 
årsak ikke kan innføres, plikter importør i medhold av veterinærbestemmelsene og 
destruere kjøttet for egen regning. 
 
Krav/dokumentasjon 
Innførsel kan bare finne sted over betjent tollsted/-stasjon. 
 
Kjøttet som ønskes innført skal alltid deklareres ved grensepassering. 
 
Importør skal avgi en skriftlig erklæring på fastsatt skjema til tollvesenet. 
 
Dersom jeger har jaktet i jaktlag med jaktleder, skal det foreligge skriftlig erklæring 
fra jaktleder som dokumenterer at vedkommende har deltatt i jaktlaget som jeger. 
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6. BESTEMMELSER VEDRØRENDE JAKT, TRENING ELLER  
KONKURRANSER MED HUND I SVERIGE 

6.1. Generelt. 
Fra 1. mai 2008 innførte Statens Jordbruksverk i Sverige nye regler for transport og 
hold av hund.  Bestemmelsene gjelder også for nordmenn når de er på jakt, trening 
eller konkurranser i Sverige.  Bestemmelsene kan i sin helhet lastes ned fra 
http://www.sjv.se/download/18.1c72e95711857a2245380004576/2008-005.pdf. 

 
6.2. Bestemmelser vedrørende hold av hund i band. 

• Det er ikke tillatt å holde hund bundet inne i hus. 
• Ved midlertidig oppbinding utendørs skal dette ikke overstige 2 timer pr. døgn og kan 

kun skje på slik måte at det ikke utgjør risiko for hunden.  Valper under 6 mnd kan 
kun være bundet i kortere perioder. 

• Hunder som holdes i løpegård skal daglig luftes på annet sted.  Dette bør skje minst 
hver 6. time på dagtid.  Valper og eldre hunder skal luftes oftere. 

• Pigghalsbånd er forbudt. 
• Det er ikke tillatt å binde hund til kjøretøy uten at dette gjøres på en måte som hindrer 

bruk av kjøretøyet mens hunden er bundet. 
• Det er ikke tillatt å lufte ller trene hund fra bil. 

 
6.3. Bestemmesler vedrørende bruk av bur til hund 
 Hund får ikke holdes i bur med unntak av følgende tilfeller: 

• Under utstillinger, konkurranser og prøver samt under trening til konkurranser.  Buret 
skal da være tildekket på minst to sider og hunden skal luftes minimum annenhver 
time. 

• Under transport i forbindelse med konkurranser eller trening kan hunder overnatte i 
transportburet. 

• I forbindelse med jakt kan hunder holdes i bur inntil 8 timer pr. døgn dersom de luftes 
hver 3. time eller oftere. 

• I forbindelse med transport kan hunder holdes i bur.  Dette må ikke overstige 3 timer 
dersom bilen er parkert. 

• Hunder som ikke kjenner hverandre skal ikke holdes i samme bur uten tilsyn. 
 
 
 
7. KONTROLL 
  
7.1. Generelt 

Politiet har i forbindelse med storviltjakt et ansvar for kontroll/lovhåndhevelse av 
relevante bestemmelser på lik linje med alt annet lovverk.   
 
Dersom de ordinære politimyndighetene ikke har kapasitet til å gjennomføre denne 
kontrollen, kan de som et supplement tildele kompetent personell begrenset 
politimyndighet (BP) slik at disse kan utføre oppgaven på vegne av politiet. 

 
 
 



Kompetanseheving/Storviltjakt.doc 

Dato 6.8.14 
Utkast nr. 12 

Copyright Kopiering kun tillatt etter avtale med 
lensmann  N. R.  Duna 

 

42 

7.2.  Om selve kontrollutøvelsen 
Kontroll opp mot storviltjakt (elg – hjort – rådyr) vil normalt ikke bli foretatt ute i felt 
under jaktutøvelse, så fremt det ikke foreligger konkrete meldinger/mistanker om at 
jaktutøvelsen er i strid med gjeldende bestemmelser.   
 
I stedet vil kontrollen normalt bli gjennomført på en av følgende måter: 
 
a) Jaktlaget eller ansvarlig leder for laget møter etter avtale opp på lokal driftsenhet 

for å forevise de nødvendige papirer som jegeravgift og våpenkort.  Det skal 
videre medbringes dokumentasjon på bestått skyteprøve.  Husk at det i følge 
våpenlovens § 9 kun er på forlangende fra  politiet at våpenkort eller 
utlånserklæring skal forevises, såfremt det ikke er utstedt BP for Våpenlovens § 9. 

 
b) Det avtales med jaktlaget eller ansvarlig leder for laget at kontroll skal foregå ute i 

felt på nærmere angitt sted og til avtalt tidspunkt. 
 

c) Det gjennomføres uanmeldte kontroller ved inn- og utfartsveger til aktuelle 
jaktterreng.  Ved slike anledninger kan kontrollen kombineres med å sjekke 
oppbevaringen av våpen og ammunisjon i henhold til våpenlovens bestemmelser, 
samt kontroll i henhold til vegtrafikklovens bestemmelser som bilens dokumenter, 
førerkort og promillebestemmelser m.v.. 

 
 

 
 

Politiet har i forbindelse med storviltjakt ansvaret for kontroll/lovhåndhevelse av relevante 
bestemmelser på lik linje med alt annet lovverk.   
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8. JAKTUTØVELSE (Elg – Hjort – Rådyr) – ANSVARSFORDELING 
 

FUNKSJON / ROLLE 
 

PLIKTER - ANSVAR 
 
Jeger/jaktlag 

 
• Jegeravgift. 

• Skyteprøve. 

• Våpenkort. 

• Ha tilgang til godkjent ettersøkshund (gjelder både jaktlag og jeger som 

jakter alene). 

• Ha skriftlig dokumentasjon på tilgang til godkjent ettersøkshund dersom 

slik hund ikke medbringes under jaktutøvelsen. 

• Ettersøk. 

• Utøvelse av jakt i henhold til øvrige gitte lover og forskrifter. 

• Rapportering i henhold til pålegg fra rettighetshaver og 

forvaltningsmyndighet (for eksempel skjema for ”sett-dyr”, kjever, 

kjønnstegn m.m.). 
 
Grunneiere/jaktrettshavere 

 
• Evt. inndeling av jaktfelt (mindre geografisk område innefor et vald som 

er avgrenset av hensyn til jaktutøvelsen). 

• Etterleve evt. pålegg om rapportering av viltbestand, levering av kjever, 

kjønnstegn og lignende etter pålegg fra DN/FM/kommune. 

• Kontrollere av jegeravgift er betalt ved utleie av jakta. 
 
Vald/valdansvarlig 
representant 

 
• Ved jakt på elg og hjort peke ut ansvarlig jaktleder, og varsle jaktleders 

navn og adresse til kommunen før jaktlaget starter jakta. 

• Sende søknad til kommunen om godkjenning av vald innen 15. mai. 

• Ha utpekt valdansvarlig representant (opptrer på vegne av 

jaktrettshaverne overfor kommunen) 
 
 

• Innen 1. april melde til kommunen alle endringer som har skjedd med 

valdets grenser, eiendomsforhold, tellende areal i løpet av siste år. 

• Rapportere fellingsresultat til kommunen innen 10 dager etter jaktas 

utløp. 
 
Kommunen 

 
• Etablere kommunalt viltfond 

• Godkjenne vald (geografisk område godkjent for jakt) innen 15. juni. 

• Fastsette forskrift om åpning av jakt på hjortevilt og bever. 

• Fastsette minsteareal for hjortevilt (unntatt villrein) gjennom forskrift. 

• Kan gi tillatelse til kvotefri jakt på rådyr i hht  forskriftens § 7. 

• Skal stimulere og legge til rette for samarbeid mellom jaktrettshavere. 

• Utsteder fellingstillatelser for hjortevilt (unntatt villrein) og bever til 

valdansvarlig representant innen 15 juni. 

• Stimulere og legge til rette for jaktrettshavernes bestandsplanlegging. 

• Godkjenner bestandsplan. 

• Innen 30 dager etter jaktas utløp rapportere fellingsresultat for 

statistikk. 

• Kan gi evt. pålegg om innrapportering av viltbestand og innlevering av 

kjever, kjønnstegn og lignende. 

• Bruke fondet til viltforvaltning, div. kompetansefremmende tiltak om vilt, 

jaktorganisering, dekking av utgifter til ettersøk og håndtering av skadd 

vilt og fallvilt, evt. forebyggende tiltak for landbrukesnæringen voldt av 

hjortevilt. 

• Fastsette og kreve inn fellingsavgift. 

• Organisering av ettersøk ved melding om skadet vilt. 
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FUNKSJON / ROLLE 
 

PLIKTER - ANSVAR 
 
Politiet 

 
• Har ansvaret for- og fører kontroll med at gjeldende bestemmelser på 

naturforvaltningsområdet respekteres.  Dette er uavhengig av om 
staten etablerer andre oppsynsordninger eller om et areal får status 
som verneområde. 

• Koordinering av andre oppsynsordninger når det gjelder 
politimyndighetsutøvelse og politirettet arbeid. 

• Forebyggende arbeid. 
- Tilstedeværelse 

- Veiledning/informasjon om gjeldende regelverk. 

- Holdningsskapende arbeid. 

- Konfliktdempende arbeid. 

• Lovhåndhevelse/kontroll. 
             -  Kontroll med at gjeldende bestemmelser blir etterfulgt. 

• Etterforskning. 
-  Få fram de faktiske forhold. 

-  Hva har skjedd 

-  Hvor har det skjedd 

-  Når har det skjedd 

-  Hvorledes har det skjedd 

-  Hvem er involvert. 

• Iretteføring. 
- Intet straffbart forhold skjedd. 

- Bøtelegginng. 

- Reise tiltale. 

 

• Ansvar for ettersøk av skadet storvilt 
-    Dersom viltmyndighetene ikke har mulighet til å gjennomføre  

     ettersøket. 
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