
                        
     REGLER OM JAKT OG VÅPEN 
Storvilt er elg, hjort, villrein, rådyr, dåhjort, muflon, villsvin, moskusfe, bjørn, ulv, jerv 
og gaupe. Alle som jakter elg, hjort eller rådyr må ha tilgang på godkjent 
ettersøkshund. Småvilt er alle de andre jaktbare artene. 

Storviltjakt. Du må være fylt 18 år for å kunne jakte storvilt. Småviltjakt.  Du må 
være 16 år for å gå på småviltjakt. 

Opplæring. På opplæringsjakt er aldersgrensen  

- 14 år for harejakt/skogsfugljakt.  Fra 14-16 år må opplæringsjeger ikke løse 
jegeravgift. Egen hagle kan benyttes når de formelle kravene er oppfylt 

- 16 år for storviltjakt. Skyteprøven for storviltjegere må være bestått. 

Etter fylte 16 må jegerprøven være bestått og jegeravgiften betalt av alle som 
skal jakte, også opplæringsjeger. 

Legitimasjon og foresattes samtykke må medbringes på jakt om du er under 18 
år. Storviltprøven må være bestått ved bruk av rifle på rådyr, men hagle kan 
benyttes også her.  

Tilsynspersonen på opplæringsjakt må være registrert i Jegerregisteret og ha betalt 
jegeravgift i minst 3 år og for det aktuelle jaktåret. Under opplæringsjakt skal 
tilsynspersonen være i fysisk nærhet av den som er under opplæring. På denne 
måten har en mulighet til å gripe inn i situasjoner og til enhver tid være tilgjengelig for 
spørsmål og veiledning. Det anbefales en begrensning på 3 opplæringsjegere pr 
tilsynsperson. Tilsynspersonen må påse at lover og regler overholdes og ha særlig 
fokus på sikkerhet. Alle må vise hensyn til andre jeger i terrenget.  

Kontroll. Som jeger kan du bli kontrollert under jakta. Både politiet, Statens 
naturoppsyn og grunneier kan kreve dokumentasjon på at du er ute i lovlig ærend. 

 Andre regler.  For hagle som du lovlig har ervervet før 1. oktober 1990 må du enten 
ha med gyldig jegeravgiftskort eller våpenkort på andre våpen.  

Transport av våpen. Under transport skal våpen være tomt for ammunisjon og 
nedpakket i futteral. Det gjelder også under transport i bil. Forlater du bilen uten 
tilsyn, må du ta med deg en vital del – for eksempel sluttstykke på rifle eller forskjefte 
på hagle. Våpenet skal ikke ligge synlig i bilen. Det er ikke lov å oppbevare våpen og 
ammunisjon i ubebodd hus eller hytte. I forbindelse med jakt er slik oppbevaring 
likevel tillatt, så lenge våpen og ammunisjon holdes under forsvarlig tilsyn. Det er ikke 
krav om våpenskap. Våpenet kan etterlates i hytta eller huset ved kortere fravær 
dersom vital del tas med.  


