Bokmål
Nedenfor er det 50 spørsmål som skal besvares. Alle
oppgavene er samlet på dette doble A4-arket, og svarene
skal leveres på særskilt svarskjema. Svarskjemaet må
ikke brettes.
Det er gitt tre svaralternativ – a, b og c – for hver
oppgave, og du svarer ved å krysse av i den hvite
rubrikken til høyre for svaralternativet på svarskjemaet.

Eksamensskjema 2 – 2006. Konfidensielt
NB! Bruk blå eller svart penn når du svarer.
Dersom du har krysset av feil, skraverer du krysset
(se forklaring på svarskjemaet) og setter et nytt kryss
i den riktige rubrikken.
Det kreves riktig svar på minst 40 av de 50 oppgavene
for å få godkjent prøven.

Jaktsituasjoner

1.

Er det lovlig for denne jegeren å skyte haren?
a. Ja.
b. Ja, men da må¨motoren være i gang.
c. Nei.

2.	Du er på villreinjakt, og kommer over en flokk
med dyr. Kan du skyte i denne situasjonen?
a. Nei.
b. Ja.
c. Ja, men kun dersom de står stille.

3.	Du er på elgjakt og kan felle voksen okse.
Plutselig 70 meter foran deg står en elgokse.
Er det forsvarlig å skyte?
a. Ja.
b. Nei.
c. Ja, men skuddet må plasseres i hodet.

4.	Karene er på harejakt. Haren støkkes ut.
Hvem kan skyte?
a. Han som står lengst til høyre nærmest.
b. Ingen kan skyte.
c. Han som står lengst unna.

Artskunnskap
Hvilke arter er avbildet?
	Tegningen viser draktfargen om
høsten under jaktperioden.
L = totallengden av dyret.

5.
a. Hjort.
b. Elg.
c. Villrein

10.
a. Stokkand
b. Siland
c. Ærfugl

6.
a. Bisamrotte
b. Bever
c. Grevling

11.
a Kvinand
b. Krikkand
c. Brunnakke

7.
a. Rødrev
b. Fjellrev
c. Mårhund

12.
a. Jerpe
b. Lirype
c. Orrhøne

8.
a. Hjort
b. Villrein
c. Rådyr

13.
a. Kortnebbgås
b. Kanadagås
c. Grågås

9.
a.
b.
c.

14.
a. Heilo
b. Enkeltbekasin
c. Rugde

		
Oter.
Mår.
Ilder

Viltloven og andre lover.
15. Hva menes med fredningsprinsippet i viltloven?
a. At alt dyreliv er fredet
b. 	At alle landpattedyr, fugler, amfibier og krypdyr samt
deres egg, reir og bo er fredet med mindre annet er
bestemt.
c. At alle pattedyr og fugler er fredet.
16. Kan du benytte kunstig lys under jakt?
a. 	Ja, men bare dersom lyskilden er lommelykt eller
hodelykt.
b. 	Nei, med unntak av åtejakt på rødrev når lyskilden er
fast anbrakt på vegg.
c. Nei.

24. 	Hva er avgjørende for hvor mange fellingstillatelser
en grunneier/rettighetshaver får tildelt?
a. Størrelsen på hans eiendom.
b. Hvor flink han er som jeger.
c. Hvor mange dyr han har skutt de siste 5 år.

Våpen og ammunisjon.
25. 	Du skal kjøpe hagelpatroner, hva kreves av
dokumentasjon for å få kjøpe?
a. 	Du må forevise våpenkort, gyldig jegeravgiftskort eller
medlemskort i en forening/klubb som har hagelskyting
som aktivitet.
b. At du er 16 år.
c. 	Du kan kjøpe hagelpatroner uten noen dokumentasjon.

17. 	Hva er aldersgrensen for å drive selvstendig
storviltjakt?
a. 18 år.
b. 16 år.
c. 20 år.

26. 	Hvorfor er det viktig at jaktriflen er innskutt med
samme ammunisjonstype som skal benyttes under
jakt?
a. Fordi ulike patrontyper ofte gir forskjellig treffbilde.
b. For at jegeren skal bli vant med smellen.
c. For å venne seg til rekylen.

18. 	Hvem er det som har eneretten til jakt og fangst på
privat grunn i Norge?
a. Det er grunneieren.
b. Bare de som har jakt og fangst som næring.
c. Alle som bor i kommunen.

27. Hva er vanligste årsaken til vådeskudd?
a. Dårlig våpenstell.
b. Slurv med lading og at patroner ikke tas ut.
c. Patroner oppbevares fuktig og kaldt.

19. Er gråspurv vilt i henhold til viltloven?
a. Nei.
b. Ja, men bare om den oppholder seg i skogen.
c. Ja.
20. 	Hva er lovlig ferdsel med våpen i utmark der en
annen har jaktretten.
a. 	Ferdsel som er nødvendig for å komme til eget
jaktterreng.
b. Jakt på rovdyr.
c. Prøveskyting av våpenet.
21. 	Kan en grunneier bestemme at jakt med fuglehund
ikke skal være tillatt på hans eiendom?
a. Nei.
b. Ja.
c. 	Ja, men det må godkjennes av Direktoratet for
naturforvaltning.
22. Hvilken av disse viltartene har jakttid?
a. Snømus.
b. Hønsehauk.
c. Jerpe.
23. Må alle som skal jakte i Norge betale jegeravgift?
a. Ja.
b. Nei, bare de som jakter på statsgrunn.
c. Nei, ikke de som jakter på egen eiendom.

28. 	Hvordan skal haglegeværet være oppbevart når du
kjører til og fra jaktterrenget?
a. Det kan ligge i baksetet.
b. 	Det skal være tomt for ammunisjon og nedpakket i
våpenkoffert, våpenfutteral, pledd eller lignende.
c. Det er ingen regler om dette.
29. 	En jeger har bestått skyteprøven for villreinjakt. Kan
han under jakt benytte et hvilket som helst våpen?
a. Ja.
b. 	Nei, bare det eller de våpen jegeren har avlagt skyteprøven med.
c. Ja, men bare våpen som kan benyttes til storviltjakt.
30. Hva defineres som en vital del av våpenet?
a. Magasin.
b. Forskjefte eller sluttstykke.
c. Kikkertsikte.
31. 	Er det lov å benytte hagle til bukkejakt på rådyr
etter 25. september?
a. Nei.
b. Ja, men kun ved bruk av slugs.
c. Ja.
32. 	Hva skjer med prosjektilet når avstanden fra
rifla øker?
a. Prosjektilet daler mot bakken.
b. Prosjektilet går oppover i lufta.
c. 	Prosjektilet ekspanderer når den har kommet på
400 meter.

33. 	Er det tillatt å benytte helmantlet prosjektil til
rådyrjakt?
a. Ja det er en fordel. Ødelegger lite kjøtt.
b. Nei.
c. Ja, det er bedre presisjon i helmantlet kuler.

42. 	Ved ettersøk av skadet hjortevilt, unntatt villrein,
er det påbudt å ha tilgang på?
a. Godkjent ettersøkshund.
b. God lokalkunnskap.
c. Politiets medvirkning.

34. 	Hvilken del av haglegeværet har størst betydning
for at du skal treffe godt?
a. Løpet.
b. Sikteskinna.
c. Kolben.

43. 	Hva skal en jeger gjøre først hvis et påskutt
hjortevilt forlater skuddplassen?
a. Nøye merke skuddplass og sin egen plassering.
b. Lade om å skyte neste dyr.
c. Snarest springe etter dyret.

Human og sikker utøvelse av jakt
og fangst.

44. 	Du skal forsere et høyt gjerde med våpen.
Hva gjør du med våpenet?
a. Bruker våpenet som stokk.
b. 	Ingenting, det er viktig å være klar til å skyte hvis det
kommer vilt.
c. Tar ut ammunisjon.

35. 	Du jakter hjortevilt med rifle, hvor skal du plassere
skuddet?
a. I hodet.
b. Så langt ned i brystet som mulig.
c. Sentralt i hjerte – lungeregionen.
36. Når bør du avsikre våpenet under jaktutøvelse?
a. Når du har ladd våpenet.
b. Når du antar at viltet er i nærheten.
c. 	Når viltet er på skuddhold og du hever våpenet for å
sikte og skyte.
37. 	Hvorfor er det viktig med sikker bakgrunn når du
jakter med rifle?
a. 	Rifleprosjektilet har lang rekkevidde og det er en risiko
for at du treffer noe annet enn det du sikter på.
b. Et blyspissprosjektil kan ekspandere.
c. Dersom du treffer trær kan disse dø.
38. 	Er det en fordel å beskatte en elgstamme ved jakt
om høsten slik at konkuransen om vinterføden blir
mindre.
a. Ja.
b. Nei, jakt bør ikke drives da dette medfører mindre vilt.
c. Nei, antall elg har ingen betydning for vinterføden.
39. Hvorfor bør du ikke skyte på løpende hjortevilt?
a. Sjansene for skadeskyting er meget store.
b. Det kan løpe ut av ditt jaktområde.
c. Det kan være vanskelig å bedømme avstanden.
40. Hvordan skal du alltid behandle et våpen?
a. Det er ikke noen regel for det.
b. Med forsiktighet, det kan være usikret.
c. Som om det alltid er ladd.
41. Bør en jeger trene ofte med sitt våpen?
a. Ja, det er meget viktig.
b. Nei, det er nok å prøveskyte en gang i året.
c. Nei, jakten gir tilstrekkelig trening.

Jakthunder.
45. 	Under jakt på hvilke viltarter er det tillatt å bruke
løs på drevet halsende hund?
a. Elg, hjort og rådyr.
b. Gaupe, rødrev, hare, villmink og grevling.
c. Hjort, rådyr, gaupe, rødrev og hare.
46. 	Kan hvem som helst fange en hund som løper løs i
ordinær båndtvangstid.
a. Ja.
b. Nei, bare politiet.
c. Ja, hvis hunden gjør noe galt.
47. Kan du bruke en finsk støver til rådyrjakt?
a. Ja.
b. Ja, hvis den har jaget hare først.
c. Nei, den har boghøyde over 41 cm.

Behandling av felt vilt.
48. Hvor lenge skal en hare henge før innvollene tas ut?
a. Innvollene tas ut med det samme den er skutt.
b. To til tre dager.
c. Minst en uke.
49. Er det alltid nødvendig å stikke et felt hjortevilt?
a. Ja, hvis ikke surner kjøttet.
b. 	Nei, ikke hvis blodet har rent ut i brysthulen, hjerte/
lungetreff.
c. 	Nei, det er aldri nødvendig. Stikking er et gammelt
rituale.
50. 	Hvilke typer vilt er det nødvendig å henge til
modning i 40 døgngrader?
a. Storvilt, hønsefugler og hare.
b. Sjøfugler som storskarv, toppskarv og havelle.
c. Selarter som steinkobbe og havert.

