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 3 – 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.	Du er ute på fuglejakt og møter en bærplukker.
Holder du våpenet forsvarlig?
a. Ja
b. Nei, våpenet bør brekkes og ammunisjon tas ut.
c. Ja, våpenet kan henge på skuldra selv om det er ladd.

3. 	Avstanden til denne råbukken er 60 meter.
Er det forsvarlig å skyte slik situasjonen viser?
a. Ja.
b. Nei, det er ikke sikker bakgrunn.
c. Ja, men bare hvis du skyter med rifle.

2.	Tre jegere går på støkkjakt etter rype. Et kull letter
foran dem. Er det forsvarlig for noen av de tre
jegerne å skyte på rypene som flyr foran?
a. Ja, den jegeren som står nærmest kan skyte.
b. Nei.
c. Ja, alle tre kan skyte.

4. 	Elgjegeren sitter på post. Han kan skyte valgfritt
dyr. Holdet er ca 70 meter. Kan han skyte?
a. Ja, kua.
b. Ja, oksen.
c. Nei, skadeskyting kan bli resultatet.

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

5.
a. Elg
b. Hjort
c. Villrein

10.
Lengde ca 80 cm
a. Kanadagås
b. Grågås.
c. Dverggås

6.
a. Hjort.
b. Dåhjort
c. Rådyr

11.
Lengde ca 40 cm
a. Ringdue
b. Nøtteskrike
c. Skogsdue

7.
Lengde ca 85 cm
a. Grevling
b. Bever
c. Mårhund

12.
Lengde ca 58 cm
a. Ærfugl
b. Krikkand.
c. Stokkand

8.
Lengde ca 65 cm
a. Ravn
b. Orrhane
c. Tiur

13.
Lengde ca 35 cm
a. Nøttekråke
b. Gråtrost
c. Nøtteskrike

9.
Lengde ca 61 cm
a. Røy
b. Orrhøne.
c. Jerpe

14.
Lenge ca 20 cm
a. Gråtrost
b. 	Rødvinge
trost
c. Nøtteskrike

Viltloven og andre aktuelle lover.
15. 	Er det tillatt å benytte gift i jakt- eller
fangstsammenheng?
a. Nei.
b. Ja.
c. Ja, det kan brukes til kråke og rødrev.
16. 	Må en grunneier som bare jakter på sin egen
eiendom betale jegeravgift?
a. Ja.
b. Nei.
c. Ja, men bare hvis han jakter elg.
17. Hva menes med vilt i viltloven?
a. Alle jaktbare landpattedyr og fugler.
b. Alle viltlevende pattedyr, fugler, amfibier og krypdyr.
c. Alle viltlevende pattedyr og fugler.
18. 	Kan du benytte snøscooter for å forfølge en rødrev
i håp om å felle den?
a. Ja.
b. Nei.
c. Ja, men bare på egen eiendom.
19. 	Må jakttiden for en viltart være den samme over
hele landet?
a. Nei.
b. Ja.
c. Ja, men bare for rovdyr.
20. 	Du jakter elg og har post på en privat vei. Kan du
skyte hvis det kommer dyr dere har rett på?
a. Ja.
b. Nei, det er forbudt å skyte fra privat vei.
c. 	Nei det er forbudt å skyte fra både offentlig og privat vei.
21. Kan du fjerne en beverdam på din egen eiendom?
a. Nei.
b. Ja.
c. Ja, bare hvis dammen gjør skade.
22. Når kan du fyre bål i skogen?
a. Hele året
b. Mellom 15. september og 15. april.
c. 1. april til 15. september.
23. 	For hvilken av disse artene kreves det avlagt
skyteprøve før jakt med rifle er tillatt?
a. Kun elg, hjort, ulv og gaupe.
b. Kun elg, hjort og villrein.
c. 	Elg, hjort, villrein, rådyr, villsvin, muflon, moskusfe, bjørn,
ulv, jerv, gaupe og sel.

24. 	Er det tillatt å jage vilt ut fra en annens
jaktområde?
a. Ja, det er helt vanlig.
b. Nei.
c. 	Ja, men det krever godkjenning fra Direktoratet for
naturforvaltning.

Våpen og ammunisjon.
25. 	Du er på bukkejakt på rådyr i august. Har du
anledning til å benytte kombivåpen.
a. Ja, og alle løp kan benyttes.
b. Nei, det er kun tillatt å benytte rifle.
c. Ja, men du kan kun benytte rifleløpet.
26. 	Du har en automathagle som kan lades med fem
patroner. Hva må du gjøre for å benytte denne på
jakt?
a. 	Du må sette i en plombe slik at du får en patron i
kammer og en i magasin.
b. Du må ikke gjøre noe.
c. Du kan ha en patron i kammer og to i magasin.
27. 	Stilles det krav om haglstørrelse ved bruk av hagle
til jakt?
a. Nei.
b. Ja.
c. Ja, men kun for enkelte arter.
28. 	Hvilke av disse våpen er lovlige jaktvåpen?
a. Helautomatiske våpen.
b. Halvautomatiske våpen av militær karakter.
c. Kombinasjonsvåpen.
29. 	Er det tillatt å benytte luftgevær til jakt?
a. Nei, det er forbudt.
b. Ja, men bare i egen hage.
c. Ja, men bare på små viltarter.
30. 	Er det tillatt å oppbevare haglepatroner i ei
ubebodd hytte?
a. Ja.
b. Ja, men bare forsvarlig nedlåst.
c. Nei.
31. 	Er det tillatt å benytte fyllingskule/slugs under jakt?
a. Ja, til alt småvilt.
b. Ja, men kun til rådyr og villsvin.
c. Nei.
32. 	Trenger du grunneiers tillatelse for å drive
øvelsesskyting i utmark?
a. Nei, innebygds boende trenger ikke tillatelse.
b. Nei, ingen trenger tillatelse.
c. Ja.

33. 	I et dobbeltløpet haglegevær har de to løpene ofte
ulik trangboring. Hva betyr det?
a. At løpene har ulik kaliber.
b. At en bruker patroner med ulik lengde i de to løpene.
c. At løpene sprer haglene ulikt.

42. 	Hvor ofte skal du ved fangst av villmink, jerv og
gaupe føre tilsyn med fangstredskapen?
a. Minst hver morgen og kveld.
b. Minst annen hver dag..
c. Minst en gang hvert døgn.

34. 	Er sluttstykket på ei jaktrifle å oppfatte som en
vital del?
a. Ja, men bare for grovkalibrede våpen.
b. Ja.
c. Nei.

43. 	Er det tillatt med snarefangst av rype?
a. Ja, i de kommuner som har særskilt tillatelse.
b. Ja, men bare i Nordland, Troms og Finnmark.
c. Nei.

Human og sikker utøvelse av jakt
og fangst.
35. Hva skal en god jeger alltid etterstrebe?
a. Skaffe seg mulighet til å skyte så mye vilt som mulig.
b. Kunne fremvise så mange trofeer som mulig.
c. 	Forbedre sin kunnskaper om viltartene og jakt
generelt.
36. 	Hvilken skuddvinkel er mest forsvarlig mot
hjortevilt?
a. Rene sideskudd.
b. Rett forfra.
c. Motskudd på skrå.
37. 	Når du jakter med rifle må vi alltid regne med at
prosjektilet kan forandre retning. Faren er størst
om du treffer?
a. Skogsbunn.
b. Vann og stein.
c. Løs snø.
38. 	Er det tillatt å bruke selvskudd til jakt på gaupe og
rødrev i forbindelse med åtejakt på eget gårdstun?
a. Ja.
b. Nei.
c. Ja, men bare hvis du har en lyskilde festet til veggen.
39. 	Du sitter på hjortepost i det du ser noe som er på
vei mot deg i horisonten. Hva bør du gjøre?
a. Reise deg opp for å se hva det er.
b. Bruk håndkikkerten for å forsikre deg om hva det er.
c. Skyte i tilfelle det er en hjort.
40. 	Du sitter på elgpost i det en elgku og kalv kommer
på fint skuddhold. Jaktlaget har fellingstillatelse på
begge. Hva gjør du?
a. Skyter kua først og kalven etterpå.
b. Skyter kua.
c. Skyter kalven først.
41. 	Du er på rådyrjakt og har nettopp vært i kontakt med
et dyr, da du får øye på noe rødbrunt gjennom kvistene som du tror er et rådyr. Er det forsvarlig å skyte?
a. Nei.
b. Ja.
c. Ja, om du jakter med hagle.

44. Hva er en god plassering av en jeger på post?
a. I kanten av myrer, hogstflater, kraftlinjer og lignende.
b. Inne i tett skog.
c. Nede i dalsøkk.

Jakthundene.
45. 	På hvilke arter under jakt kan man benytte ledhund
(bandhund, lurhund )?
a. Ryper og skogsfugl.
b. Rødrev og mår.
c. Elg og hjort.
46. Hva er ordinær båndtvangstid i følge hundeloven?
a. 1. april – 20. august.
b. 20. april – 20. august.
c. 1. april – 10. august.
47. 	Finnes det bestemmelser om hvilke raser som kan
godkjennes som ettersøkshunder?
a. Det må være sporhunder.
b. Det må være jakthunder.
c. Rase har ingen betydning.

Ivaretagelse av felt vilt.
48. 	Du er på jakt og har felt en av våre fiskeandarter.
Hva bør du gjøre?
a. Ta ut innvollene og flå fuglen.
b. Legge den i en plastpose.
c. Legge den til tørk.
49.	Hva menes med begrepet slaktevekt i forhold til
felt hjortevilt?
a. Vekten av hele dyret.
b. Vekten av renskåret kjøtt fra det felte dyret.
c. 	Vekten av dyret uten hode, skinn, innvoller og bein
(føtter).
50. 	Hva menes med henholdsvis ribbing og flåing av
fuglevilt?
a. Ribbing og flåing er det samme.
b. 	Ribbing er å trekke fjærene av uten å ødelegge skinnet,
men flåing er å dra av skinn og fjær.
c. 	Ribbing betyr å brenne fjærene av, mens flåing er å
trekke fjærene av enkeltvis.

