
UTENLANDSKE JEGERE PÅ JAKT I NORGE 
Alle som skal drive med jakt og fangst i Norge må være registrert i Jegerregisteret 
og betale jegeravgiften. Personer som er fast bosatt i et annet land kan bli registrert 
i Jegerregisteret dersom det dokumenteres at de fyller vilkårene for å drive med 
tilsvarende jakt og fangst i sitt bopelsland. Dokumentasjon på dette og opplysninger om 
fødselsdato og postadresse sendes Jegerregisteret.

Hovedregelen er at alle som skal bli registrert i Jegerregisteret må gjennomføre og bestå 
jegerprøven. Utenlandske personer som er bosatt i Norge kan bli registrert i Jegerregis-
teret dersom de kan dokumentere å ha gjennomført jegerutdanning i et annet land som 
minimum tilsvarer den norske jegerprøven.

Personer som er bosatt i et annet land trenger ikke å avlegge storviltprøven dersom de 
fyller vilkårene for tilsvarende jakt i sitt bopelsland. Dokumentasjon på dette må kunne 
fremvises for eventuell kontroll.

SKYTEPRØVE FOR STORVILT
Alle som skal være med å jakte storvilt med rifle må avlegge skyteprøve. Dette gjelder 
også for deg som er med i opplæringsøyemed. Prøven avlegges hvert år og krever at 
du på forhånd har skutt minst 30 prøveskudd med godkjent kaliber for storvilt og på 

HVORDAN SKAFFE SEG JAKTTERRENG
For å utøve jakt og fangst må du ha grunneiers tillatelse. Det er flere måter å skaffe 
seg en slik tillatelse. Du kan leie et eget privat jaktterreng eller du kan kjøpe kort 
hos grunneierlag eller gjennom lokale jeger- og fiskerforeninger. Det finnes også mye 
statsgrunn i Norge hvor du på en enkel måte kan gå inn og kjøpe jaktkort. Et godt tips til 
deg som jeger er å benytte nettsiden www.inatur.no Her kan du kjøpe jaktkort, kart over 
jaktområdet eller bestille kartblad i M711 serien. Du kan også sende inn fangstrapport i 
forhold til fangstutbyttet foregående jaktår på Inatur. 

PRAKTISK TRENING
Alle jegere har et behov for å trene skyting året rundt. Jakt er ikke trening! Enten man 
skyter med hagle eller rifle så bør du sette av tid til treningsskyting for i størst mulig grad 
unngå bomskudd og skadeskyting. Det anbefales å drive treningsskyting på godkjente 
anlegg. Slike anlegg finnes over det meste av landet. Skyting på andre steder krever 
tillatelse fra grunneier fordi det kan ha negative konsekvenser i form av sikkerhet, støy 
osv. for naboer. Sjekk også om det finnes lokale forskrifter som omhandler slik skyting.

Har du jakthund er det en fordel at du trener denne gjennom hele året. Det finnes mange 
eksempler på at jegere feilbedømmer både sin egen og hundens fysiske form når jakta 
tar til og av den grunn havner i uføret under jakta. 
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godkjent skytebane. Dette må dokumenteres! Selve skyteprøven består av 5 skudd som 
skal avlegges med jaktammunisjon. Det skytes på stillestående dyreskive. NJFFs ferdig-
hetsmerke i sølv godkjennes som skyteprøve. For kombinasjonsvåpen kan det skytes  
3 skudd. Avstanden er 100 meter og du velger selv skytestilling. Kvittering for godkjent 
prøve/våpen føres på jegeravgiftskortet. Skyteprøven avholdes av lokale skytterlag eller 
jeger- og fiskerforeninger. 

KRAV TIL ETTERSØKSHUND
Alle som skal jakte elg, hjort eller rådyr må ha tilgang til en godkjent ettersøkshund. 
Eier du ikke en slik hund selv må du sørge for å skrive en avtale med en som har en 
slik godkjent hund. Husk at den du skriver avtale med må kunne være i ditt jaktterreng 
innen rimelig tid etter påskyting. Avtaleskjema kan lastes ned fra www.njff.no 

Utdanning av ettersøkshunder foregår i regi av NJFF eller Norsk kennelklubb. 

Husk også å kjøre aversjonsdressur på hunden før jakta tar til. Dette er et tilbud hvor en 
under kontrollerte former sjekker at hunden ikke bryr seg om sau. Kursholder skriver ut 
et bevis som viser at hunden har vært på denne type kurs og godkjennes som saueren. 
Mer informasjon om aversjonsdressur får du ved å kontakte det lokale JFF eller NJFF. 
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ALDERSGRENSER OG REGLER FOR OPPLÆRINGSJAKT
Vi skiller mellom småviltjakt og storviltjakt. De vanligste storviltartene er elg, hjort, 
villrein, rådyr og de av de store rovdyra som er jaktbare. Småvilt er da alle de andre 
jaktbare artene. 

Den som skal utøve småviltjakt må være 16 år og ha avlagt jegerprøven. Er du mellom 
14 og 16 år kan du likevel delta på opplæringsjakt med våpen eller fangst av mink, 
rype, kråkefugl og måker uten å ha avlagt jegerprøven. Forutsetningen er at du utøver 
jakt eller fangst under tilsyn av en erfaren person over 20 år og har samtykke fra 
foreldre/foresatte. Tilsynspersonen skal ha tillatelse fra rettighetshaver og må ha utøvd 
jakt og betalt jegeravgiften i minst 3 år. Den som har tilsynet skal ha mulighet til å 
kontrollere og instruere deg som deltar på opplæringsjakt. 

Skal du jakte storvilt er reglene litt annerledes. Du må være fylt 18 år for å jakte storvilt. 
I tillegg må du ha avlagt jegerprøven og bestått skyteprøven for storvilt. Du kan også 
delta på storviltjakt under opplæring hvis du er mellom 16 og 18 år. Forutsetningen er 
at du har avlagt jegerprøven og skyteprøven samt at du er under tilsyn av tilsynsperson 
som har utøvd jakt og betalt jegeravgiften i minst 3 år. Du må også her ha samtykke fra 
foreldre/foresatte. 

For å drive fangst på egen hånd må du være fylt 16 år og ha avlagt jegerprøven. Fangst 
av gaupe krever at du er 18 år. Husk at du må ha tillatelse fra grunneier.  

JEGERAVGIFT OG JEGERREGISTER
Alle som består jegerprøven blir automatisk oppført i jegerregisteret. Alle som skal 
utøve jakt eller fangst må også betale jegeravgiften en gang i året. Jaktåret gjelder fra 
1.april til og med 31.mars. Alle som står oppført i registeret får tilsendt jegeravgiften 
i posten. Hvis du ikke har jaktet og følgelig ikke betalt avgiften på 3 år må du selv ta 
kontakt med jegerregisteret for å få tilsendt nytt jegeravgiftskort. Merk deg imidlertid at 
de som er med som opplæringsjegere på småvilt eller storviltjakt, er fritatt fra å betale 
jegeravgift innenfor den perioden hvor man har lov til å utøve opplæringsjakt. 

Innbetalt jegeravgift inngår i viltfondet og viltfondsmidler tilbakeføres blant annet til lokal 
viltforvaltning. 

Husk også å fylle ut rapporteringsskjema for fangstutbytte foregående jaktår. Alle jegere 
plikter å rapportere selv om de ikke har felt noe vilt. Den som unnlater å rapportere må 
betale et straffegebyr påfølgende jaktår. Du kan rapportere elektronisk på (www.ssb.no)

LISENSFELLING
Du må være over 18 år og registrert som lisensjeger for å kunne delta under lisensjakt.  
I tillegg må du betale jegeravgiften for det aktuelle jaktåret og ha overholdt rapporterings-
plikten i henhold til forskrift av 18. mars 2005 om forvaltning av rovvilt § 16.

VÅPEN OG AMMUNISJON
Å kjøpe våpen er alltid spennende. Vi anbefaler deg å vente til etter jegerprøven med 
å kjøpe våpen. Dette fordi du i løpet av kurset får en del tips om ulike våpentyper og 
våpentilpasning. 

Det er flere måter å skaffe seg et våpen på. Det kan kjøpes hos en våpenforhandler, av 
private personer eller det kan være at du arver et våpen. Uansett må du ha tillatelse til 
å inneha våpen. Du fyller ut et søknadsskjema som du får hos den lokale lensmann eller 
politi, eventuelt hos en våpenforhandler. Ønsker du hjelp til utfylling av skjema fås dette 
hos de samme aktører. Søknaden leveres til ditt lokale politikammer eller lensmannskon-
tor. Når søknaden er i orden kan du kjøpe våpenet. Ved kjøp/registrering av våpen får 
du et våpenkort som alltid skal medbringes sammen med våpenet. 

Ved kjøp av rifleammunisjon må våpenkort fremvises. Har du lånt våpen må du fremvise 
utlånserklæring. Hagleammunisjon får du kjøpt ved å vise våpenkort, utlånserklæring 
eller betalt jegeravgiftskort. Uansett hvilken type ammunisjon du skal kjøpe må du alltid 
vise legitimasjon.

Registreringen skjer i Jegerregisteret for hver enkelt rovviltart og hvert enkelt jaktår. 
Du må gjenta registreringen ved et nytt jaktår, og dersom du ønsker å jakte på andre 
rovviltarter enn de du i utgangspunktet har registrert. Registreringen er gratis.

For å utøve lisensfelling trenger du grunneiers tillatelse. Utover kravet til registrering som 
lisensjeger for den aktuelle arten, gjelder regler som for ordinær jakt. Alle artene det er 
åpnet for lisensfelling av er definert som storvilt. Du må derfor avlegge skyteprøve for 
storviltjegere, dersom rifle benyttes under felling eller forsøk på felling. Hagle kan kun 
benyttes under lisensfelling av jerv.

Kvitteringen fra registreringen som lisensjeger i Jegerregisteret skal være med under fell-
ing eller fellingsforsøk. Hvis du jakter med rifle, må du også ha med deg dokumentasjon 
på gyldig skyteprøve.

Du kan lese mer om lisensfelling på DNs rovviltportal. ( www.dirnat.no)

JEGERPRØVEN
Alle som ønsker å utøve jakt eller fangst må avlegge jegerprøven. De som har jaktet 
før 1986 og kan fremlegge dokumentasjon på tidligere betalt jegeravgift trenger ikke 
jegerprøven. Du kan avlegge jegerprøven fra kalenderåret du fyller 14 år eller eldre etter 
først å ha gjennomgått et 30 timer langt obligatorisk jegerprøvekurs. 

Lokale jeger- og fiskerforeninger arrangerer jegerprøven. Har du lyst til å ta jegerprøven 
bør du ta kontakt med din nærmeste lokale jeger- og fiskerforening for å forhøre deg om 
når neste kurs starter. 

Jegerprøven består av en teoretisk del og en praktisk del i tillegg til en eksamen som 
avholdes av kommunene. 

Fullstendig oversikt over de lokale JFF finner du på internett: www.njff.no Ønsker du en 
oversikt over planlagte jegerprøvekurs finnes denne på www.naturogmiljo.no 

Jakt og fangst er en eldgammel tradisjon. 
Mennesket har gjennom alle tider drevet 
med jakt og fangst, i utgangspunktet for å 
livnære seg. Etter hvert har rekreasjonsver-
dien begynt å spille en stor rolle ved utøv-
elsen av jakt og fangst. Uansett hvilken  
innfallsvinkel man benytter kommer vi ikke 
utenom at jakt og fangst er spennende 
og byr jegeren på mange flotte natur- 
opplevelser. Jakt og fangst er en avkobling 
fra hverdagen og gir oss økt livskvalitet, 
masse mosjon og en bedre naturforståelse.

Som jeger er det noen lover og regler du plikter å følge. 
For at du som ny jeger skal få en enkel innføring i hva 
som kreves av deg har vi laget denne brosjyren. Brosjyren 
forteller deg noe om følgende tema:
•	 Jegerprøven
•	 Aldersgrenser	og	regler	for	opplæringsjakt
•	 Våpen	og	ammunisjon
•	 Jegeravgift	og	jegerregister
•	 Lisensfelling
•	 Utenlandske	jegere	på	jakt	i	Norge
•	 Skyteprøve	for	storvilt
•	 Krav	til	ettersøkshund
•	 Hvordan	skaffe	jaktterreng
•	 Praktisk	trening


