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Temaer samling 6

Lover og forskrifter

Bakgrunn for regelverk 

Gjennomgang av de viktigste lovene og forskriftene 

Kort innføring i andre relevante vedtak 

Forvaltningsnivå for jakt og fangst i Norge 



Lover og forskrifter

Lovene
Overordnede bestemmelser 

Forskriftene
Utfyllende bestemmelser 



Viktige nettsider 
www.lovdata.no

www.miljodirektoratet.no

www.nacl.no

http://www.lovdata.no/
http://www.miljodirektoratet.no/
http://www.nacl.no/


Naturmangfoldloven

Overordnet særlovene (f.eks. viltloven) 

Kunnskapsgrunnlaget 

Føre var-prinsippet 

Forvaltningsprinsippet 

Høsting av vilt 

Områdevern 



Viltloven, kap. 2 – Viltorganene
(Fra «Jegerprøven med NJFF»)

Organ Beskrivelse Ansvar og oppgave

Landbruks- og
matdepartementet

Politisk ledelse Fremmer lover for storting, fastsetter vidtrekkende
forskrifter, klageinstans i en rekke spørsmål. Knyttet til 
viltlovgivningen 

Miljødirektoratet Fagdirektorat under MD Faglig ansvar for praktisering av viltloven. Fastsetter 
forskrifter (jakttider, våpen, ammunisjon m.m.)
Fellingsavgift villrein, Jegerprøven

Statsforvalteren Statlig regionalt 
forvaltingsorgan

Forvaltning av store rovdyr, villrein og truede/sårbare arter

Fylkeskommunen Regionalt forvaltingsorgan Forvaltning av alle andre jaktbare arter 

Kommunen Lokalt forvaltningsorgan
Laveste offentlige organ, men 
viktigste nivå i  
forvaltningspyramiden 

Arealplanlegging, fellingskvoter, minsteareal hjortevilt, 
allmennhetens tilgang til småvilt, ettersøk av trafikkskadd 
vilt



Viltloven, kap. 2 – Viltorganene
(Fra «Jegerprøven med NJFF»)

Organ Beskrivelse Ansvar og oppgave

Grunneiere Enerett til jakt og fangst 
Sentral samarbeidspart til 
kommunene

Ansvar for driftsplaner 
Salg av jaktkort



Viltloven, kap. 4 – Jaktbare arter og jakttider

Hvilke arter som kan jaktes på 

Jakttider 

Dager med jaktforbud - Helligdagsfredning 

Egen forskrift om jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun 



Viltloven, kap. 5 – Hjortevilt og bever

Fellingstillatelse gis ut fra: 

Minsteareal for hjortevilt område for jakt på bever

50%-regelen for hjortevilt

Egen forskrifter om forvaltning av hjortevilt og bever

-bl.a. bestemmelser om vald- og grunneierorganisering 



Viltloven, kap. 6 – Utøvelse av jakt og fangst

§19 Human jakt 
§20 Bruk av våpen og kunstig lys 
§21 Motorisert redskap 
§22 Svømmende hjortevilt 
§23 Bruk av hund 
§24 Fangst 

Egen forskrift «Utøvelse av jakt, felling og fangst» 



Viltloven, kap. 7 – Retten til jakt og fangst

§27 Grunneiers jaktrett

§31 Jakt og fangst på statlig grunn

§34 Forfølgingsretten 



Viltloven, kap. 9 – Jegerprøve m.m.

Obligatorisk jegerprøve

Jegeravgift 

Fellingsavgift og viltfond 



Viltloven, kap. 10 – Forskjellige regler

§45 Ferdsel med våpen der annen har jaktrett

§46 Om jaging og lokking av vilt 

§50 Rapporteringsplikten for felt vilt 



Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

Kap. 1, definisjoner med mer

§3 Storvilt, lisensfelling og kvotejakt

§4 Nødvendige papirer under jakt, felling og fangst



Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

Kap. 2, aldersgrenser 

§5 Generelle aldersgrenser 

16 år på småvilt og 18 år på storvilt

§6 Opplæringsjakt

Fra året man fyller 14 år til fylte 16 år på småvilt, ikke krav om jegerprøve
Fra året man fyller 16 år til fylte 18 år på storvilt, skyteprøve og bestått jegerprøve 
Krav om tilsyn 



Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

Kap. 3, jegerprøve med mer

Obligatorisk jegerprøve 

Obligatorisk kurs 

Eksamen 

Autorisert instruktør 



Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

Kap. 4, lisensfelling

§13 Registrering som lisensjeger



Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

Kap. 5, krav til våpen og ammunisjon 

§15 Våpen under jakt og felling 

.22LR opp til hare, men ikke hare 
Magasinbegrensning på hagle og halvautomatiske rifler 



Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

Kap. 5, krav til våpen og ammunisjon 

§16 Krav til rifleammunisjon

Under jakt på elg, hjort, dåhjort, villrein, villsvin eller muflon, og ved felling av ulv og 
bjørn skal det brukes ammunisjon med ekspanderende prosjektil. I tillegg skal følgende 
krav være oppfylt: 
a. Minste tillatte kaliber er 6,5 (.264 tommer/6,71 mm).  
b. Minste tillatte kulevekt er 9 gram (138,9 grain) for kuler med mantel og blykjerne og 7,8 
gram (120 grain) for blyfrie kuler. 
c. Minste tillatte anslagsenergi på 100 meter (E100) er 2200 joule. 



Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

Kap. 5, krav til våpen og ammunisjon 

§16 Krav til rifleammunisjon

Under jakt med rifle på rådyr, bever og gaupe eller felling av jerv og gaupe skal det brukes 
ammunisjon med ekspanderende prosjektil og anslagsenergien skal være minst 980 joule 
(100 kgm) målt på 100 meters avstand, E100.

Under jakt på storvilt er det ikke tillatt å benytte kuler og ammunisjon som er laget for 
trenings- og konkurranseskyting.

§17 Krav til hagleammunisjon

Brennekule/slugs på villsvin og rådyr
Blyhagl er ikke tillatt på arter som hovedsakelig oppholder seg i våtmark. 



Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

Kap. 6, skyteprøve for storvilt 

30 obligatoriske prøveskudd og 5 skudd på villreinfigur. 

Eller NJFFs sølvmerke i elgskyting

Eller Bjørneprøven



Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

Kap. 7, bruk av hund

§22 Løs på drevet halsende hund

Tillatt til jakt på hjort, rådyr, hare, rødrev og gaupe
Maks 41 cm. boghøyde til hjort og rådyr 
Ikke tillatt i båndtvangsperioden 

§23 Ettersøkshund

Krav om tilgang ved jakt på elg, hjort og rådyr 



Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

Kap. 8, felling og avlivning av storvilt 

§26 Krav om fellingstillatelse 

§28/29 om avlivning av skadd vilt

Ettersøksplikt
Varslingsplikt
Forfølgingsrett



Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

Kap. 9, Fangst

§30 Arter
§31 Tillatte fangstredskaper
§32 Om utplassering
§33 Merking og varsling



Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

Kap. 9, Fangst

§34 Tilsyn: 

Fanger levende – minst én gang i døgnet (To for jerv, gaupe og mink)
Feller som dreper – én gang i uka 
Rypesnarer – minst annenhver dag

§35 Avlivning, anledning til å bruke lys ved avlivning av vilt fanget i bås/bur
§36 Melding til kommunen



Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg 
og dun

Jakttider er fastsatt i egen forskrift for seks år 

Nasjonal forskrift med generelle tider 

Lokale variasjoner både på jaktstart- og slutt for en rekke arter 

Sjekk med grunneier/utleier eller kommune 



Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Formålet er å sikre lokal og bærekraftig forvaltning

Bestanders og leveområders produktivitet

Næring og rekreasjon

Bestander i pakt med samfunnsinteresser (samferdsel og landbruk)

Stimulere til bestandsforvaltning på tvers av kommunegrenser



Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Om jaktåpning og arealvilkår

Minsteareal, godkjenning av vald

Fellingskvoter

50 % regelen

Villrein forvaltes av nemnder oppnevnt av Miljødirektoratet

Villreinnemndene ivaretar «samme» funksjon i villreinområdet som kommunen ivaretar 
for øvrig hjortevilt



Forskrift om forvaltning av bever

Formålet er å sikre god forvaltning

Bestanders og leveområders produktivitet

Langsiktig forvaltning

Næring og rekreasjon

Bestander i pakt med samfunnsinteresser



Forskrift om forvaltning av bever

Jaktåpning ved kommunal forskrift

Kommunen kan innenfor områdene som åpnes for jakt sette kvote

Kommunen kan når som helst endre eller stoppe jakt ved egen forskrift



Viltforskriften (skadefelling)

Kap. 3, om felling av viltarter som gjør skade

Krav om omfang av skade

Arter som kan felles når de gjør skade

Arter som kan felles etter tillatelse fra kommune

Arter som kan felles etter tillatelse fra Statsforvalteren

Arter som kan felles etter tillatelse fra Miljødirektoratet



Viltforskriften (skadefelling)

Viltfondets eiendomsrett

Retningslinjer for felling

Generelle vilkår for skadefelling



Forskrift om utlegging av åte og fôring av vilt 

§ Formål er å hundre at det oppstår unødig skade/ulempe for dyr, mennesker eller 
naturmangfold 

§ Den som fôrer eller legger ut åte har ansvar for å unngå skader 
§ Forbud mot fôring av villsvin – åte tillatt ved jakt, felling og fangst
§ Forbud mot fôring av store rovdyr og kongeørn 
§ Åte tillatt i gaupebås og ved lisensfelling av jerv 



Forskrift som regulerer seljakt

Fiskeridirektoratet er myndighet

Årlige kvoter

Søknad til fylkeskommunen

Krav til anslagsenergi: 
- Kulevekt 9-10 gram: 2700 joule på 100 meters hold 
- Kulevekt over 10 gram: 2200 joule på 100 meters hold 



Fjelloven

Gir rettigheter i statsallmenningene

Rett til småviltjakt og fiske

Fjellstyre



Dyrevelferdsloven

Skal fremme dyrevelferd og respekt for dyr

Omfatter alle dyr

Omtaler dyrs egenverdi

Styrende for hvordan jakt utøves (Jfr. Viltlovens §19)



Hundeloven

Skal fremme hundehold

Krav om «forsvarlig fulgt»

Båndtvang 1.april – 20. august



Hundeloven

Utvidet båndtvang
Gjelder ikke jakthunder under jakt og trening

Ekstraordinær båndtvang
Gjelder alle hunder

Om opptak av løs hund



www.miljødirektoratet.no

Utarbeidet på oppdrag fra:


