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Studieplan for utdanning av 
jegerprøveinstruktører
Fastsatt av Miljødirektoratet 1. januar 2019

Instruktørutdanning innhold
Modul 1 – Erfaring fra jakt og skyting
Modul 2 – E-læring
Modul 3 – Helgekurs
Modul 4 – Eksamen for    
 jegerprøveinstruktør
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Det kreves autorisasjon fra Miljødirektoratet for å undervise 
som jegerprøveinstruktør. Autorisasjon gis på bakgrunn av 
fullført utdanning etter denne studieplanen. 

Gjennomføring
Miljødirektoratet har avtale med NaCL AS om å forestå 
utdanning og oppdatering av jegerprøveinstruktører frem til 
31.12.2024. Informasjon, kurskalender og materiell finner du 
på www.nacl.no. 

Læringsmål
Som instruktør for jegerprøven skal du ha en omfattende og 
inngående kjennskap til det teoretiske grunnlaget for pensum 
til jegerprøven. Du skal videre ha innsikt i grunnleggende 
pedagogiske prinsipper og formidlingskompetanse. I tillegg 
skal du dokumentere praktisk erfaring fra småvilt- og 
storviltjakt, samt skyting. 
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Fra og med jaktåret 2018/2019 skal alle jegere rapportere jakt- og fangstutbytte til Statistisk sentralbyrå 
via Altinn. Denne rapporten skal legges med som dokumentasjon på erfaring fra småvilt- og storviltjakt. 
Fra og med avslutning av jaktåret 2020/2021 skal de tre siste jaktår dokumenteres med kopi av jakt- og 
fangstrapport. Denne finner du ved å logge deg på Altinn og gå til arkiv.

 
Modul 2: E-læring

Modul 2 er et e-læringskurs som gir innføring i det teoretiske grunnlaget for hver av de 9 samlingene i 
det obligatoriske jegerprøvekurset. Dette kurset tas som selvstudium. Kurset finner du i Miljødirektoratets 
Trainingportal: https://www.trainingportal.no/mintra/p/miljodirektoratet.

Det må betales en kursavgift til NaCL AS som omfatter kurstilgang, håndtering av innsendingsoppgaver 
og loggføring av gjennomført kurs. Informasjon om betaling mottar du etter å ha bestilt kurset 
”jegerprøveinstruktør” på Trainingportal.

 

Kurstype Varighet Tema Krav

a. Erfaring fra småvilt- og 
storviltjakt.

3 år Praktisk 
jaktutøvelse

Kravet er selvstendig småvilt- og storviltjakt. 
Siden man kan utøve selvstendig storviltjakt fra 
fylte 18 år, må man være 21 år for å starte på 
utdanningen. Egenerklæring må avgis på fastsatt 
skjema til NaCL AS. Jegerregisteret foretar kontroll.

b. Skyteprøve for stor-
viltjegere jf. forskrift 22. 
mars 2002 om utøvelse 
av jakt, felling og fangst 
§ 18.

Minimum 2 ganger 
på skytebane

Rifleskyting Dokumentasjon på bestått skyteprøve for 
storviltjegere gjeldende jaktår eller siste jaktår.

c. Hagleskyting Dokumentasjon av 
minst 100 skudd 
på bevegelige mål

Hagleskyting Dokumentere gjennomført hagleskyting på skjema 
fastsatt av Miljødirektoratet. Skjema lastes ned fra 
www.miljodirektoratet.no/jegerproven

Kurstype Varighet Tema Krav

E-læring (Selvstudium) 18 timer Det teoretiske 
grunnlaget for 
hver av de 9 
samlingene i 
jegerprøve-
kurset.

Bestå en test fra hver samling (3 forsøk) og sende 
inn 3 oppgaver (fra samling 1, 3 og 4) som blir 
vurdert og kommentert av NaCL AS.

Kursplan
Modul 1: Erfaring fra jakt og skyting
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Modul 3: Helgekurs

Modul 4: Eksamen for jegerprøveinstruktører

Deltakeren kan ikke starte på modul 3 før modul 1 og 2 er gjennomført. Dette kontrolleres av NaCL AS før 
oppstart av modul 3. Påmelding til modul 3 finner du på denne siden https://nacl.no/kursoversikt/ 

Modul 4 er eksamen for jegerprøveinstruktører som gjennomføres umiddelbart etter modul 3. Deltakere som 
ikke består eksamen, får et nytt forsøk etter avtale med NaCL AS. Eksamen gjennomføres på  
www.jegerproveeksamen.no når tilgang er åpnet. Brukernavn og passord blir tildelt av NaCL AS. 

Når alle 4 modulene av utdanningen er dokumentert og bestått, utsteder Jegerregisteret autorisasjon 
som jegerprøveinstruktør i Altinn på vegne av Miljødirektoratet. Det gis melding på SMS og e-post når 
autorisasjonen foreligger i Altinn. NaCL AS gir deg tilgang til nedlastning av materiell til bruk på jegerprøvekurs 
fra https://nacl.no/for-instruktorer/

Kurstype Varighet Tema Krav

Instruktørkurs  
(Klasseromsundervisning)

16 timer • Hvem gjør hva i jegeropplæringen,  
roller og ansvar

• Instruks for jegerprøven 
• Voksenopplæringsforskriften og 

studieforbundene
• Undervisningsmål- og planer, 

undervisningsmetodikk 
• Læringsstiler og undervisningsdifferensiering i 

jegeropplæringen
• Metoder og aktiviteter i jegeropplæringen 
• Arbeid med undervisningsplan
• Materiell og verktøy for instruktøren
• www.jegerproveeksamen.no

Obligatorisk 
oppmøte

Kurstype Varighet Tema Krav

Eksamen for jegerprøve- 
instruktører (elektronisk)

90 min Tas i forbindelse med  
modul 3 eller hjemme etter  
gjennomført modul 3.

Eksamen består av 25 spørsmål 
fra teoridelen av pensum og 
25 spørsmål fra rammene for 
instruktørvirksomheten. Kravet til 
bestått eksamen er 80 % riktige svar.


