
Velkommen til samling 2
Tema:
Våpen og våpenlovgivningen



Oppsummering samling 1
1. Hvorfor har vi obligatorisk jegeropplæring? 

2. Hvordan skal vi jegere oppføre oss for at motstanden mot jakt ikke skal tilta? 

3. Hva mener vi med human jaktutøvelse? 

4. Forsvarer du å skyte på dyr i bevegelse? 



Temaer samling 2

Våpen og samfunnet 

Våpenlovgivningen 

Våpenets oppbygging, funksjon og virkemåte 

Haglgeværet 

Rifle 

Krav til ammunisjon 

Stell og puss av våpen 



Våpen og samfunnet 

Våpen i historie, tradisjon og bruk:
- Utvikling over tid 

Våpen til ulike formål: 
- Hagle og rifle

Våpen i Norge: 
- Våpentetthet, behov for reguleringer 



Våpen og samfunnet 

Håndtering og sikkerhetsregler: 

Sjekk ALLTID at et våpen er tomt når du tar i det. Et våpen skal til enhver tid behandles 
som om det var ladd

Pek alltid våpenet i sikker retning. Sikt aldri mot noe uten at du skal løsne skudd

Rør aldri en annen persons våpen uten tillatelse

Ta aldri av sikringen før du har forvisset deg om at du kan skyte



Våpen og samfunnet 

Håndtering og sikkerhetsregler: 

Vit hva som er bak målet. Sikker bakgrunn for skuddet er ditt ansvar

Ta alltid en kontroll på at våpenet er tomt før du setter det fra deg

Ta ansvar som våpeneier. Følg forskrifter om bruk og oppbevaring av våpen

Bruk kun ammunisjon som er tilpasset våpenet



Våpenlovgivningen 

Våpenloven regulerer erverv (kjøp, arv, gave) og eie av våpen og ammunisjon

Våpenforskrift som utfyller våpenloven og gir nærmere detaljer rundt bestemmelsene 



Våpenlovgivningen 
Våpenlovens virkeområde: 

Sivilt eie av alle typer skytevåpen, våpendeler og ammunisjon

Unntak: 

Forsvaret og politiet sine våpen, våpendeler og ammunisjon

Luftvåpen med kaliber (diameter) til og med 4,5 mm

Buer

Ufarlige gjenstander lagd til bruk som leketøy for barn 

Plomberte våpen:

Plombering skal registreres, men det er ikke plikt til å melde salg/overføring av plomberte våpen til andre



Våpenlovgivningen 
Våpen omfattet av våpenloven: 

Våpenlova - § 2: I denne lova meiner ein med: 
1: Våpen: Reiskap eller innretning som er laga for bruk i kamp eller jakt, eller som er laga for å 
likne på slike gjenstandar. 
2: Skytevåpen: Våpen eller andre innretningar som kan skyte ut, eller på annan måte sende ut 
prosjektil, gass, signallys, stråling, rakettar, eld eller liknande, samt våpen som kan skyte 
ammunisjon utan prosjektil. Skytevåpen som er deaktiverte etter §27, og gjenstandar som enkelt 
kan gjerast om til å skyte ut eller på annan måte sende ut prosjektil eller substansar som nemnt i 
første punktum, vert også rekna for skytevåpen. 
3: Våpendelar: Gjenstandar som er laga for eller særskilt tilpassa for bruk i skytevåpen. 
4: Ammunisjon: 
a) Patroner eller andre gjenstandar som er laga for å verte skotne i skytevåpen, 
b) Drivmiddel, tennmiddel og prosjektil til gjenstandar som er nemde i bokstav a, 
c) Handgranat, bomber, rakettar, miner eller liknande gjenstandar, som er laga for å detonere, 
deflagrere eller sende ut lys, gass, gift, røyk eller liknande. 



Sikkerhet før jakta 



Våpenlovgivningen 

Viltloven med forskrifter og krav til våpen: 

Viltloven med forskrifter regulerer bl.a. hvilke våpentyper en kan bruke på ulike viltarter

Inneholder også bestemmelser om ammunisjon 



Våpenlovgivningen 

Viltloven og krav til våpen: 

Viltloven - § 20: Bruk av våpen under jakt 

Til felling av vilt under jakt skal det bare brukes skytevåpen med ladning av krutt

Forbudt å bruke hagle med plass til mer enn to skudd, og helautomatisk rifle er også 
forbudt 

Magasinbegrensing på halvautomatisk rifle 



Våpenlovgivningen 

Viltloven om halvautomatiske rifler: 

Elg, hjort og rådyr: 
Tre skudd i magasinet og ett i kammer (Max fire totalt)

Andre arter: 
To skudd i magasinet og ett i kammer (Max tre totalt) 



Våpenlovgivningen 

Ved anskaffelse av våpen vurderes følgende av Politiet: 

Behov 

Skikkethet 

Alder 



Sikkerhet under jakta 



Våpenlovgivningen 
Aldersgrense: 

Generelt 18 år

Disposisjonsmulighet fra fylte 16 år. Dette gjelder muligheten til å inneha våpen, men en 
får ikke mulighet til å kjøpe våpen før fylte 18 år.  

21 år for revolver og pistol 

Særlige vilkår for kortvarig bruk 



Våpenlovgivningen 

Våpenkort: 



Våpenlovgivningen 

Utlånserklæring finnes som eget skjema på www.politiet.no. 

Denne er gyldig som våpenkort. Husk på at låntaker må ha tillatelse fra Politiet, og at 
tidsrommet for utlån må spesifiseres! 

https://www.politiet.no/globalassets/02-tjenester-admin/vapen/utlanserklaring-for-avtale-om-utlan-av-vapen-og-vapendel.pdf


Våpenlovgivningen 

Utlån av våpen: 

Tidsrom for utlån skal spesifiseres 

Låntaker må ha våpenkort på tilsvarende våpen, eller ha tillatelse fra politiet til å låne 
dersom vedkommende ikke har våpenkort fra før. 

NB! Utlåner sitt ansvar å sjekke at vilkårene er fylt! 



Våpenlovgivningen 

Kjøp av ammunisjon 

Våpenkort/utlånserklæring 

Legitimasjon

Ved kjøp av hagleammunisjon til ikke-registrert hagle er jegeravgiftskort tilstrekkelig. 
Hagla må da være ervervet før 1.10.1990. 



Våpenlovgivningen 

Oppbevaring av våpen og ammunisjon: 

FG-godkjent våpenskap 

Maks antall patroner 

Bebodd og ubebodd hus eller hytte 

Om politiet varsles innen tre uker kan våpen oppbevares
på annen plass enn der eier har folkeregistrert adresse

Ved midlertidig oppbevaring skal våpen være under 
forsvarlig tilsyn 



Våpenlovgivningen 

Transport av våpen og ammunisjon 
Våpen og ammunisjon skal være adskilt
Pakket forsvarlig ned, slik at det ikke er synlig eller lett tilgjengelig 
Våpen kan forlates midlertidig i bil, dersom det er pakket ned så våpenet ikke er synlig
og bilen er låst, eller at du har med vital våpendel 



Sikkerhet etter jakta 



Våpenets oppbygning og funksjon



Haglgeværet

Beregnet på korte hold, velegnet på mål i bevegelse 

Hagl sprer seg i sverm. Avhengige av at ett eller flere hagl treffe vitale deler av viltet med 
nok inntrengingsevne (anslagsenergi) 

Mister fort energi, vær derfor veldig oppmerksom på skuddhold!



Haglgeværet



Rifle

Rifle er et presisjonsvåpen 

Egnet på lange hold 

Flere ulike virkemåter og konstruksjoner 

Lang rekke kalibre egnet til ulike typer jakt, og med ulike krav til anslagsenergi 



Rifle



Haglpatroner 

Krav til ammunisjon

Anslagsenergi 

Materiale 



Haglpatroner



Haglpatroner 

En rekke hagltyper på markedet 

Velg haglstørrelse etter størrelsen på viltet 

Haglenes tyngde og utgangshastighet er avgjørende for effekt

Vismuth og tungsten matrix kan brukes i alle gevær

Stål og hevi-shot bør en ikke bruke i gamle gevær, samt løp med mer enn ½ trangboring 

Be om hjelp og tips hos forhandler 

Husk: Doblet hastighet gir firedoblet anslagsenergi



Haglpatroner

Haglsvermens dynamikk (Fra «Jegerprøven med NJFF»)

Lengre avstand til viltet – større spredning av hagl 

Grunnet lav vekt mister hagl raskt hastighet. Mister dermed inntrengningsevne og 
drapseffekt. Jo lettere hagl desto raskere tap av energi. 



Riflepatroner

Finnes med både ekspanderende og ikke-ekspanderende kuler

Ett enkelt prosjektil som roterer om sin egen akse

Krav til anslagsenergi og ekspanderende prosjektil under jakt på storvilt og bever



www.miljødirektoratet.no
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