
Velkommen til jegerprøvekurs 20...
Arrangør:



Jegerprøveinstruktør

Navn: 

Mobil: 

E-post:



Informasjon

30 timer kurs: 
- Teori
- Praktiske øvelser
- Artskunnskap
- Opplæring i fangst 
- Rifle- og hagleskyting 
- Ettersøk av skadd vilt 
- Håndtering av felt vilt 



Informasjon

Generelt: 

30 timer obligatorisk opplæring før eksamen 

Alle samlingene er obligatoriske, det tillates fravær på inntil to 
samlinger, men ikke på samling 1-4

Ved fravær må dokumentasjon på bestått nettkurs fremlegges



Hvorfor jegeropplæring?

Gi kommende jegere nok kunnskap om vilt, våpen og jaktutøvelse 
til at de kan utøve jakt og fangst på egenhånd 

Gi nye jegere den ballast de trenger for å se jaktutøvelsen i 
sammenheng med samfunnets forventninger til hvordan vi som 
jegere opptrer

Motivere elevene til å sette i gang med egen jakt seinere 



Kursinformasjon

Målgruppe: 
Alle kan ta jegerprøven fra og med det kalenderåret de fyller 14 år



Informasjon

E-læring til jegerprøven: www.nacl.no

Nettstøtte til jegerprøven: www.nacl.no

Oppdatert lovverk: www.lovdata.no

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


De ni samlingene

1. Jakt og holdninger
2. Våpen og våpenlovgivningen
3. Human og sikker jakt i praksis
4. Skyting med hagle og rifle 
5. Artskunnskap
6. Lover og forskrifter 
7. Jaktformer 
8. Ettersøk av skadet vilt 
9. Håndtering av felt vilt



Temaer samling 1

Hva er jakt? 
Jaktas historie 
Hvorfor jegerprøveopplæring? 
Grunnlaget for jaktutøvelse
Human og sikker jakt 
Jegerens dilemma 



Hva er jakt? 

Felle vilt 

Opplevelser 

Miljø 

Kameratskap



Hva er jakt?



Hvorfor vil du jakte?



Hvilke budskap formidler tegningene?



Hvordan takler du en slik situasjon?



Jaktas historie

Villreinen etter istida
Jordbruk og husdyrhold 
Jakt, ikke bare for å overleve
Norsk viltforvaltning
Beskatning
Rekreasjon og opplevelser
Påvirkning fra kontinentet
God tilgang for alle 
Urbanisering 
Framtida? 



Hvorfor jegeropplæring?

Lovverket: 

Et sett av regelverk som jegeren må forholde seg til 

Naturmangfoldloven

Viltloven 

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst 

Flere detaljerte forskrifter 



Hvorfor jegeropplæring?

Se film «Jeg – en jeger»



Human og sikker jakt 

Hva kjennetegner en god jeger? 

Holdninger? 

Sikkerhet i omgang med våpen? 

Antall felte vilt? 

Antall jaktdager/erfaring?



Human jakt og lovverket

Et sett av regelverk som jegeren må forholde seg til 

Naturmangfoldloven

Viltloven



Grunnprinsipper

Se film «Grunnprinsipper»



Human og sikker jakt

Hjorteviltets anatomi 

Skudd skal alltid rettes mot 
vitale organ 

Vitale organ er organ der treff 
medfører øyeblikkelig dødelig skade

Hjerne og ryggrad er vitale organ, men er svært små

Skudd mot hjerne/ryggrad medfører stor fare for skadeskyting



Fart

Se film «Fart»



Avstand

Se film «Avstand»



Human og sikker jakt 

Forutsetninger:

Anbefalte skyteavstander

Jegeren må selv vurdere sine ferdigheter 

Maksimalt skuddhold varierer fra jeger til jeger 

Regelmessig trening medfører bedre ferdigheter og evner til å vurdere om 
jaktsituasjonen er god nok til å løsne skudd

Trening på å skyte og vurdering av avstand er viktige forberedelser til jakta



Human og sikker jakt 

Skyteavstander (fra Jegerprøven med NJFF)

Art: I ro Rolig gange 
Elg 150 m 75 m 
Hjort 100 m 50 m 
Villrein 100 m 50 m 
Rådyr 75 m 35 m
Rådyr (hagle) 20 m 20 m 
Småvilt (hagle) 30 m 30 m 



Human og sikker jakt

Ballistikk



Vinkel



Human og sikker jakt 

Vinkel



Flokk

Se film «Flokk»



Skuddfelt

Se film «Skuddfelt»



Forutsetninger for human og sikker jakt

Skyt aldri på for lange hold 

Skyt aldri på dyr i flokk 

Skyt aldri mora fra kalven 

Skyt aldri uten at det er rent 
skuddfelt

Skyt bare når skuddet vil være 
drepende 

Bruk samme ammunisjon som 
våpenet er innskutt med 

Gjør alt du kan for å avlive 
påskutt vilt



Råd for å unngå skadeskyting

Dyr i bevegelse 
Skudd mot dyr i bevegelse er krevende. Med økende fart øker 
faren for skudd i mage/bakpart og også faren for et urent 
skuddfelt.

Treffpunkt og vinkel 
Skudd mot hjerte- og lungeområdet er det eneste forsvarlige på 
hjortevilt. Vent til dyret står med bredsida til. 



Råd for å unngå skadeskyting

Tips (Fra NJFFs undersøkelse Bedre jakt)

Om avstanden øker fra 50 til 150 meter tredobles sjansen for 
skadeskudd/bomskudd 

Skytetrening 

Jegere med mer enn 100 treningsskudd har vesentlig færre bom og 
skadeskytinger 

Øv på realistiske skytestillinger og å finne naturlig støtte



Jegerens dilemma 

Gruppepress

Tidsklemme

Sjelden anledning 

Stolthet 

Pris



Jegerens dilemma

Skyte, eller holde igjen? 

Som jeger er du tjent med å ha 
forberedt deg på en situasjon som
denne. Vær forberedt på at fristelsen til
å strekke egne skyteferdigheter og
vurdering av jaktsituasjonen kan
komme krypende. 

Er du forberedt vil du lettere ta de rette
valgene!



Jegerens dilemma

Human jaktutøvelse

Bør man gi viltet en sjanse? 

Er det usportslig å skyte rypa på
bakken?




