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1. RELEVANT LOVVERK  
 
1.1. Viltlovgivningen 

Lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet – Viltloven .  
Forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av jakt og fangst. 
Forskrift av 11. februar 2002 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun. 
 
 

1.2. Våpenlovgivningen 
Lov av 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v. – Våpenloven. 
Forskrift av 30.10.2000. 

 
 
1.3. Saltvannsfiskelovgivningen 

Forskrift av 6. november 2003 om forvaltning av sel på Norskekysten (J-211-2003) og 
forskrift av 19. september 2005 om endring av kvoter i jakt på kystsel i 2005 (J-198-
2005). 

 
1.4. Produktkontrollovgivningen 

Forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige 
kjemikalier og andre produkter (Produktforskriften). 

 
1.5. Husdyrlovgivningen 

Lov av 8. juni 1962 nr. 4 om tiltak mot dyresjukdommer – Husdyrloven. 
Forskrift av 13. juli 1994 om transport av animalsk avfall og anlegg som behandler 
animalsk avfall (avfallsbehandlingsforskriften). 
 

 
 
2. VÅPEN OG AMMUNISJON  
 
2.1. Generelt om våpen til jakt  

Til felling av vilt under ordinær jakt kan det bare brukes rifle- og haglevåpen med 
ladning av krutt. 
 
Under jakt er det ikke tillatt å bruke pistol, revolver, halvautomatisk våpen av militær 
karakter eller helautomatisk skytevåpen.   
 
Med våpen av militær karakter menes hel- og halvautomatiske våpen som i 
utgangspunktet er konstruert, designet og produsert for militær bruk, herunder også 
modifiserte utgaver av disse beregnet på det sivile marked. 

 
 
2.2. Lovlige våpentyper til jakt 

Lovlige våpentyper til ordinær jakt er rifle og haglevåpen, samt kombivåpen av disse 
typene. 
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2.3. Nærmere om rifle 

Riflen er et presisjonsvåpen beregnet til å drepe vilt på lange avstander.  Riflen har 
ikke haglgeværets egenskaper ved skyting etter bevegelige mål. 

 

 
Navn på riflens deler 

 
 
2.3.1. Aktuelle rifletyper er 
 

   
Enkeltløpet rifle Dobbeltløpet rifle side ved side Dobeltløpet rifle over/under 

 
 

Den vanligste rifletypen er enkeltløpere.   
 

Løpet er utstyrt med riller, og er ikke glatt innvendig.  Normalt er det fire eller seks 
langsgående riller.  Det er vanlig at rillene etter 25 cm har gjort en omdreining.   

 
Rillene er betegnelsen på utfresninger i riflepipa, mens det som står mellom rillene 
betegnes som bommer.   
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Det er avstanden mellom bommene – diameteren mellom to motstående bommer – som bestemmer 
løpets kaliber.  

 
 
2.3.2. Nærmere om ammunisjon og kaliberbetegnelse til rifle  

Hensikten med riller i løpet er å gi kula en rotasjon som øker dens stabilitet, framdrift 
og innvirkning ved treff i viltet.  For at bommene skal få tak i kula og starte 
rotasjonen, kreves det at kula har noe større diameter enn løpets kaliber.  Kulas 
kaliber  blir derfor avstanden mellom to riller. 

 
Betegnelsen på ulike patroner framstilt i forskjellige land gir de nødvendige 
spesifikasjonene. 

 
Europeisk system 
Det Europeiske systemet angir løpskaliber og hylselengde, for eksempel 6,5 x 55, som 
er en patron tilpasset et løpskaliber på 6,5 millimeter og med en hylselengde på 55 
millimeter.   

 
Amerikansk system 
Den Amerikanske betegnelsen er ofte kalibret i tommer samt årstall for 
produksjonen, for eksempel 30-06, hvor 30 står for løpskalibret i tommer (0,30 
tommer), og hvor 06 angir det årstallet (1906) da patronen ble antatt i det amerikanske 
forsvaret.  Etter det  
Europeiske systemet vil denne patronen betegnes som 7,62x63, hvor 7,62 er 
løpskalibret i millimeter og 63 er lengden av hylsen i millimeter. 

 
Engelsk system 
Riflepatroner produsert i England angis ofte i tusendels tommer, eksempelvis 308  
(308 tusendels tomme). 
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Ammunisjonens kaliber står normalt på bunnen (Bakparten) av patronen, og/eller på ammunisjonsesken. 

 
 
2.3.3. Nærmere om riflepatroner og kuler (Prosjektil) 

Riflepatroner består av patronhylse med kule (Prosjektil), hylse, krutt og tennhette.  
Våpenets tennstempel slår inn i tennhetten. 

 

 
Riflepatronens oppbygging 

 
 

Kula (Prosjektilet) består av en kjerne av bly som er dekket med en stålkappe som 
kalles mantelen.  Denne har som oppgave å beskytte blykjernen mot varme og friksjon 
i løpet, samt sørge for at rillene tar godt tak i prosjektilet. 

 
Kula (Prosjektilet) kan være helmantlet eller halvmantlet. 
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Helmantlet prosjektil 
Har stålkappe over hele spissen og er åpen i bunnen.  Dette fører til at prosjektilet 
normalt går tvers igjennom viltet uten å ekspandere (Utvide seg).  Helmantlete 
prosjektil er derfor forbudt til storviltjakt og enkelte andre viltarter. 

 

 
Helmantlet prosjektil 

 
Helmantlet prosjektil brukes tidvis ulovlig til jakt.  Hovedårsaken til dette er mindre 
kjøttskader, men også pris på patronen og uoversiktlig skuddfelt med vegetasjon i 
veien kan være en medvirkende årsak.  En helmantlet kule vil under slike 
omstendigheter ikke komme like lett ut av kurs som en halvmantlet (Ekspanderende) 
kule, og heller ikke ekspandere. 

 

 
Halvmantlet (ekspanderende) prosjektil 

 
 

Halvmantlet (Ekspanderende) prosjektil   
Blyspiss, hulspiss og lignende.  Hel i bunnen, men har åpen spiss, dvs. at stålmantelet 
ikke dekker spissen.  Blykjernen vil derved stikke fram, eller har hulspiss, dvs. 
mantelen er hul og trukket fremfor blykjernen.  Dette fører til at prosjektilet normalt 
ekspanderer (Utvider seg) når den treffer dyrekroppen.  Den får en sopplignende form 
som gir store mekaniske skader, samtidig som nesten hele anslagsenergien avgis i 
dyrekroppen. 
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Man ser på prosjektilspissen (Kulespissen) om hvorvidt ammunisjonen er 
ekspanderende (Halvmantlet).  Likeledes står dette normalt på ammunisjonsesken. 

 

 
Eksempler på ekspanderende ammunisjon:  Fra venstre 300 magnum, 45-70, 30-06, 8x57. 7,62/308, 
6,5x55. 
 
 

2.3.4. Anslagsenergi 
Anslagsenergien bestemmes av kulas hastighet og masse, og angis i Joule. 

 
Formelen er følgende:     E =  V2     x     M 

                                       2 
E er anslagsenergien i Joule.   
V er kulas hastighet i meter pr. sekund når viltet treffes.   
M  er kulas masse i kilo. 

 
Vil vi ha anslagsenergien uttrykt i kilogrammeter (KGM) må vi dele antall Joule  
med 9,8. 

 
 Anslagsenergien står normalt på ammunisjonsesken eller på en tabell inne i esken. 
 
 
2.4. Nærmere om haglegevær 

Haglgevær er et kortholdsvåpen.  Største skyteavstand med haglgevær på jakt er ca.  
30 m.  Begrensningene skyldes haglenes stadige spredning i alle retninger.  
Haglgeværets evne til å felle viltet er avhengig av den samlede effekten til flere hagl, 
idet hvert enkelt hagl har for liten energi. 
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Navn på haglegeværets deler 

 
 
2.4.1. Aktuelle typer  
 

   
Enkeltløpet haglegevær Dobbeltløpet haglegevær side ved 

side 
Dobbeltløpet haglgevær over og 
under. 
 

 
Spesielt om haglgevær med magasin (Magasinhagler) 
Det finns tre typer haglgevær med magasin:   
• Halvautomatene 
• Pumpehaglene  
• Enkel type med sylinderlås.   
 
I følge viltloven er det ikke tillatt å bruke haglgevær på jakt med mer enn to skudd, 
dvs. ett i magsinet og ett i kammeret.  Dette betyr at det må settes på magasinsperre 
på magasinhaglene før de er lovlige under norsk jakt.  Magasinsperrene kan være av 
plast eller tre, og de skal ikke kunne fjernes ved et enkelt håndgrep.  Imidlertid ser vi  
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ofte at de er enkle å ta ut/sette på plass.  Dette medfører at det ”syndes” en del mot 
regelen som setter forbud mot flere enn to skudd.   
 
Vi opplever også at en hagle kan være utstyrt med magasinsperre slik at alt 
tilsynelatende ser ut til å være i orden, men det viser seg at den er så kort at det på 
tross av innsatt sperre går flere skudd i magasinet enn tillatt..       
 
 

2.4.2. Haglgeværets løp, kaliber og patron 
I motsetning til rifle har haglene normalt et glatt innvendig løp, men det finnes hagler 
beregnet på bruk av brennecke/slug som har riflet løp.  

 
Haglgeværets kaliber 
De vanligste haglkalibre er:  
 

 
20 (15,62 millimeter) - 16 (16,81 millimeter) - 12 (18,52 millimeter) 

 
Kalibertallet er uttrykk for hvor mange kuler med diameter som i vedkommende 
haglløp det kan støpes et pund bly av.  Eksempelvis kan det av et pund bly støpes 20 
kuler med diameter tilsvarende løpsdiameteren på kaliber 20.  Kaliberbetgnelsen er 
gammeldags og stammer fra munnladningens tid.   

 
Haglpatronene 
Patronen er oppbygd med hylse av plast påmontert messingkrave, hagl, pappskive, 
filtforladning, asfaltert pappskive , krutt bunnpropp og tennhette. 
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Haglepatronens forskjellige deler 

Det finnes en rekke haglpatroner på markedet, både når det gjelder: 
• Kaliber 
• Type hagl 
• Haglstørrelse 
• Hylselengde.   
 
Ammunisjonsesken inneholder normalt alle disse opplysningene.  På haglpatronen vil 
det normalt i bunnen på patronen stå kaliber, og på hylsen vil det normalt stå 
hylselengde, haglstørrelse og type hagl (stål osv.). 
 
Haglpatronene produseres i ulike hylselengder som er tilpasset det enkelte våpens 
kammer, hvorav det vanligste er 70 millimeter.  Det må aldri brukes lengre patron enn 
kammerlengden.  
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Eksempler på lovlige haglepatroner.  Fra venstre tungsten, bismuth, stål og brennecke slug. 

 
 

Haglene finnes i ulike diametere, hvorav følgende er lik: 
• Norsk og engelsk  
• Dansk, svensk, tysk samt USA   
 
Amerikansk nummerering ligger èn over den norske, jfr. nedenforstående tabell.   

 

  
Haglnr. og hagldiametre Haglsvermens form 

 
 

Kule for bruk i haglgevær - Nærmere om fyllingskule/slugs  
I forbindelse med jakt på villsvin og rådyr er det tillatt å benytte fyllingskule/slugs.   
 
Både kulebane og presisjon for slik ammunisjon tilsier at skuddene bør holdes 
innenfor 50-meters grensen, men samtidig har et slugsprosjektil god effekt ved at det 



Privat/Winword/Kompetanseheving/.doc 
Dato 19.09.07 
Utkast nr. 3 
Copyright Kopiering kun tillatt etter avtale 

med politioverbetjent Duna 

 

14

er hult inni og deformeres mye ved motstand.  Allerede ved anslag har slugs derfor en 
større diameter enn en ekspandert riflekule.  Kulebanen er imidlertid krum grunnet lav 
utgangshastighet.   
 
Den lave utgangshastigheten medfører mindre kjøttskader enn ved høyhastighets 
rifleprosjektil. 

 
 Det finnes tre hovedtyper kuleprosjektil for hagle: 

• Slug 
• Brennecke 
• Sabot-slug  

 

 
Allerede ved anslag har slugs en større diameter enn en ekspandert riflekule.  Her en original 
brennecke, som er den tyske varianten av kuleammunisjon for haglegevær.  Brennecke er utstyrt 
 med utvendige rifler.   

 
 

Brennecke er den tyske varianten av kuleammuninsjon for haglgevær.  Den er utstyrt 
med utvendig rifler. 
 
Slug er amerikansk kuleammunisjon for haglgevær.  Den er utstyrt med skråstilte 
rifler. 
 
Sabot-slug er den nyeste varianten av kuleammunisjon for haglgevær.  Den har et 
mindre prosjektil som ligger i en plastkappe som passer våpenets kaliber.  Riflene i 
løpet får plastkappen i rotasjon, og plastkappen faller av i det kula forlater våpenet.  
Flere utgaver produseres i homogent kobber.  Sabot-slug har større utgangshastighet 
enn slug/brennecke, og kan benyttes på avstander opp til 100 m.   
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2.5. Kombinasjonsvåpen 
Kombinasjonsvåpen består av løp for både hagle og rifle. 

 
Aktuelle typer kombinasjonsvåpen:  
• 2 hagleløp (Side ved side)/1 rifleløp – En såkalt drilling eller kombinasjonsvåpen  
• 1 hagleløp/1 rifleløp – En såkalt bockbüksflinte. 

 

  
Drilling Bockbüksflinte 

 
  
3. JAKT PÅ STORVILT  
 
3.1. Definisjon av storvilt 

Lovens definisjon av storvilt.  
• Elg 
• Hjort 
• Dåhjort   
• Villrein   
• Rådyr 
• Villsvin 
• Muflon 
• Moskusfe     
• Bjørn 
• Ulv 
• Jerv 
• Gaupe 

 
 

3.2. Krav til våpen ved storviltjakt  
Til jakt på elg, hjort, dåhjort, villrein, muflon, moskusfe, eller felling bjørn og ulv, 
er det kun tillatt å benytte rifle.   
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Det samme gjelder for jakt på rådyrbukk  i særskilt bukkejaktperiode (10.8. – 24.9.).  
Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at kombivåpen kan benyttes, men bukken 
må skytes med rifleammunisjon i rifleløpet.  

 
 
3.2.1. Jakt med halvautomatisk rifle  

Til jakt på elg, hjort og rådyr er det ikke tillatt å bruke halvautomatisk rifle med mer 
enn tre skudd i magasinet og ett skudd i kammeret.  
 

 
Ved jakt på elg er det ikke tillatt å benytte halvatomatisk rifle med mer enn tre skudd i 
magasinet og ett skudd i kammeret 

 
 
Under jakt på øvrige viltarter  hvor det brukes halvautomatisk rifle er det ikke tillatt å 
bruke mer enn to skudd i magasinet og ett skudd i kammeret. 
 

 
Dersom det benyttes halvautomatisk våpen under villreinjakt er det ikke tillatt å bruke mer enn to 
skudd i magasinet  og ett skudd i kammeret. 
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Bakgrunnen for at det er begrensninger i antall skudd i magasinet på halvautomatiske 
jaktrifler er bestemmelser i Bernkonvensjonen.  Da Norge ratifiserte konvensjonen ble 
det tatt forbehold om å tillate ett ekstra skudd for jakt på elg, hjort og rådyr.  
Villreinjakt på denne tiden foregikk med enkeltskudds våpen. 

 
 
3.3. Krav til ammunisjon ved storviltjakt  

Ved jakt på elg, hjort, dåhjort, villrein, muflon, moskusfe, eler felling ulv og bjørn, 
tillates det kun ekspanderende prosjektil (Blyspiss, hulspiss o.l).   
 
Det samme gjelder ved jakt på rådyr, bever, gaupe eller ved felling av jerv, når 
jakten utøves med rifle.   

 
 
3.3.1. Kulevekter og anslagsenergi ved jakt på elg, hjort, dåhjort, villrein og villsvin, 

muflon, moskusfe, ulv og bjørn 
Minste tillatte kulevekt er for jakt på elg, hjort, dåhjort, villrein, villsvin, muflon, 
moskusfe, eller ved felling av ulv og bjørn  er 9 gram (139 grain).   

 
Anslagsenergi for ammunisjon med kulevekt mellom 9 og 10 gram skal være minst 
2700 Joule (275 Kgm) på 100 m avstand. 
 
For ammunisjon med kulevekt over 10 gram (154 grain) skal anslagsenergien være  
minst 2200 Joule (225 Kgm) på 100 m avstand.  Opplysningene vil som regel stå på 
ammunisjonspakken. 

 

 
Ved jakt på bjørn er det krav om ekspanderende ammunisjon og en kulevekt på minst 9 gram. 

 
 
3.3.2. Anslagsenergi ved jakt med rifle på rådyr, bever, jerv og gaupe 

Til jakt på rådyr, bever, gaupe, eller ved felling av jerv, når jakten utøves med rifle, 
tillates kun ammunisjon med anslagsenergi på minst 980 Joule (100 kgm) på 100 
meters avstand. 
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3.3.3. Unntak fra bestemmelsene om kulevekt og anslagsenergi  

DN kan med hjemmel i bl.a. § 39 i forskrift om utøvelse av jakt og fangst ved særlige 
tilfeller dispensere fra bl.a. bestemmelsene om kulevekt og anslagsenergi. 
 
Det samme gjelder politiet ved situasjoner som kan defineres inn under 
bestemmelsene i Politilovens § 7 (Generalklausulen). 

 
 
4. JAKT PÅ SMÅVILT  
 
4.1. Tillatte våpentyper 

Tillatte våpentyper ved jakt på småvilt er haglgevær og rifle. 
 

Brukes det haglegevær på jakt er det ikke tillatt med mer enn to skudd.   
 

Dersom pumpe- eller automathagle benyttes, skal det være fysisk umulig å legge inn 
flere enn to skudd, dvs. ett i magasinet og ett i kammeret. Dette betyr at det må settes 
på magasinsperre på magasinhaglene før de er lovlige under norsk jakt.   

 

 
Benyttes pumpe- eller automathagler på jakt, skal det være fysisk umulig å legge inn mer enn 2 
skudd.  Magasinhaglene må derfor være påsatt magasinspere for at de skal være lovlig ved jakt. 

 
 
4.2. Forbud mot blyhagl 

Med bakgrunn i Produktforskriftens § 2-5 er det nå forbudt å produsere, importere, 
eksportere, omsette og bruke blyhagl. 
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Ved endring av 1.9.05 i Forskrift om jakt- og fangstutøvelse § 17, fastslås det at det 
under jakt og felling ikke er tillatt å medbringe eller benytte blyhagl. 
 
Brennecke/slugs er ikke definert som blyhagl, og omfattes følgelig ikke av 
blyhaglforbudet. 

 
 
4.3. Valg av haglstørrelse ved jakt 

Hvilken haglstørrelse jegerne skal velge, bestemmes ut fra hvilke jaktarter det skal 
jaktes på, hagltypens dekningsgrad, hvilken trangboring som skal benyttes m.v.. 
 
Rådyr, gaupe og jerv kan lovlig felles med hagle, selv om de er definert som storvilt. 
 
Bestemmelsene om at det skal være tillatt å bruke fyllingskule/slugs patron på rådyr 
og villsvin  gjelder kun for disse to artene. 

 
 
4.4. Generelt om bruk av rifle ved småviltjakt 

Salongrifle (Salonggevær) cal. 22 LR kan bare brukes til jakt på viltarter opp til hares 
størrelse, men ikke til hare.  Den er for eksempel ikke tillatt å benytte på hare, storfugl, 
gjess, skarv og større viltarter.   

 
Brukes halvautomatisk rifle tillates kun inntil to skudd i magasinet og ett skudd i 
kammeret. 

 
Fra 1997 er det tillatt å jakte skogsfugl (Jerpe, orrfugl, storfugl) med rifle (med 
tilstrekkelig kaliber og anslagsenergi) i hele landet. 

 

 
Salongrifle (Salonggevær) cal. 22 LR kan bare brukes til jakt på viltarter opp til hares størrelse, men 
ikke til hare.  Den er for eksempel ikke tillatt å benytte på hare, storfugl, gjess, skarv og større 
viltarter.   
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4.5. Krav om anslagsenergi ved bruk av rifle på småviltjakt  
Jegerne skal innenfor forskriftens bestemmelser vurdere hvilken anslagsenergi som 
egner seg for jakt etter de ulike småviltarter med rifle, og dermed oppfylle kravet om 
sikker og human jaktutøvelse, jfr. Viltl. § 19 og forskrift om jakt og fangstutøvelse § 1. 

 
 
 
5. JAKT PÅ SEL 
 
5.1. Relevant lovverk 

Relevant lovverk er Saltvannsfiskeloven og forskriftene J-198/2005 og 23/2005 fra 
Fiskeridirektoratet.  

 
 
5.2. Jaktforbud 

Det er forbudt å fange, jage, drepe eller skade sel, jfr. forskriftenes § 4. 
 
 
5.3. Adgang til å drive jakt etter særskilt tillatelse 

Uten hensyn til forbudet i § 4 kan Fiskeridirektoratet (eller den direktoratet 
bemyndiger) - etter søknad - gi tillatelse til seljakt innenfor en totalkvote i områder 
hvor bestanden vurderes som jaktbar.  Tillatelse kan ikke gis i kaste- og dieperiode. 

 
Tillatelse skal gis til bestemt person for bestemt område.   

  
 
5.4.   Jaktbare arter 

I utgangspunktet:  
• Havert 
• Steinkobbe 
• Ringsel  
• Grønnlandssel.   
 
Hvilke arter som er jaktbare vil variere alt etter hvor i landet det er åpnet jakt for de 
forskjellige artene. 
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Steinkobben er en av de jaktbare selartene. 

5.5. Jakttid 
Havert 
Havert sør for Stadt: 1. februar – 30. september. 
Havert nord for Stadt: 2. januar – 15. september. 
 
Steinkobbe 
2. januar – 30. april og 1. august – 30. september. 
 
 Ringsel og grønlandssel 
2. januar – 30. september. 

 
 

5.6. Adgangen til å drive seljakt – Forholdet til grunneier 
Seljakt er omhandlet i Saltvannsfiskeloven, og det er følgelig ikke krav om å betale 
jegeravgift.  Likeledes er seljakt ikke rammet av Viltlovens forbud mot å benytte båt 
med motor under jaktutøvelsen. 
 
I motsetning til Viltloven, har ikke grunneieren noen jaktrett i forhold til sel, da seljakt 
er hjemlet i Saltvannsfiskeloven.  Følgelig kan grunneieren ikke selge jaktkort eller ta 
betaling av personer som jakter sel på hans eiendom.  Med bakgrunn i friluftslovens 
bestemmelser om fri ferdsel i utmark, kan derfor den som jakter sel fritt bruke utmark i 
forbindelse med jaktutøvelsen.  Et sjeldent unntak fra dette kan være dersom en 
eiendom fra gammelt av har tinglyst et kobbeveide for et bestemt skjær. 
 

 
5.7. Utlendingers jakt m.v. 

Også person som ikke er norsk statsborger kan gis tillatelse til å jakte sel.   
 
I Norges territorialfarvann (fiskerigrense) som er innenfor 12 NM, kan slik tillatelse 
bare gis til utlendinger som under jakten er i følge med norsk statsborger som selv 
innehar tillatelse til å drive seljakt i angjeldende område. 
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Utenlandske statsborgere må søke Fikeridirektoratet på lik linje med norske 
statsborgere.  Sammen med søknaden må de vedlegge dokumentasjon på at de fyller 
kravet til å kunne jakte storvilt i sitt bopelsland eller at de har avlagt norsk skyteprøve.  
De må også vedlegge navn og adresse på sin norske kontaktperson. 

 
 
5.8. Undersøkelsesplikt før felling / rapportering etter felling 

Før jakten starter plikter jeger å undersøke ved Fiskeridirektoratets Regionkontor i 
angjeldende område om det er sel igjen til felling innenfor totalkvoten i området.  
 
Ved avliving av sel skal jegeren rapportere til fiskeridirektoratets regionkontor i 
angjeldende område snarest mulig innenfor kontorets ordinære kontortid.  
Regiondirektøren kan ved behov pålegge jegerne meldeplikt innenfor bestemte 
tidsrom i løpet av helgene. 
 
Etter endt jaktperiode skal det rapporteres om jakten til Fiskeridirektoratet eller den 
det bemyndiger, selv om det ikke er skutt sel. 

 
 
5.9. Unntak fra jaktforbudet  

Sel som gjør skade på fiskeredskaper og oppdrettsanlegg i sjøen kan avlives av 
redskapets eier, bruker eller annen som har tilsyn med redskapet eller anlegget, uten at 
fiskeridirektørens tillatelse er innhentet. 

 
Før felling skal det i rimelig utstrekning forsøkes andre tiltak for å avverge  skade.  
Avlives mordyr i yngletiden, bør også avkommet avlives av dyrevernmessige hensyn. 

 
Sel som oppholder seg i vassdrag der det går laks, sjøørret eller sjørøye kan avlives 
etter tillatelse fra Fiskeridirektoratets regionkontor. 

 
Avliving som har funnet sted utenom ordinær jakttid skal straks varsles til 
Fiskeridirektoratet eller den det bemyndiger. 

 
 
5.10. Unntak fra evt. helgedagsfreden 

Fangst av kystsel er unntatt fra evt. helgedagsfredning i Saltvannsfiskeloven. 
 

 
5.11. Avlivingsmåte 

Ved avliving av sel skal det utvises den største hensynsfullhet og anvendelse av 
humane avlivingsmetoder for å hindre unødige lidelser for dyrene.  Følgende gjelder. 

 
Tillatt våpentype ved seljakt 
Ved seljakt er det kun tillatt å benytte skytevåpen med riflet løp. 
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Lovlig ammunisjon ved seljakt 
Det skal benyttes ekspanderende kule med som har anslagsenergi på minimum 2700 
Joule (275 KGM) for 9 grams kule på 100 m, og 2.200 Joule (225 KGM) for 10 grams 
kule på 100 m. 

  
Det er forbudt å fange eller avlive sel ved bruk av line, garn, saks, ruse eller annen 
form for felle.  Det er forbudt å bruke skytevåpen med glatt løp eller bruke hakapik 
eller slagkrok for avliving. 

 
 
5.12. Skyteprøve 

Det kreves avlagt skyteprøve for storviltjegere, og dette skal kunne dokumenteres. 
 
Personer som er bosatt i utlandet trenger ikke avlegge skyteprøve dersom de fyller 
kravet til å kunne jakte storvilt i sitt bopelsland.  Dokumentasjon på dette eller 
dokumentasjon avlagt norsk skyteprøve må vedlegges i søknaden. 

 
 
6. FELLER OG FANGST 
 
6.1. Generelt 

Pr. d.d. inneholder ikke gjeldende forskrifter krav om at fangstredskapene skal være 
typegodkjent.   

 
Det er imidlertid også i Norge planlagt at det skal komme krav om typegodkjenning 
etter ISO-standarden som er vedtatt av den Internasjonale 
Standardiseringskommisjonen. 
 
Fellestandardene NS-ISO10990-4 for feller som avliver viltet og NS-ISO 10990-5 for 
feller som fanger viltet levende, kan bestilles fra Norsk Allmennstandardiserings-
forbund. 
 
Nærmere om typegodkjenning 
Typegodkjenning omfatter krav til redskapets: 
• Størrelse 
• Konstruksjon 
• Funksjonsmåte 
• Materialvalg  
• Bruksmåte. 
 
DN vil tilrå å godkjenne for fangst i Norge en rekke redskaper som er typegodkjent i 
Sverige. 
 
Sverige har foretatt utprøving av feller ved Statens Veterinærtekniske  Anstalt i 
Uppsala.  Avgjørelsen om hvorvidt andre feller enn disse er lovlige, avhenger av om 
de fyller viltlovens krav til humanitet og forskriftenes krav om hurtig avliving. 

 



Privat/Winword/Kompetanseheving/.doc 
Dato 19.09.07 
Utkast nr. 3 
Copyright Kopiering kun tillatt etter avtale 

med politioverbetjent Duna 

 

24

Spesielt om fangst av smågnagere og krypdyr (unntak fra fredningsprinsippet) 
I medhold av Viltl. § 3 er alt vilt fredet (fredningsprinsippet), med mindre annet ikke 
følger av lov eller vedtak med hjemmel i lov. 
 
Viltl. § 3, 2. ledd åpner imidlertid for at smågnagere (mus og rotter) og krypdyr  
avlives for å hindre skade på person eller eiendom hele året. 

 
 
6.1.2. Arter det kan drives fangst på 

Det er tillatt å drive fangst på følgende arter: 
• Bever 
• Bisamrotte 
• Beverrotte 
• Grevling 
• Mår 
• Villmink 
• Røyskatt 
• Gaupe 
• Rødrev 
• Mårhund 
• Ravn 
• Kråke 
• Skjære 
• Svartbak 
• Gråmåke 
• Fiskemåke 
• Lirype 
• Fjellrype 
 

Lovlig fangsttid m.m.  
De viltarter som tradisjonelt blir fanget kan naturlig deles i: 
• Pelsvilt (rovvilt og enkelte gnagere) slik som villmink, rødrev, grevling, bever, mår og  

røyskatt. 
• Fugl slik som ryper, kråkefugl og måker. 
 
Den lovlige fangsttiden er den samme som fastsatt jakttid for vedkommende jaktart, 
med unntak av snarefangst av ryper. 
 
Dager med fangstforbud 
• 24. – 31. Desember 
• Langfredag. 
• Påskeaftren. 
• Påskedag. 
 
I praksis vil det si at alle fangstredskaper skal være satt ut av funksjon disse dagene,  
slik at de ikke fanger vilt. 
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6.1.3. Generelle vilkår for å kunne utøve fangst - Jegerprøve og grunneiertillatelse 
 Person som skal drive fangst må - med de unntak som finnes om opplæring i lov og 
 forskrift - ha avlagt jegerprøve og betalt jegeravgift.  Grunneiers tillatelse må også 
 foreligge. 
 
  
6.1.4. Aldersgrense for å utøve fangst 

Fangst kan bare utøves av personer som har fylt 16 år.  For fangst av gaupe er 
aldersgrensen 18 år.   

 
 Opplæring i jakt og fangst 

Fangst av villmink, mår, rype, kråkefugl  og måker kan allikevel utøves av person 
som har fylt 14 år dersom: 
a)  Det foreligger samtykke fra foreldre eller foresatte 
b) Fangsten foregår under tilsyn av person som har fyllt 20 år. Tilsynspersonellet må 

ha utøvd jakt og betalt jegeravgiften i minst 3 år.  Tilsynspersonen skal også ha 
tillatelse fra rettighetshaver, og ha mulighet til å kontrollere og instruere 
vedkommende. 

 
Ved opplæring i fangst forutsettes at tilsynspersonen er med under oppsetting og 
utplassering av fangstredskapet. 
 
Ved bruk av fangstredskaper som avliver viltet kan imidlertid den som er under 
opplæring selv dra ut, uten tilsynsperson, for å kontrollere fangstredskapene. 
 
Det er ikke i opplæringsøyemed mulig å delta under lisensfelling.  
 

 
6.1.5. Bruk av fangstredskaper generelt 

Dyrevernslovens § 2 og Viltlovens § 19 er sentrale bestemmelser når det gjelder 
fangstutøvelse.  Det fastslås der bl.a. at fangst skal utøves på en slik måte at viltet ikke 
utsettes for unødig lidelse og uten at det oppstår fare for mennesker eller husdyr eller 
skade på eiendom.  Viltloven og Dyrevernlovens bestemmelser rettesnoren for all:  
• Praktisk fangst 
• Valg av fangstredskap 
• Utplassering av fangstredskap 
• Tilsyn med fangstredskap 
• Avliving av fanget vilt. 

 
Det er ikke tillatt å benytte levende lokkedyr i fangstredskaper.   
 
Bruk av ”bulvaner”, utstoppede lokkedyr, lokkelåter og spesielle åter preparert med 
luktestoffer er derimot tillatt. 
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Fangstmannen skal innrette fangsten kun mot de viltarter redskapen er godkjent for 
(Selektiv fangst). Kravet til selektiv fangst må forstås strengt.  I praksis vil dette si at 
redskapen skal ha en slik utforming og inngangsåpning at det er tilpasset den viltart 
som skal fanges.  Redskapet skal også plasseres slik at andre viltarter med 
overveiende sannsynlighet ikke går i redskapet. 
Ved bruk av slagfeller skal redskapen ha en slagkraft som gjør at det kan påregnes at 
viltet blir drept umiddelbart .  

 
Bruk av drepende redskaper krever særkilt oppmerksomhet.  DN opplyser i en 
kommentar at i byer og tettbygde strøk er slike redskaper ikke akseptabelt, da det 
finnes gode alternativer i redskaper som fanger viltet levende. 

 
 
6.1.6. Plassering av fangstredskap  

Fangstredskaper skal ikke utplasseres i områder hvor alminnelig ferdsel medfører at 
det kan oppstå fare for mennesker eller husdyr.   
 
Slagfelle til fangst av bever, bisamrotte og beverrotte skal alltid plasseres under vann. 

 
 
6.1.7. Lovlig fangsttid 
 Fangstredskaper kan brukes i den lovlig fastsatte jakttid for vedkommende viltart. 
 
 For rypefangst med snarer - i de kommuner dette er tillatt - starter sesongen  

1. november. 
 

I tiden 24. – 31. desember, samt langfredag, påskeaften og 1. påskedag er all fangst 
forbudt.  I praksis vil det si at alle fangstredskaper disse dagene skal være satt ut av 
funksjon slik at de ikke fanger vilt. 

 
 
6.1.8. Merkeplikt  

Fangstredskaper som er utplassert skal være merket med brukerens navn og adresse og 
evt. telefonnummer.  Kravet til eiermerking gjelder: 
-  Ethvert  fangstredskap og  
-  Enhver som driver fangst, også grunneieren, når han driver fangst på  
    egen grunn.   
  
Dette gjelder ikke for rypesnarer, men snarefangeren skal før fangsten tar til (senest 10 
dager ) sende skriftlig melding til kommunen, der det bl.a. skal oppgis fangstområde 
og fangsttid.  
  
Ved bruk av slagfelle til fangst av rødrev, grevling og mårhund, skal det i umiddelbar 
nærhet av fangststedet settes opp plakat som varsler om den fangst som foregår, slik at 
fare for skade på mennesker og husdyr unngås. 
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Forskriftens § 33, siste ledd – ”om fjerning av fangstredskap” 
I følge Forskrift om jakt og fangstutøvelse § 33 kan fangstredskaper som ikke er 
plassert og merket i samsvar med disse bestemmelsene, straks fjernes av grunneier, 
politimyndighet eller offentlig naturoppsynsmydighet.   
 
Kommentarer til punktet om fjerning av ikke merket/ korrekt plassert 
fangstredskap 
 
” Å fjerne” må tolkes som å beslaglegge.  Forskrift om jakt og fangstutøvelse hjemler 
ikke beslag.  Det er kun straffeprosessloven som hjemler beslag. 
 
På forespørsel opplyste DN tidligere at det her var ment å benytte hjemmelen i 
straffeprosesslovens § 206 om at enhver kunne ta beslag, og i nytt rundskriv har de nå 
tatt inn at ”beslaglagte fangstredskaper skal leveres/meldes til påtalemyndigheten jfr. 
straffeprosesslovens § 206 annet ledd”. 
 
Dersom man er polititjenestemann eller er tildelt politimyndighet kan beslag her være 
en korrekt og hjemlet handling med bakgrunn i straffeprosesslovens bestemmelser om 
beslag, så fremt man finner forholdet av en slik alvorlighetsgrad at beslag vurderes.   
 
For grunneier og naturoppsynsmyndighet som ikke har politimyndighet, kan dette 
også være en hjemlet handling med bakgrunn i straffeprosesslovens § 206.  
 
Retten til å fjerne/beslaglegge etter Strpl. § 206 gjelder imidlertid enhver, og tilligger 
ikke eksklusivt grunneiere, offentlig naturoppsynsmyndighet, eller for den del politiet.   
Her er grunneieren, naturoppsynsmyndigheten og ”menigmann” likestilt.  Teksten i § 
33 siste ledd er derfor upresis og kan virke villedende.  
 
 
Straffeprosesslovens § 206 første ledd, siste setning 
”Beslag kan tas av enhver når den mistenkte treffes på fersk gjerning eller ferske 
spor” 
 
Hva sier Straffeprosesslovens kommentarutgave om § 206? 
”Da ikke enhver, i motsetning til politimann, kan foreta ransaking, vil det som 
beslaglegges etter dette punktum, bare være ting mistenkte besitter direkte tilgjengelig 
(i hånden eller lignende) under de vilkår bestemmelsen her omtaler”. 
 
Straffeprosesslovens kommentarutgave om ”fersk gjerning”  
Det stilles i Straffeprosessloven § 206 krav om at det skal være på fersk gjerning.  I 
kommentarutgaven sies det om fersk gjerning: 
 
”Med fersk gjerning menes ikke bare at mistenkte oppdages under selve utføringen av 
lovbruddet, men også når han oppdages umiddelbart etter forøvelsen og det er klart at 
han er gjerningsmannen”  
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6.2. FANGSTREDSKAPER SOM FANGER VILTET LEVENDE  
  
6.2.1. Tillatte fangstredskaper 

Bås til fangst av grevling, rødrev og mårhund av typene: 
• Värmlandsk tunellfelle 
• Smålandsk revefelle 
• Nyåkersfellen  
• Østermalmfellen 
• Andre feller som er konstruert og virker på tilsvarende måte.   
 
Slike båser skal innvendig i felles fangstrom inklusiv fallemmer være dekt av et 
heldekkende solid materiale.   
 
Bås til jerv og gaupe 
Bås kan også benyttes til jerv og gaupe når fylkesmannen har gitt tillatelse for den 
enkelte bås.  Båsens konstruksjon, plassering og tilsynshyppighet skal framgå av 
søknaden 
 
Nærmere om bås og dens utforming 
Bås er betegnelsen på et større, stasjonært fangstredskap.  Slike båser skal innvendig i 
fellens fangstrom inklusiv fallemmer være dekt av et heldekkende solid materiale, 
normalt plank, rundvirke eller stein.  Benyttes netting vil dette føre til at dyrene lett 
skader seg ved gnaging.  All spikring bør skje med spikerhodet innvendig i båsen og 
krøkingen utvendig.  Likeledes må alle mål være ut fra hensynet til dyrets behov for 
bevegelsesfrihet.  
 
Et fanget pattedyr utsettes for langt mindre stress dersom det kan skjule seg i fellen.  
En trekasse plassert inni redskapen vil ofte resultere i at dyret kryper inn og gjemmer 
seg.  Redskapen bør også plasseres slik at den er skjermet mot innsyn og er kamuflert 
med busker og trær. 

 
Fangstprinsipp   
Både bås og fangstbur har samme fangstprinsipp.  Dette bygger på at viltet enten søker 
seg til redskapet lokket av mat eller lukt, eller at redskapet er konstruert som en 
”trafikkfelle” som plasseres i viltets trekkrute og utløses når viltet passerer området.  
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Eksempl på typegodkjent fangstfelle i Sverige som er lovlig i Norge  
 
 
 
 
 

 
Värmländsk tunnelfälla (Beregnet på gaupe og rev) 

 
 

Melding til kommunene ved bruk av bås 
Ved bruk av bås skal melding om type fangstinnretning, nøyaktig stedsangivelse og 
navn på ansvarlig jeger/fangstmann meldes til kommunen innen 10 dager før fangsten 
starter.  Det anbefales at stedet angis med koordinatangivelse på kart i målestokk  
1 : 50 000 i serien M711.   

 
 
6.2.2. Fangstbur 

Fangstbur til grevling, villmink, røyskatt, mårhund, ravn, kråke, skjære, svartbak,  
gråmåke og fiskemåke tillates benyttet til levende fangst.  

 
Fangstbur for ravn, kråke, skjære og måke har gjerne små åpninger i toppen der 
 fuglene kan komme ned, men ikke opp. 
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Eksempel på fangstbur til kråke 

 
 
6.2.3. Tilsyn med fangstredskaper som fanger levende vilt 
 Fangstredskaper som fanger levende vilt skal ha tilsyn minst en gang hvert døgn.  
  

Ved levende fangst av villmink, gaupe og jerv skal det føres tilsyn minst hver morgen 
og kveld. 

 
Bruker plikter straks å slippe fri innfanget fredet viltart som ikke er tillatt å fange i 
 vedkommende redskap.  Frislipping gjelder også husdyr som hund og katt som er 
undergitt eiendomsrett. 

 
 
6.2.4. Avliving av innfanget vilt 

Båser og kassefeller bør bygges med luke i taket for avliving. 
 
Ved tilsyn med fangstredskaper som fanger viltet levende plikter brukeren straks å 
avlive lovlig innfanget vilt.  Avlivingen skal skje sikkerhetsmessig forsvarlig og på en 
slik måte at viltet ikke utsettes for unødig lidelse.   

 
Avliving ved drukning er f.eks. ikke en forsvarlig  avlivingsmetode.   
 
Avliving med bilens eksosgass ansees av veterinærmyndighetene som godtagbart.   
 
Fugl avlives med bruk av kort kølle og nakkeslag.   
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Skytevåpen er eneste avlivingsmåte for større vilt som rødrev, grevling, gaupe og 
lignende.   
 
For avliving av gaupe, rødrev, grevling og villmink som er fanget i bås eller felle, kan 
salongrifle, revolver eller pistol cal. 22 LR benyttes.  Skuddet skal rettes mot dyrets 
hjerne. 
 
Vi ser her at forskriften ikke sier noe om avliving av jerv fanget i bås, men etter å ha 
tatt dette opp med DN opplyser de at også jerv kommer inn under denne 
bestemmelsen.  

 
 
6.3. FANGSTREDSKAP SOM AVLIVER VILTET  
 
6.3.1. Tillatte redskaper 
 Slagfelle til:  

• Mårhund 
• Bever 
• Mår 
• Villmink 
• Bisamrotte 
• Beverrotte  
• Røyskatt.    

 
Kommunene kan på nærmere fastsatte vilkår gi tillatelse til bruk av slagfelle til fangst 
av rødrev og grevling.  Slik tillatelse skal være personlig. 
 
Nærmere om slagfelle, krav og utløsningsprinsipper m.m. 
Slagfelle er et felles begrep for drepende redskaper konstruert med fjærer der fjærens 
forlengelse eller en oppspent slagbøyle rammer viltet.  Slagfeller kan ha doble 
slagbøyler som slår viltet med et sakseslag eller enkel slagbøyle.  For å være lovlig 
skal alle slagfeller ha mekanisme som slår ovenfra og ned mot dyrets kranium/nakke 
eller slår sakseslag mot dyrets kranium/nakke. 
 
Slagfellene har forskjellige utløsningsprinsipper.  De kan virke som trafikk- eller 
trampefeller som utløses når viltet vil inn eller passerer igjennom, eller som åtefeller 
der slaget utløses ved at dyret berører åtet. 
 
Strupefeller er ikke tillatt.  Strupefeller får slaget nedenfra mot luftrør og blodårer, og 

 vil ikke drepe raskt nok. 
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Eksempel på ulovlig felle – ”Strupefelle” Eksempel på lovlig felle - Connibear 

 
 
6.3.2. Tillatte slagfeller til bever og bisamrotte  

Til bever er eneste lovlige redskap slagfelle med slagkraft tilsvarende fellene  
Conibear nr. 330/2 eller Northwood 300/2.  To-tallet bak fellens nummer står for at 
fellen har doble slagfjærer.  Fellene må være godt vedlikeholdt og slagfjærene må ha 
tilstrekkelig styrke.  Forskriftene krever at fellene settes under vann.   

 
Fangst av bisamrotte har lite omfang i Norge.  Lovlig felle er Conibear 120/2. 

 
 
6.3.3. Tillatte slagfelle for rødrev og grevling 

De slagfellene som brukes til fangst av rødrev og grevling er åtesakser.  Åtesaksen 
skal være konstruert med en liten åteskål for feste av åtet i sentrum av saksa.  
Avtrekket skal være slik at saksa bare kan utløses når viltet griper eller drar i åtet.  
Avtrekket må være fast, anbefalt min. 0,5 kg i dragkraft.  Bøylehøyden for saks til 
rødrev og grevling skal være 24 – 27 cm fra saksas sentrum til slagbøylens topp for å 
drepe disse artene øyeblikkelig. 
 
Conibear nr. 330/2 er ikke tilstrekkelig kraftig for avliving av grevling, og den er helt 
uegnet for fangst av rødrev. 
 

 
6.3.4. Tillatte slagfeller for mår og mink 

Det finnes feller av mange varianter som er beregnet på mår og mink.  De fleste faller 
imidlertid inn under to klare prisnsipper.  Enten er fjærene og slagbøylen konstruert 
for nakke-/kranieslag eller for strupeslag.  Bare nakke/kranieslag er tillatt.  Feller som 
gir strupeslag er ikke tillatt.  Slagbøylen skal ikke treffe langt bakpå nakken. 

 
 

6.3.5. Plassering av mink- og mårfeller 
Mårfeller bør henges tilstrekkelig høyt opp i trær, minst 1,5 meter over fast snødekke. 
 
Mink- og mårfeller som plasseres på marknivå bør bygges inn i større kasser, truter og 
lignende som sikrer at kun minken/måren kan passere, eller de må påsettes 
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inngangstunnel som sikrer at fellen bare kan utløses av mink eller mår.  Andre større 
dyr, hund eller katt skal ikke kunne utløse fellen. 
 
Diameter på åpning/inngangstunnel for mink- og mårfeller 
Åpningen/inngangstunnelen for minkfeller skal ikke være større enn 90 millimeter i 
diameter. 
 
For mårfeller skal inngangsåpningen ikke være større enn 90 millimeter.  Dersom 
mårfellen settes lavere enn 1,5 meter over bakken skal den påsettes inngangstunnel 
med denne diameteren. 
 
 

6.3.6. Fallem, flak og fallstokk  
Fallem, flak og fallstokk er tillatt til: 
• Mår  
• Villmink  
• Røyskatt. 

 
Nærmere om fallem, flak og fallstokk  
Fallem, flak og fallstokk skal virke slik og ha slik slagkraft at det vilt som 

 fanges blir drept øyeblikkelig.  
 

Fallem og flak skal bygges av naturlig materiale og er nærmest identisk redskap, der 
eller annen flat, tung gjenstand som holdes oppe med et gilder, faller ned på et flatt, 
fast underlag. Ofte brukes en trelem eller en steinhelle både til å falle og som underlag.  
Viltet blir da klemt ihjel mellom flatene. Gildermekanismen utløses ved at viltet enten 
tar åtet eller berører utløserpinnen.  

 
En fallstokk gildres på sammen måte, men det er stokken som faller ned. 

 

 
Fallstokk 
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6.3.7. Snare 

Snare tillates benyttet til fangst av: 
• Lirype og fjellrype. 

 
Ved snarefangst skal skriftlig melding sendes til kommunen senest ti dager før 
fangsten tar til.  Meldingen skal gi opplysninger om brukerens navn, adresse, 
fangstområde og fangstperiode.  Senest ti dager etter utløpet av jakttiden for rype i 
kommunen skal brukeren på fastlagt skjema rapportere fangstresultatet. 
 
Nærmere om snare 
Snare er kun tillatt til rype.   
 
De bør lages av ståltråd (0,2 – 0,3 millimeter), da slik tråd har bruddstyrke mange 
ganger den gammeldagse messingtråden. 
 
Snaren består normalt av en løkke med tynn tråd som struper rypen når denne gjør 
motstand.  Trådlengden bør være maksimum 36 cm før øynene vries.  Dette er et 
viktig krav da lengden bestemmer hvor stor løkkeåpning som maksimalt kan oppnås, 
og dermed hvor langt ned på halsen snaren dras til.  Jo høyere opp, jo raskere kollaps.   
 
Forskning viser at rypene dør av akutt sirkulasjonskolaps som følge av akutt 
blodoverfylling i hjerne, lever og lunger. 

 

 
Rypesnare 

 
 
6.3.8. Tilsyn av feller som dreper viltet 
 Det skal føres tilsyn med redskapen minst en gang hver uke. 
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 Den som bruker snare til rypefangst, plikter å føre regelmessig tilsyn med snarene 
 minst hver 2. dag. 
 
 
6.4. Bruk av åte til jakt 

Felt vilt, herunder også trafikk- og togdrept vilt, regnes som friske dyr.  Dersom det 
ikke er mistanke om smittsomme sykdommer i området, kan denne type vilt brukes 
som åte uten mattilsynets tillatelse.  Det samme gjelder slakteavfall fra slike dyr. 
 
Er det snakk om kadaver/selvdøde dyr i naturen, er slike dyr kun tillatt benyttet på 
stedet hvor det er oppstått/funnet.  Det må heller ikke være mistanke om at det kan 
utgjøre en alvorlig helsefare for mennesker eller dyr. 
 
Dersom det er ønske om å benytte kadaver/slakteavfall til åte et annet sted enn der det 
er oppstått i naturen, må det søkes for hvert enkelt tilfelle til mattilsynet. 
 
Bruk av selvdøde eller avlivede dyr fra gård som åte, kan etter tillatelse fra mattilsynet 
legges ut for kortere tidsrom på egen driftsenhet, dersom det ikke er mistanke om 
smittsomme sykdommer.  Etter bruk skal de behandles i henhold til forskriftens 
bestemmelser. 
 
Det er derimot tillatt å benytte produkter som er beregnet /godkjent til humant konsum 
(menneskemat) og blodspor. 

 
 
7. INNSAMLING AV EGG OG DUN  
 
7.1. Rettighetshaver 
 Kun grunneier eller den han tillater kan ta bort egg og dun fra fuglereir til lovlige arter.   
 
 
7.2. Tillatte arter for egginnsamling  

I Nordland, Troms og Finnmark 
 Gråmåke, svartbak, fiskemåke og kvinand fra egglegging til og med 14. juni. 
 

I Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag 
 Gråmåke, svartbak, fiskemåke og kvinand fra egglegging til og med 20. mai.  
 

I Sør-Norge sør for Sør-Trøndelag 
Gråmåke, sildemåke, svartbak, fiskemåke og kvinand fra egglegging til og med 20. 
mai. 
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Egg fra gråmåke og svartbak er tillatt å plukket over hele landet til nærmere definerte tidspunkt. 
 
 

I hele landet 
Ærfugl i tidligere fredlyste egg- og dunvær fra egglegging til og med 1. juni. 
 

 Stripegås og kanadagås fra egglegging til og med 1. juli. 
 
 

 
Egg av ærfugl kan plukkes over hele landet i tidligere fredlyste 
egg og dunvær fra egglegging til og med 1. juni. 

 
 

 Fylkene langs kysten fra og med Østfold til og med Telemark 
 Snøgås og hvitkinngås fra egglegging til og med 1. juli. 
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 Etter Fylkesmannens tillatelse 
DN kan gi tillatelse til sanking av egg fra grågås utover 15.april i områder hvor dette 
inngår i en forvaltningsplan for grågås.  Fylkesmannen skal godkjenne det faglige 
innholdet og de tiltak som beskrives. 
 
DN`s dispensasjonsmyndighet 
DN kan i særlige tilfeller endre og dispensere fra disse bestemmeslene. 

  
 
7.3. Dun 
 Dun av ærfugl kan tas bort hele sommeren etter at klekking har funnet sted. 
 

 
Dun kan først plukkes etter at klekking har funnet sted. 

 
 

7.4. Dispensasjon 
DN kan i særlige tilfeller endre og dispensere fra disse bestemmelsene. 

 
 
 
8. VÅPENLOVENS BESTEMMELSER 
 
8.1. Erverv av skytevåpen 

For kjøp av skytevåpen kreves tillatelse fra politimesteren på søkerens bosted, eller 
dersom søkeren ikke har bopel i riket, av politimesteren på oppholdsstedet. 

 
Tillatelse kan bare gis til edruelige og pålitelige personer - som har behov - eller annen 
rimelig grunn  for å ha skytevåpen, og som ikke av særlige grunner kan ansees som 
uskikket til det. 
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Tillatelse kan ikke gis til personer under 18 år. 

 
Unntak kan i særskilte tilfeller gjøres for person under 18 år, men over 16 år, der 
våpen kan oppbevares av verge eller annen person som fyller de alminnelige krav til 
tillatelse.   

 
Kjøp av flere like våpen 
Behov for flere enn et våpen må dokumenteres dersom en ønsker å ha mer enn ett 
skytevåpen til samme bruksområde.  Det må dokumenteres mer enn at man ønsker seg 
ett nytt og flottere våpen. 

 
 
8.2. Kjøp av ammunisjon 

Innehaver av gyldig våpenkort - eller utlånserklæring - kan hos autorisert 
våpenforhandler få kjøpe ammunisjon til skytevåpen som er oppført på 
våpenkort/utlånserklæring mot framvisning av dette, sammen med legitimasjon. 

  
For å erverve ammunisjon til lovlig uregistrert hagle er det nok at innehaveren kan 
framvise våpenkort på andre våpen, eller gyldig jegeravgiftskort. 

 
 

8.3. Våpenkort og utlånserklæring 
Våpeninnehaver skal alltid ha med seg våpenkort eller utlånserklæring når han bærer 
eller fører med seg skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon. 

 
Våpen eller utlånserklæring skal på forlangende fra politiet  framvises for kontroll. 

 
Er ikke våpenkort eller utlånserklæring med, skal politiet ta skytevåpenet, våpendeler 
eller ammunisjon i forvaring inntil kort eller erklæring er forevist, med mindre politiet 
finner det ubetenkelig å la vedkommende ha skytevåpenet, våpendeler eller 
ammunisjon hos seg. 

 
Politimester kan tilbakekalle våpenkort hvis innehaveren ikke er edruelig og pålitelig 
eller dersom han av særlige grunner kan ansees som uskikket til å ha skytevåpen. 

  
 Våpenkort kan også tilbakekalles hvis innehaveren ikke lenger har behov eller annen 
rimelig grunn til å ha skytevåpen. 
 
Utlån av våpen 
Våpen kan utlånes for en periode av inntil 4 uker  . 

 
Skriftlig bevitnelse fra våpenets eier skal da medbringes med opplysninger om: 
• Utlåners og lånetakers navn og adresse. 
• Utlåners våpenkortnummer og utstedende myndighet. 
• Art, kaliber, fabrikkmerke og nummer på utlånt våpen. 
• Hva våpenet skal brukes til. 
• Tidsrom for utlån 



Privat/Winword/Kompetanseheving/.doc 
Dato 19.09.07 
Utkast nr. 3 
Copyright Kopiering kun tillatt etter avtale 

med politioverbetjent Duna 

 

39

 
Bevitnelsen gjelder som våpenkort i inntil 4 uker fra utlånsdato. 

 

  
Eksempel på våpenkort 

 
 
 Utlendingers medbringelse av våpen 

Utenlandske borgere som skal oppholde seg i riket i et tidsrom av inntil 3 mnd, og som 
ikke har utstedt europeisk våpenpass, kan ved innreise medbringe - til personlig bruk - 
jaktvåpen og våpen som skal brukes i skytekonkuranser med tilhørende våpendeler og 
et rimelig kvantum ammunisjon til disse våpen, mot å vise tollvesenet slik våpenlisens 
som kreves i hjemlandet.   
 
Vedkommende må dog ha fylt den alder som kreves for å få tillatelse til å inneha slike 
skytevåpen her i landet.  Vedkommende må ved innreise avgi en skriftlig erklæring 
som dateres og underskrives og inneholder opplysninger om: 
• Fullt navn og adresse 
• Hvem som har utstedt våpenlisens, og hvilket nummer den har. 
• Alder hvis vedkommende er under 21 år. 
• Skytevåpenenets art, kaliber, fabrikkmerke og nummer. 
• Ammunisjonens mengde og art. 
• Hva våpenet skal brukes til i Norge og hvor det skal brukes. 

 
Erklæringen attesteres av tollvesenet og gjelder som våpenkort i 3 måneder. 

 
 
8.4. Oppbevaring av skytevåpen 
 
8.4.1. Generelt 

Den som innehar skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon, plikter å oppbevare 
gjenstandene slik at uvedkommende ikke får adgang til dem.  Eier og innehaver av 
skytevåpen plikter å påse at våpenet er tomt for ammunisjon ved oppbevaring. 

 
Skytevåpen eller en vital våpendel, samt ammunisjon, skal oppbevares forsvarlig  
nedlåst. 
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Politiet kan foreta kontroll med oppbevaringen hos den som har skytevåpen, 
våpendeler og ammunisjon.  Hos private kan slik kontroll bare gjennomføres etter 
forhåndsvarsel. 

 
 
8.4.2. Krav til FG-godkjent sikkerhetsskap. 

Overstiger antall rifler og/eller hagler fire  registreringspliktige våpen i husstanden, 
skal våpnene eller en vital  del av våpnene oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap 
eller i skap med høyere sikkerhetsnivå. 

.  
Vital del:  
Sluttstykke, pipe, evt. kolbe med avtrekkermekanisme).  
 
For våpen som lades ved at våpenet brekkes, regnes pipe, forskjefte eller kolbe med 
avtrekkermekanisme som vital del. 
 

 
 
8.4.3. Registreringspliktige pistoler, revolvere, hel- og halvautomatiske rifler 

Slike våpen eller en vital del av våpnene skal oppbevares i FG-godkjent 
sikkerhetsskap eller i skap med høyere sikkerhetsnivå. 

 

 
Overstiger antall rifler og/eller hagler fire registreringspliktige våpen i husstanden,  
skal våpnene eller en vital del av våpnene oppbevares i FG-godkjent skap.   
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8.4.4. Oppbevaring i ubebodd hytte, hus eller lignende 
Det er ikke tillatt å oppbevare registreringspliktige skytevåpen i ubebodd hytte, hus 
eller lignende.  Eiers eller innehavers bolig regnes som bebodd også ved lengre fravær. 
Ved midlertidig oppbevaring av våpen som medbringes i forbindelse med jakt eller 
konkuranse hvor det ikke er mulig å oppbevare våpen ihht ovennevnte regler, må 
våpenet oppbevares under forsvarlig tilsyn.  Våpenet kan imidlertid forlates uten tilsyn 
dersom en vital del medtas og oppbevares under tilsyn. 

 
I jaktsesongen kan jaktvåpen oppbevares i ubebodd hus, hytte eller lignende dersom 
våpnene oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap eller i skap med høyere 
sikkerhetsnivå. 

 
 
8.4.5. Transport av våpen  

Under transport skal skytevåpen være tomt for ammunisjon, og skytevåpen og 
ammunisjon skal være under tilsyn.  Våpenet skal under transport være nedpakket i 
futteral, bag, veske, sekk og lignende.   

 
Våpen som reisegods 
Transporteres våpenet som reisegods eller postforsendelse skal en vital del fjernes og 
våpenet sikres på annen måte slik at det ikke kan brukes. 

 
 I motorvogn 

I motorvogn kan våpenet oppbevares udelt dersom det er under forsvarlig tilsyn.  
Forlates motorvognen, skal en vital del tas ut og medbringes.  Våpenets hoveddel og 
ammunisjon kan etterlates innelåst dersom det skjules på forsvarlig måte. 

 
Under ferdsel med motorkjøretøy skal våpen som medbringes være tomt for 
ammunisjon og være anbrakt i futteral eller nedpakket på en slik måte at det ikke er 
lett tilgjengelig for fører eller passasjer.  Det skal ikke være lett å lade våpen under 
transport. 

 
 
8.5. Oppbevaring av ammunisjon 

Det er i samme husstand uten politiets tillatelse ikke tillatt å oppbevare mer enn 
10.000 patroner håndvåpenammunisjon eller 15.000 patroner håndvåpenammunisjon 
hvis minst 5.000 patroner er i cal. 22 long rifle/22 short.  Ammunisjonen skal 
oppbevares nedlåst i  særskilt skap, skuff, eller tilsvarende innretninger adskilt fra 
våpen. 

 
I FG-godkjent skap kan det uten særskilt godkjenning oppbevares inntil 500 patroner 
sammen med våpenet. 

 
Ammunisjon skal ikke oppbevares i ubebodd hus, hytte eller lignende.  Unntak for 
eiers og innehavers bolig ved lengre fravær.   
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8.6. Kontroll av sivil oppbevaring av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon 

Med hjemmel i våpenlovens § 27 a kan politiet kontrollere oppbevaring av våpen og 
ammunisjon dersom det foreligger forhåndsvasel minimum 48 timer før kontrollen 
finner sted. 
 
 

8.7. Kjøp av lyddemper 
Da våpenforskriften ikke lenger har bestemmelser om privat erverv av lyddemper, kan 
lyddemper nå fritt erverves.  All kontroll av lyddempere skal nå foregå hos 
tilvirker/bevillingshaver for handel med skytevåpen, jfr. Politidirektoratets 
rundskriv 2009/009 – Retningslinjer for politiets behandling av våpensøknader – 
pkt. 3.5.2.2.. 

 
 
8.8. Europeisk våpenpass 
 
8.8.1. Utstedelse av norsk europeisk våpenpass 

Politimesteren kan utstede europeisk våpenpass til person som er bosatt i Norge og 
som lovlig innehar jakt- eller konkuransevåpen.  Europeisk våpenpass gis som 
hovedregel en gyldighetstid på 5 år.   
 
Dersom våpenkortet tilbakekalles blir europeisk våpenpass automatisk ugyldig, og 
innehaveren plikter å innlevere dette til politiet. 
 
Reglene om europeisk våpenpass gjelder ikke på Svalbard.  
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Norsk europeisk våpenpass 

8.8.2. Midlertidig utførsel med gyldig norsk europeisk våpenpass 
Innehaver av gyldig norsk våpenpass kan uten politiets tillatelse midlertidig ut- og 
senere gjeninnføre skytevåpen, våpendeler og rimelige mengder ammunisjon til disse 
våpen dersom den midlertidige utførselen er av kortere varighet enn 3 måneder.  

 
 
8.8.3. Midlertidig innførsel med gyldig europeisk våpenpass 

Utenlandsk borger som skal oppholde seg i Norge for et tidsrom av inntil 3 måneder 
og som innehar gyldig europeisk våpenpass, kan uten særskilt tillatelse transportere og 
inneha skytevåpen under reise i Norge i forbindelse med deltakelse i jakt eller 
konkuranseskyting. 

 
Rett til å transportere og inneha skytevåpen etter denne bestemmelsen forutsetter at 
vedkommende kan dokumentere bakgrunnen for reisen, for eksempel forevisning av 
invitasjon til stevne eller dokumentasjon på at vedkommende har tilgang på 
jaktterreng. 

 
Våpenpasset må omfatte det eller de skytevåpen, som vedkommende transporterer, og 
våpenet må være av en slik type som lovlig kan benyttes i Norge. 
 
Innehavere av europeisk våpenpass kan transportere og inneha ammunisjon i rimelig 
omfang, så fremt betingelsene ovenfor er oppfylt. 
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8.8.4 Kontroll  
Utenlandsk borger som innehar skytevåpen som er omfattet av et europeisk våpenpass, 
plikter å forevise våpen og våpenpass for kontroll. 

 
Innehaveren av våpenpasset plikter sammen med våpenpass å forevise godkjent 
legitimasjon, som for eksempel pass eller førerkort. 
 
NB!   
Våpen som medbringes til Sverige for jakt, konkurranse eller transitt, må som tidligere 
tolldeklarere våpen ved inn- og utpassering.  Deklareringen kan også gjøres via 
internett (www.tullverket.se).  Svensker med våpenpass til Norge trenger ikke 
tolldeklarering. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


