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Forskrifter, digitalisering 
og noe annet…
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Erik Lund



Et spesielt år for alle



Ny forskrift om bruk av åte
• Forskrift i kraft 1.1.20
• Opphever ikke Mattilsynets forskrift om forbud mot fôr og 

saltstein til ville hjortedyr.
• Forbud mot fôring av villsvin
• Fylkesmannen kan regulere



Forskriftsendring om bruk av kunstig lys

I forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst :

Ny § 29b om kunstig lys ved åtejakt på villsvin og ettersøk av villsvin (1. april 2020)

§ 29b.Kunstig lys ved åtejakt på villsvin og ettersøk av villsvin
Fast montert kunstig lys kan benyttes ved åtejakt på villsvin.
Kunstig lys kan benyttes ved ettersøk av påskutt villsvin. Ved ettersøk skal 
bruk av kunstig lys varsles i samsvar med viltloven § 20 fjerde ledd.

Med kunstig lys i første og annet ledd menes lyskilder som gir synlig 
lys som belyser arealet foran lyskilden.



Forskriftsendring om bruk av kunstig lys

§ 29 A. KUNSTIG LYS VED ÅTEJAKT PÅ JERV 
Fast montert kunstig lys kan benyttes ved åtejakt på jerv i prosjektområdene for 
prosjekter godkjent av Klima- og miljødepartementet for utprøving av slikt 
tiltak. Klima- og miljødepartementet kan fastsette vilkår for bruk av kunstig lys.
Avgrensningen av prosjektområdene skjer i samråd med Fylkesmannen.
Bestemmelsene i første ledd gjelder til og med 15. februar 2018.

I forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst :

Ny 8. september 2020:
Fast montert kunstig lys kan benyttes ved åtejakt på jerv som 
gjennomføres som ledd i lisensfelling.
Bruk av kunstig lys etter første ledd skal rapporteres til 
fylkesmannen.



Hva er kunstig lys?

Høringsutkastet fra LMD: 

Med kunstig lys menes lys som ikke stammer fra naturen i 
form av direkte og indirekte lys fra sol eller måne, 
herunder lys fra tekniske innretninger og teknologier som 
ved hjelp av tilført energi har til formål å lyse opp eller 
forbedre synligheten av omgivelsene eller viltet for det 
menneskelige øyet i mørket.



Ny viltforskrift fastsatt 1. april 2020
Forskrift om skadefelling, om dødt vilt, og om bruk av vilt i oppdrett, forskning 
og dyrepark (Viltforskriften)

Samler 4 tidligere forskrifter
• Skadefellingsforskriften (1997)
• Holdforskriften (1999)
• Innfangingsforskriften (2003)
• Fallviltforskriften (2004)

Innholdsmessig videreføring av gjeldende prinsipper og regelverk

Modernisering, harmonisering og tilpassing til nytt regelverk
- Naturmangfoldloven 2009
- Forskrift om fremmede organismer 2015
- Forskrift om fremvisning av dyr (Mattilsynet 2016)



Særlige tema under høringen
• Hold av rev for trening av jakthunder.

• Forbud mot hold av vilt i fangenskap (Viltloven §
7)

• Det er ingen hjemmel for å tillate hold av vilt for 
trening av hunder. 

• Ny bestemmelse i § 4-2 annet ledd: 
«Trening av hund på vilt i fangenskap er ikke 
tillatt» 



Skadefelling engasjerer 



Skadefelling engasjerer 

• Skadefelling av «småfugler»

• Bestemmelsene om skadefelling har 5 felles 
vilkår i § 3-3

• I tillegg flere bestemmelser som sier hvilken 
myndighet som avgjør søknaden.

• Viktigste endringer i praksis:
• Skadefelling av fiskemåke krever tillatelse fra 

fylkesmannen/Miljødirektoratet (§§ 3-6 og 3-7) 
• Spurvefugler inne i bygninger kan felles uten 

søknad (§ 3-4 annet ledd)



Rehabilitering av skadd vilt

§ 2-10. Ivaretakelse av vilt for 
rehabilitering

…..
Sykt eller skadd vilt kan ivaretas for 

rehabilitering, dersom viltet i løpet av kort 
tid kan tilbakeføres til sitt naturlige miljø. 
Ivaretakelsen skal skje i samråd med 
veterinær.

………..



Vilt som kjæledyr er ikke tillatt

Forbud mot hold av vilt:
- for jakt i hegn
- for bruk i sirkus
- falkonering
- kjæledyr/hobbydyr
- trening av hund

I § 4-2 tredje ledd er det en liste over arter som er 
unntatt fra forbudet. 



Veiledning til viltforskriften
Miljødirektoratet jobber med en nettbasert 
veiledning

• Kommentarer til bestemmelsene

• Veiledning i skadeforebyggende tiltak

• Rapporteringsløsninger

• Hjelp til å søke/ESS

• Miljøvedtaksregisteret



Endrete krav til storviltammunisjon

§ 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:

1. Minste tillatte kaliber er 6,5 (.264″/6,71 mm).
2. Minste tillatte kulevekt er 9 gram (138,9 grain) for kuler med mantel og blykjerne

og 7,8 gram (120 grain) for blyfrie kuler.
3. Minste tillatte anslagsenergi på 100 meter (E100) er 2200 joule.
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.



Evaluering av hjorteviltstrategien



Revisjon av hele viltlovgivingen



Revisjon av jakttidene- prosess 

Utarbeide og fastsette en 
revidert versjon av  forskrift og 
jakt- og fangsttider 2017 – 2022.



Utforming og arbeid

• Hører kun på endringer
• Utredningsinstruksen



Bestandsmessige forutsetninger
• Rapport på jaktbart småvilt fra NINA

• Ny rødliste kommer sent i 2021, derfor 
møte med Artsdatabenken

• Rødlista skal rulleres hvert 6. år – bør 
jakttidene vare 6 år denne gangen?



Mange interesser

Forhåndskonferanse med 
Sametinget

Forhåndsinnspill fra SF, FK og 
sentrale organisasjoner

Spørreundersøkelse hjortevilt-
friluftsliv



Media og roller

• Vurderer vi bestandene og 
jakta

• Hvem vurderer omdømme?

21



AKTIVITET Tidspunkt

Forhåndinnspill, NINA-rapport, spørreundersøkelse, dialog KLD/LMD jan - apr

Utarbeide høringsforslag jan - 15. mai

Intern frist for de ulike artsgruppene

Forslag til forskrift og høringsdokument sendes KLD/LMD/TLG

Justering og ferdigstilling for intern godkjenning 

Høring 

Frist kommuner til fylkeskommunen og lokale org. til sentrale

Frist til Miljødirektoratet

Høringsoppsummering  

Intern frist for de ulike artsgruppene

Forslag til forskrift (og høringsoppsummering) sendes KLD/LMD/TLG

Justering og ferdigstilling for intern godkjenning 
Fastsetting av forskrift 1. Feb 2022



Hvilke arter vi 
skal høre på….

….får vi se på om 
kort tid



Den digitale jeger



Jegerens digitale hverdag er på telefonen



Den digitale jeger
• Påmelding jegerprøvekurs 
• Kursgjennomføring 30 timer 
• Melde opp som jegerprøvekandidat 
• Betale eksamensgebyr 
• Gjennomføre eksamen 
• Betale jegeravgift 
• Registrere lisensjakt 
• Kjøpe jaktkort 
• Registre prøveskudd/skyteprøve 
• Rapportere jaktutbytte ()
• Kontrollkort villrein 
• Appen settogskutt 



Situasjonen i 2020

• 516 000 jegere i Jegerregisteret
• 190 000 betaler jegeravgift, 136 000 har jaktet 
• 90-100 000 jakter storvilt
• Budsjettert med 275 000 i porto/trykking (2 950 000 i 2019)

• 11 000 har reservert seg mot digital kommunikasjon med det offentlige: 
Papirlapp og stempel fremdeles godkjent vitnemål for skyteprøve.



Min jegerdokumentasjon Kontrollør

https://projects.invisionapp.com/share/J8TYDOA69SE#/screens/390700271


Hvordan virker det?
Jeger
• Registrerer påkrevd obligatoriske skudd i app.
• Registrerer skyteprøve (skudd) i app.
• Genererer QR kode for kontroll som forevises 

kontrollør.



Litt «fun-facts»..

Siden lanseringen i mai/juni:

• Min jegerdokumentasjon: 32 900 Android + 38 100 iOS
• I en hel uke var dette den mest nedlastede app både i Appstore og Google 

play

• Nesten 10 000 godkjente skyteprøver i app
• Over 330 000 avlagte obligatoriske skudd registrert
• Nærmere 50 000 våpen frivillig registrert



Hva sier brukerne(hentet fra appstore)?

• Denne appen er perfekt!"

• «Endelig kom denne appen, den er helt fantastisk."



Nytt i 2021
Skudd som avlegges i terminfestet 
konkurranse i det kalenderåret som 
jaktåret starter, gjelder som obligatoriske 
skudd i skyteprøve for storvilt. Skuddene vil 
overføres automatisk fra NJFF og DFS, og 
bli synlige på «Min jegerside» og i appen 
«Min jegerdokumentasjon» når jaktåret 
starter 1. april.



Min jegerside



Takk for meg!
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