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HVEM ER JAKTLEDER?



HVA ER EN
JAKTLEDER?

I Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 26a
står det blant annet:

" Jaktlag som deltar i jakt etter elg, hjort og bjørn skal utpeke en
ansvarlig jaktleder.  Valdansvarlig plikter å melde jaktleders navn og 
adresse til kommunen før jaktlaget starter jakta.“

Dersom to eller flere jakter sammen, danner disse et jaktlag og 
skal ha en jaktleder.

Det er opp til jaktlaget å velge jaktleder, her er ikke noen
føringer for hvordan det skal skje. 



Det er ingen formelle krav knytta 
til jaktlederrolla. 

Jaktleder treng ikke fysisk delta i 
jakta til ei kvar tid, men må ha 
oversikt over den jakta som pågår 
og hvem som jakter.



Jaktleder sine oppgaver og 
plikter kan deles i to:

De praktiske oppgavene

Det juridiske ansvaret



Her er det ikke noen fasit eller fastsatte regler, 
men noen oppgaver er det naturlig at jaktleder 
har:

• Planlegge og legge til rette for forberedelse 
til jakta

• Planlegge gjennomføring av jakta

• Bestemme hvor og hvordan det skal jaktes

• Informere om jaktlaget sine interne regler

• Informere kva som kan skytes

DE PRAKTISKE OPPGAVENE 
TIL JAKTLEDER



JURIDISK OG 
FORMELT 
ANSVAR

Viktig å presisere:

Jaktleder er ikke ansvarlig for den enkelte jeger sine handlinger.

Alle jegere har et selvstendig ansvar for jaktutøvelsen, men jaktleder
har et noe større ansvar for at jaktlaget i helhet har en jaktutøvelse i
tråd med regelverket om human jakt. 

Jaktleder har også et ansvar for at alle jegerne har den informasjonen
de skal ha før jakta starter.



HUMAN JAKT

Viltloven § 19 (human jakt):

Jakt og fangst skal utøves på slik måte at viltet ikke utsettes for 
unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker
eller husdyr eller skade på eiendom.



Jaktleder har ei særskilt viktig rolle dersom det skjer noe 
uventa eller uønska. 

For eksempel skadeskyting eller feilskyting. 

Her er det forventa at jaktleder:

• Før jakta får på plass avtale om tilgang til
ettersøksekvipasje jfr § 23 i “Forskrift om utøvelse av jakt, 
felling og fangst»

• Kjenner regelverket og vet hva som skal gjøres

• God «kriseledelse»

• Gir klare instrukser til resten av jaktlaget



REGLER OG SIKKERHET SVANØY
- Alle skyter jegermessig. Det vil si kalv/ungdyr først, og aldri framme fra eller bakfra.
- Det skal ikke skytes på dyr i bevegelse. 
- Alle skal være lett synlige
- Våpen bæres utenom jakt med sluttstykke trukket bak – viktig signal til andre om at våpenet ikke er ladet
- Det er kun lov å lade våpen på post med mindre annet blir avtalt
- Skyt aldri uten sikker bakgrunn
- Når jeger blir utplassert på post er han/hun selv ansvarlig for å innhente informasjon om naboposter med mer
- Tenk på hundenes og hundeførers sikkerhet
- Dersom ett dyr et påskutt og ikke med sikkerhet er felt skal det ikke skytes på flere dyr
- Dersom dyr er påskutt fra en post skal jeger uansett bli på posten til hundeføreren/guide er på plass
- Ingen forlater postene før jakten av avblåst
- Det er ikke tillatt å løsne skudd etter at jakta er avblåst
- Tøm kammer og ta ut magasinet når du forlater post





ETTERSØKSPLIKT

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst:

§ 27.Ettersøksplikt, forfølgingsrett og avliving av såret storvilt

Den som under jakt eller forsøk på felling skadeskyter storvilt eller
kongeørn, plikter å gjøre det en kan for å avlive dyret snarest mulig. 

Vedkommende plikter å forvisse seg om påskutt dyr er truffet eller
ikke. 

Jegeren og jaktlaget som har skadeskutt storvilt, skal ikke oppta jakt
eller påskyte nye dyr mens ettersøk pågår. 

Innen valdets grenser skal ettersøk om nødvendig pågå ut dagen
etter skadeskytingen. 

På annet vald opphører retten til ettersøk og felling ved utgangen av 
den dag skadeskutt storvilt kom inn på valdet, jf. lov av 29. mai 1981 
nr. 38 om viltet § 34.

https://lovdata.no/lov/1981-05-29-38


Framleis § 27:

Dersom pliktig ettersøk første dag er uten 
resultat, skal jeger eller jaktlag uten opphold 
underrette jaktrettshaver og kommunen eller 
nærmeste politimyndighet om de faktiske forhold. 

Jeger og jaktlag som har deltatt ved 
skadeskytingen av viltet, skal uten godtgjørelse 
bistå viltmyndighet eller politi i det videre 
ettersøk.

VARSLING



PÅSKUTTE DYR

- Rapport om påskutte dyr skal skje via radio/mobil så snart som 
mulig

- Avlivingsskudd er tillatt fra post
- Skuddplassundersøkelse foretas kun av godkjent 

ettersøksekvipasje
- Merk deg et punkt i terrenget hvor dyret stod da det ble 

påskutt
- Alle påskutte dyr regnes som felte dyr



VIKTIG Å TENKE PÅ

- Små kvist kan endre kulebanen.
- Du er ansvarlig for alle dine skudd – vær sikker på hva du skyter 

på.
- Du behøver aldri angre på ett skudd du ikke løsnet. 
- Jaktutøvelse og bruk av rusmidler hører ikke sammen.
- Ikke legg ut alt på sosiale medier – bruk hodet.



ANDRE 
AKTUELLE
OPPGAVER FOR 
JAKTLEDER

• Kontrollere at jegerene har papirene i orden

• Kontakt med grunneigar/rettshaver/kommune

• Kontakt med nabojaktlag

• Konfliktløsing?

• Samle inn Sett Hjort/Elg- skjema – rapportere i “Settogskutt”

• Rapportering



Utviklingstrekk ved hjorteviltbestandene



Tid

Viktige hendelser
i norsk hjorteviltforvaltning




1274

Magnus Lagabøter

Kristian IV´s Norsk Lov

1604

Kongelig forordning fra Danmark

1730

Total freding av elg

1818

Halvor Rasch

1825

Kong Oscar i sanksjonere lovforslag

1845

Lov om utryddelse av rovvilt

1863

NJFF opprettes

1871

Grunneierne gis enerett til jakt

1899

Tid

AJFF

1933

Jaktlovkomite

1937

Jaktlov

1951

Viltlov

1981

Ny hjortevilt strategi 

2009





Viktige hendelser

i norsk hjorteviltforvaltning

Revisjon av viltloven

Handlingsplan for hjortevilt mot år 2000

Driftsplanprosjektet

Honne rapporten

1991

1995

2000

2004

Villrein og samfunn

2005

Norsk Villreinsenter

2006

2000

Norsk Hjortesenter

2005

Norsk Elgsenter

Funn av CWD på villrein

2016
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Drivkrefter som påvirker
hjorteviltet og norsk hjorteviltforvaltning

• Klima
• Energi
• Urbanisering
• Teknologisk utvikling
• Økt krav til kompetanse
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Antall felt hjortevilt I Norge 1950 - 2021



• Liten naturlig dødelighet (klima/sykdom/rovdyr).

• Jakt som viktigste dødsårsak (ca. 85 %).

• Rask turnover (7 år → 95 %).

• Har hatt en produktiv bestand.

Bestandsutviklingen

• Bestandsøkning som følge av for lav avskyting i forhold til 
tilveksten, og overbeskatning av bukker. 

• Har noen hatt en drøm om å kle landet med hjort?



















ELG vs HJORT

Leveområde

Bestandsstørrelse

Sosialitet

Alder ved kjønnsmodning

Drektighetstid

Hunndyras reproduksjonslengde

Kalving

Gevir felling

Feiing av gevir

Voksen bukk/okse

HJORT

Skog

Usikre estimat

Familiegrupper

1,5

8 måneder (232 dager)

1 kalv 12 – 14 år

Primo juni

Fra medio mars

Fra medio august

9 – 12 år

ELG

Skog

Usikre estimat

Solitær

1,5

8 måneder (234 dager)

1 – 2 kalver 12 – 14 år

Mai/juni

Desember/januar

Fra medio august

7 – 9 år



Hvor vil vi?

Er det vilje til endring?

De beste dyra 
bør gå igjen etter jakt!



Hvem er vi?

Befolkningen
Myndighetene

Grunneiere
Jegere



Grunneierstyrt forvaltning?

Jeger

Grunneier

Myndighet

Befolkningen



Forvaltningspremisser

Menneskelige interesser

Hjorteviltets egenverdi

Helhetlig økosystem





Fortsatt vanskelig å godta

Kalveskyting

Kalv fremfor 1,5 åringer

Stamkolla fremfor bukken

At naboen kan skyte storbukken



Kalvedødeligheten er 
minst like høy!















Effekt av økende bestandstetthet på forhold 
som påvirker bestandsutviklinga

 Kroppsvekt og kondisjon
 Tidspunkt for brunst og eggløysing
 Drektighetsrate
 Fødselsvekter
 Vekstrate

 Mortalitet
Alder for kjønnsmodning
 Fare for sjukdomsspreiing
 Konkurranse om føde

















Vektutvikling kalver og ungdyr
Gjennomsnittlig årlig slaktevekt (±2SE) for kalv (åpne symboler) og ettåringer (fylte
symboler) i overvåkingsregion Vestland Nord. Blå symboler for bukker og røde symboler for koller. Data fra 
perioden 1992–2019.



Brunst hos unge koller

Slaktevekt (kg)
Kjelde: Langvatn et al. 1994



Hvem av disse er 1,5 år?
- alle bilder tatt omlag 1. august -

Foto over © Lars Johan Skjeggestad



Bukkenes betydning
Pionerdyra

Brøling

Erfaring



Bukkenes betydning

Bedre synkronisering av kollene

Tidligere paring

Tidligere kalving

Økt andel bukkekalv

Pionerdyra

Brøling

Erfaring



Vektutvikling bukker og koller
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Alder på dyr

Aldersfordeling 48 150 skutt og alderbestemte hjort i Bremanger, Flora, Gloppen og Stryn 1991 - 2016

Hanndyr Hodyr
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Felte hjort hjortefylkene 1992 – 2021
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Hanndyr Hunndyr Felte hjort
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Alder år

Aldersfordeling 14.366 felte elg overvåkingsregion Nordland 1991 – 2021
Vefsn, Grane og Hattfjelldal – bare 47 okser 10 år og eldre

Hanndyr Hunndyr
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Saltdal Steigen Fauske
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Hanndyr Hodyr
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•Kysthjorten brøler ikke
•Bukkene ble degenerert bare etter noen år med fredning
•Stamkollene lokkere bukk til terrenget
•De gamle bukkene bare lager bråk, mens det er de unge 
bukkene som parer
•De gamle bukkene kan være sterile
•Vi må skyte de store bukkene for å unngå innavl
•Andre gode forslag fra salen?

”Hørt blant garva jegere”;































Felles forståelse?
• Jakt viktigste dødsårsak
• Fokus på dyra som er igjen etter jakta
• Kvalitet framfor kvantitet
• Søke å oppnå kjønnsbalanse nær 50:50
• Voksen kolle/ku og bukk/okse = produksjonsdyra er like mye verdt!
• Øke snittalder i  bestandene
• Skyte mer kalv – prosjekt fri avskyting 
• Skyte mer ungdyr kolle/kvige – innse at selv den beste kan gjøre feil!
• Viktig å sikre robuste bestander - fremfor høy tetthet



Gjør det enkelt !
Skyt mer elg

Skyt elgen der den er
Slepp til flere på jakt og jakt mer!

Økt gjennomsnittsalder
Bedre kjønnsbalanse

Stabil reproduksjon og god kondisjon
«Bunnlinjeprinsippet i kontrollerbare bestander»
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