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Innspill til gjennomgang og modernisering av viltloven 
 
Det henvises til inkalling til møte om saken fredag 5. Juni 2020. 
NBJF ønsker med dette å gi følgende skriflige innspill til Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) samt 
Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Et utvalg av paragrafer med forslag presenteres i det 
følgende: 

 
Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven)   
§ 20. (bruk av våpen under jakt) 
 

Til felling av vilt under jakt kan bare brukes skytevåpen med ladning av krutt. 
(NBJF foreslår å slette denne linjen for å muliggjøre jakt med pil og bue) 

Til jakt er bruk av hagle for mer enn to skudd og helautomatisk rifle forbudt. 

Bruk av selvskudd til felling av vilt er forbudt. Det samme gjelder bruk av kunstig lys i jaktøyemed, 
med følgende unntak: 

a) åtejakt på rødrev, når lyskilden er fast montert 
b) ettersøk av påskutt hjortevilt 
c) avliving av vilt som er fanget levende i felle 

Ved ettersøk som nevnt i tredje ledd bokstav b, har jegeren bevisbyrden for at påskytingen er 
lovlig. Jegeren skal varsle politi, jaktrettshaver og kommunen om bruken av kunstig lys før ettersøket 
tar til. Dersom varsling i vesentlig grad vil forsinke ettersøket, kan begrunnet melding om slik bruk av 
kunstig lys sendes samme instanser umiddelbart etter avsluttet søk. 

Departementet gir nærmere forskrifter om de skytevåpen og den ammunisjon (NBJF forslår at det 
endres til våpen og at våpen og ammunisjon og at disse to begrepene defineres i loven. Pil og bue tas 
med i definisjonen) som det skal være tillatt å bruke under jakt, og om hvordan våpen og ammunisjon 
skal oppbevares og medbringes under jakt. Videre kan departementet ved forskrift gi nærmere 
bestemmelser om bruk av kunstig lys i tilfeller som nevnt i tredje ledd. Departementet kan også ved 
forskrift tillate at kunstig lys benyttes ved åtejakt på andre arter enn rødrev, ved ettersøk av andre 
arter enn hjortevilt og ved avliving av vilt i andre tilfeller enn nevnt i tredje ledd. 
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Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst  
 
§ 8.Obligatorisk jegerprøve 

Alle personer som har fylt 16 år og som ikke er registrert i Jegerregisteret, skal før jakt, felling 
eller fangst utøves ha bestått jegerprøve i henhold til denne forskrift, studieplan og instruks om 
innhold og gjennomføring av jegerprøven fastsatt av Miljødirektoratet. 

Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. 

Jegerprøveeksamen kan avlegges fra og med det kalenderåret jegerprøvekandidaten fyller 14 år. 

Personer som er fast bosatt i utlandet trenger ikke avlegge jegerprøve dersom de kan 
dokumentere at de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i sitt bopelsland. 
 
§ 8.b Obligatorisk tilleggsprøve for buejakt (NBJF foreslår å legge til) 

Alle personer som ønsker å jakte med pil og bue må i tillegg til kravene i §8 bestå buejegerprøve i 
henhold til denne forskrift, studieplan og instruks om innhold og gjennomføring av jegerprøven fastsatt 
av Miljødirektoratet. 

Personer som er fast bosatt i utlandet må kunne dokumentere at de fyller vilkårene for å bedrive 
buejakt i hjemlandet. 
 
 
 
§ 15.Våpen under jakt og felling 

Under ordinær jakt og felling kan det bare brukes rifle og haglevåpen med ladning av krutt. Under 
jakt og felling er det ikke tillatt å bruke pistol, revolver, halvautomatiske våpen av militær karakter eller 
helautomatiske skytevåpen. 

Under jakt på elg, hjort, dåhjort, villrein, muflon, villsvin og moskusfe eller felling av bjørn og ulv 
er det kun tillatt å bruke rifle eller pil og bue. Det samme gjelder jakt på råbukk i særskilt 
bukkejaktperiode.  

Under jakt på elg eller felling av bjørn og ulv er det kun tillatt å bruke rifle.  

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

Salongrifle (salonggevær) kaliber 22 LR kan bare brukes under jakt på viltarter opp til en hares 
størrelse, men ikke til hare. 

Til jakt og felling er bruk av hagle for mer enn to skudd forbudt. 
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§ 16.Krav til rifleammunisjon 

Under jakt på elg, hjort, dåhjort, villrein, villsvin, muflon, moskusfe eller felling av ulv og bjørn skal 
det brukes ammunisjon med ekspanderende prosjektil med minimumsvekt 9 gram og med følgende 
anslagsenergi: 

a) For ammunisjon med kulevekt mellom 9 gram (138,9 grain) og 10 gram (154 grain) skal  
anslagsenergien være minst 2700 joule (275 kgm) målt på 100 meters avstand, E100. 

b) For ammunisjon med kulevekt på 10 gram eller mer skal anslagsenergien være  
minst 2200 joule (225 kgm) målt på 100 meters avstand, E100. 

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 . 
 
§ 16.b Krav til bue, pil og pilspiss (NBJF foreslår å legge til) 

Pilen skal ha totalvekt på minst 25 gram.  

Pilspissen skal ha en skjærende diameter på minst 25 mm. Spissen skal ha minst to og ikke mer 
enn fire skjærende egger. Pilspissen skal være lagd av stål eller annet egnet materiale. 

For jakt på vilt opp til og med rådyrs størrelse skal pilens energi være minst 40 joule. For jakt på 
vilt større enn rådyr skal pilens energi være på minst 60 joule 
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§ 18.Obligatorisk skyteprøve 

Ingen har adgang til å drive jakt og felling av storvilt med rifle uten at vedkommende har avlagt 
skyteprøve samme jaktår. Skyteprøven består av to deler. 

Det skal først gjennomføres 30 obligatoriske skudd på valgfri blink. Deretter skal det for hver rifle 
som skal benyttes under jakt og felling av storvilt skytes 5 skudd mot dyrefigur godkjent av 
Miljødirektoratet. For hver rifle med flere løp må det for hvert løp som skal benyttes til jakt eller felling 
av storvilt skytes 5 skudd mot dyrefigur. 

For kombivåpen (rifle–hagle), drillinger og dobbeltløpet rifle skal det skytes 3 skudd mot dyrefigur 
godkjent av Miljødirektoratet. 

Alle skuddene mot dyrefigur må være innenfor angitt treffområde. 

Oppnådd sølvmerke i elgskyting (Norges Jeger- og Fiskerforbunds ferdighetsmerke) og bestått 
skyteprøve for bjørnejegere, godkjennes som skyteprøve når skyteprogrammene er godkjent av 
Miljødirektoratet. 

For storvilt som har jakttid eller fellingsperiode som går fra ett jaktår og over i neste, gjelder 
skyteprøve som er avlagt i det jaktåret jakten eller fellingen av vedkommende viltart startet. 
 
 §18.b Obligatorisk skyteprøve for pil og bue (NBJF foreslår å legge til) 
 

Ingen har adgang til å drive jakt med pil og bue uten at vedkommende har avlagt skyteprøve 
samme jaktår. Dette kravet gjelder også utenlandske jegere. 

 
Prøven skal avlegges med den buen og de pilene som skal brukes på jakt. 

 Prøven består av 5 piler som skytes på 5 dyrefigurer på ukjente avstander mellom 10 og 30 
meter. Alle skuddene mot dyrefigur må være innenfor angitt treffområde. 

 


