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Gjennomføring av jegerprøvekurs under pandemien 

 

Vi får fortsatt mange henvendelser fra jegerprøveinstruktører som er usikre på 

mulighetene for gjennomføring av jegerprøvekurs under pandemien. Mange har 

også ønsker om ulike tilpasninger av jegerprøvekurs. 

  

Miljødirektoratet har stor forståelse for at dette er en vanskelig situasjon for dere 

som arrangerer jegerprøvekurs. Det ble lagt ned en stor innsats i fjor, noe som 

medførte at vi til tross for pandemien fikk over 10 000 nyutdannede jegere også i 

2020. Dagens smittesituasjon er preget av lokale utbrudd der lokale restriksjoner 

innført av smittevernhensyn stadig varierer innen enkeltkommuner og mellom 

kommuner. Samtidig skrus nivået på de nasjonale bestemmelsene og tilrådingene 

opp og ned. Miljødirektoratet vil ikke etablere ulike lokale krav til gjennomføring av 

jegerprøvekurs, noe som i en så skiftende situasjon ville bli rotete for både 

deltakere og arrangører. 

  

Mange har spurt om muligheten for alternative undervisningsmetoder som 

erstatning for fysisk oppmøte under pandemien.  Bestått jegerprøve kvalifiserer til å 

utøve jakt, felling og fangst, og kjøp av våpen. Det er stort fokus på 

holdningsskapende arbeid i undervisningen, som ivaretas på kurs gjennom 

instruktørens dialog med kursdeltakerne i kurslokalet. Et viktig moment i kurset er 

også sikkerhet i forhold til håndtering av våpen. Slik som jegerprøvekurset er 

utformet per i dag, er det ikke lagt til rette for at pensum kan ivaretas gjennom 

nettlæring eller videoundervisning. Vi har et stort fokus på at jegerprøvekurs skal 

være av høy kvalitet med tanke på hvordan mange i samfunnet ser på den 

høstingsaktiviteten vi utøver. Enhetlig kursopplegg bidrar til dette og er en 

forutsetning for at kursdeltakere kan delta på manglende deler av kurset ved et 

annet kurs. 

  

Miljødirektoratet håper derfor at dere på samme måte som i fjor finner gode 

løsninger også i 2021, som gjør at dere kan arrangere jegerprøvekurs i tråd med 



både gjeldende regelverk for jegerprøven og smittevern. Alle jegerprøveinstruktører 

anbefales å søke råd hos lokale helsemyndigheter om smitteverntiltak som er 

tilpasset situasjonen der kurset skal avholdes. 

  

Endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst 
 

Miljødirektoratet har hørt på endringer i forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse 

av jakt, felling og fangst. Endringene er nå vedtatt og trådte i kraft 2. februar 2021. 

Opplæringsmateriellet på nedlastingssenteret på www.nacl.no er oppdatert i tråd 

med endringene.  Se «oppdateringslogg» på nedlastingssenteret for informasjon 

om hvilke foredrag som er oppdatert.  Ny studieplan, undervisningsplan, instruks, 

veileder til forskriften og e-læringskurset er under oppdatering og publiseres 

fortløpende. Følgende er endret i ny forskrift: 

 

Jegerprøven 

Det er foretatt noen presiseringer av regelverket knyttet til jegerprøven og 

begrepsbruken er modernisert i tråd med øvrig kursvirksomhet under 

voksenopplæringsloven. 

Jegerprøvekandidat erstattes av kursdeltaker, og jegerprøvegebyr er endret til 

eksamensgebyr. 

  

Fra 1. januar 2017 ble det åpnet for at jegerprøvekurset bl.a. kan gjennomføres 

over fem hele sammenhengende dager. Intensjonen med dette alternativet var å 

ivareta kurs som ble gjennomført på dagtid, for eksempel som camper for ungdom. 

Det viser seg at flere arrangører gjennomfører disse kursene på kveldstid etter jobb 

og skole, og helt frem til kl. 23 på kvelden. Vi mener at dette ikke er noen god 

pedagogisk tilnærming hverken for kursdeltaker eller instruktør. Selv om flere av 

disse kursene kommer ut med bra eksamensresultater, så er holdningsdannelse og 

varig læring et viktig grunnlag for utvikling av egen praksis ved utøvelse av jakt, 

felling og fangst. Eksamensresultat alene er ikke det eneste kvalitetsmålet på 

jegeropplæringen. Det er nå presisert i forskriften hvordan denne femdagers 

varianten skal brukes, gjennom å presisere at undervisningen skal foregå innenfor 

tidsrommet 0800-1800. 

Miljødirektoratet har også i forskriften tydeliggjort når autorisasjon som 

https://nacl.us9.list-manage.com/track/click?u=7c4a6469cfa1fbc82b5ed4454&id=671cdbafaf&e=809d7eb0ea


jegerprøveinstruktør kan trekkes tilbake, og at ved tilbaketrekking må instruktøren 

gjennomføre utdanning for jegerprøveinstruktører på nytt. 

  

Miljødirektoratet har opphevet kommunens myndighet til å gi personer som har fylt 

16 år inntil ett års utsettelse med å ta jegerprøvens obligatoriske kurs dersom det 

ikke er rimelig kurstilbud i nærheten. 

  

Våpen og ammunisjon 

Utviklingen går i retning av at jegere i økende grad benytter blyfrie kuler til jakt. 

Dette skyldes i all hovedsak et økt fokus på de negative helseeffektene blyholdige 

kuler kan ha. I dag finnes det blyfri ammunisjon til de fleste storviltkalibre, men 

tidligere forskriftskrav gjør at tilgjengelige alternativ ikke er egnet for de fleste 

jaktrifler innenfor det mye benyttede 6,5 kaliberet.Miljødirektoratet har derfor endret 

kravene til anslagsenergi: 

 

For jakt på elg, hjort, dåhjort, villrein, villsvin eller mufflon, og ved felling av ulv og 

bjørn skal det brukes ammunisjon med ekspanderende prosjektil. I tillegg skal 

følgende krav være oppfylt; 

a) minste tillatte kaliber er 6.5, 

b) minste tillatte kulevekt er 9 gram for kuler med mantel og blykjerne og 7.8 gram 

for blyfrie kuler og 

c) minste tillatte anslagsenergi på 100 meter er 2200 Joule. 

Videre er det tilføyd at det under jakt på storvilt ikke er tillatt å benytte kuler og 

ammunisjon som er laget for trenings- og konkurranseskyting 

  

Skyteprøve for storviltjegere 

Nytt i forskriften er skudd avlagt på terminfestet konkurranse i perioden 1.1.-31.03. 

også gjelder som obligatoriske skudd for jaktåret som starter 1.4. Skuddene vil 

overføres automatisk fra konkurransene til NJFF og DFS, og bli synlig på "Min 

jegerside" og i appen "Min jegerdokumentasjon" når jaktåret starter 1. april. 

            

Endring i eksamensavgift 
 

I statsbudsjettet for 2021 er størrelsen på eksamensavgiften økt fra 300 kr til 330 kr 



 
 
 

fra 1. januar 2021. 

  

Skyteprøve for jaktåret 2021/2022 

 

Miljødirektoratet planlegger for at skyteprøven for storviltjegere skal gjennomføres 

på ordinær måte jaktåret 2021/2022. Arrangører av skyteprøven bes da legge opp 

til gjennomføring av skyteprøven slik forskriften forutsetter og i tråd med lokale 

smittevernregler. 
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