Studieplan for
jegerprøvens obligatoriske kurs
Fastsatt av Miljødirektoratet 1. juli 2013
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1. SAMLING – JAKT OG HOLDNINGER

læringsmål
Eleven skal
• ha innblikk i jaktens historikk i Norge
• kunne gjøre rede for betydningen av jakt og fangst i tidligere tider og i dagens samfunn
• se jaktens plass i dagens samfunn samt være bevisst holdninger og etikk i forbindelse med jaktutøvelsen
• forstå nødvendigheten av å utøve jakt på en mest mulig human, sikker og akseptabel måte for å sikre
samfunnets aksept, respekt for viltet, ansvarsfull våpenhåndtering og jaktutøvelse etc.
• forstå hvorfor det i dag er behov for obligatorisk jegerutdanning i Norge

GJENNOMFØRING
3 timer undervisning

TEMA for samling 1
Innledning om kurset og presentasjon
• Presentasjon, kursets omfang, arbeidsmåte, hjemmearbeid og eksamen

JAKT og holdninger
• Hva er jakt? Hvorfor jakt?
• Viltforvaltning og jaktas verdi
• Jegerprøven
• Jaktutøvelsen
• Oppsummering/debatt

Grunnprinsipper for human og SIKKER JAKT
• Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) §§ 1, 2, 3, 19 og 20

Regler for human jaktutøvelse
• Dyr i bevegelse, fart
• Skuddhold og avstandsbedømmelse
• Skuddplassering, skuddvinkler
• Skudd mot dyr i flokk
• Skuddfelt

2. SAMLING – VÅPEN OG VÅPENLOVGIVNINGEN

læringsmål
Eleven skal
• ha kjennskap til de forskjellige våpentypenes oppbygging, funksjon og virkemåte
• ha kjennskap til de forskjellige ammunisjonstypenes funksjon og virkemåte
• ha kjennskap til sikker og forskriftsmessig våpenhåndtering i alle situasjoner
• kunne visitere (sjekke at våpenet er uladd), lade/tømme og sikre/avsikre våpen

GJENNOMFØRING
3 timer undervisning

TEMA FOR SAMLING 2
Våpen – STERKE KREFTER
• Bevisstgjøring av elevene i forhold til våpen og våpenhåndtering

Våpen – ansvar og KRAV
• Våpenloven

Våpenets oppbygging og funksjon
• Ulike våpentyper
• Siktemidler

Regler for SIKKER jaktutøvelse
• Sikkerhet før jakta
• Sikkerhet under jakta
• Sikkerhet etter jakta

Ammunisjon – sikkerhetssoner
• Haglpatroner
• Riflepatroner
• Ballistikk
• Sikkerhetsavstander
• Skuddvinkler

KRAV til jaktammunisjon
• Anslagsenergi, forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst kap 5. Våpen og ammunisjon

Skyteteknikk
• Det teoretiske grunnlaget som forberedelse til samling seks

3. SAMLING – HUMAN OG SIKKER JAKT I PRAKSIS

læringsmål
Eleven skal
• ha forståelse for og kunnskap om sikkerhet og avstandsbedømmelse i forbindelse med håndtering og bruk
av våpen i aktuelle jaktsituasjoner
• kunne håndtere våpenet korrekt i situasjoner som: Under transport, ut/inn av bil, over hinder og bekker
og i møte med andre mennesker
• ha grunnleggende kjennskap til bruk av kart, kompass og GPS

GJENNOMFØRING
3 timer undervisning

TEMA FOR SAMLING 3
Rundløype
Post 1: våpenhåndtering, JAKTPAUSE/JAKTSTART
• Transport av våpen og ammunisjon
• Oppbevaring av våpen og ammunisjon

Post 2: bekledning
• Ulike typer bekledning, fordeler og ulemper
• Fokus på temperaturregulering og klær som gir komfort ved varierende værforhold

Post 3: postplassering
• Fokus på sikker bakgrunn, skytesektor og plassering i forhold til andre jegere

Post 4: avstandsbedømmelse
• Fokus på å beregne avstand ved jakt med hagle og rifle i ulikt terreng og værforhold
• Metoder for avstandsbedømming

Post 5: KART, kompass, GPS
• Fokus på praktiske øvelser for å lære gode rutiner for kart, kompass og GPS

Post 6: førstehjelp og førstehjelpsutstyr
• Fokus på det mest praktiske under jakt, dvs fallskader og kutt. Ellers skal det gjennomgås de viktigste
elementene ved mer alvorlig skade; puls, åndedrett og større blødninger, samt hvordan man utfører
livreddende førstehjelp i forhold til disse tre punktene.

4. SAMLING – ARTSKUNNSKAP

læringsmål
Eleven skal
• kunne identifisere jaktbare arter og deres forvekslingsarter
• ha nødvendig kjennskap til jakttidene for de jaktbare artene

GJENNOMFØRING
3 timer undervisning eller selvstudium ved e-læring
Jegerprøvekandidaten kan velge å tilegne seg stoffet ved e-læring i stedet for å møte opp til undervisning.
Kandidaten må da avlegge en test i e-læringsprogrammet som kan mailes eller tas med til instruktøren som
dokumentasjon på at samlingen er gjennomgått. Se www.miljodirektoratet.no/jegerproven

TEMA for samling 4
Artskunnskap
• Hjortedyr
• Bjørnefamilien
• Haredyr og andre gnagere
• Hundefamilien
• Mårdyrene
• Kattefamilien
• Seler
• Villsvin
• Muflon
• Hønsefugler
• Vadefugler
• Skarver
• Måker
• Ender
• Gjess
• Duer
• Kråkefugler
• Troster

5. SAMLING – LOVER OG FORSKRIFTER
læringsmål
Eleven skal
• ha kjennskap til og forståelse for behovet av regelverket som regulerer forhold knyttet til praktisk jakt,
jaktmetoder og ettersøk
• kunne innholdet i lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) §§ 10 – dager med jaktforbud, 19 – human jakt,
20 – bruk av våpen under jakt, 21 – bruk av motordrevet framkomstmiddel under jakt, 23 – bruk av hund
under jakt, 34 – forfølgingsretten, 45 – ferdsel med våpen på annen manns grunn, 46 – jaging og lokking
av vilt
• kjenne til naturmangfoldloven og dennes betydning for viltloven
• kjenne aktuelt innhold i fjelloven, dyrevelferdsloven, våpenloven, hundeloven,
friluftsloven, lov om motorisert ferdsel i utmark og brann- og eksplosjonsvernloven
• kjenne til forskrifter knyttet opp til viltloven:
- Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst
- Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun
- Forskrift om forvaltning av hjortevilt
- Forskrift om forvaltning av bever
- Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters
reproduksjon
• kjenne til forskrift om regulering av sel på norskekysten
• ha kjennskap til høstningsprinsippet og bærekraftig forvaltning
• ha kjennskap til forvaltningsnivåene i Norge

GJENNOMFØRING
3 timer undervisning eller selvstudium ved e-læring
Jegerprøvekandidaten kan velge å tilegne seg stoffet ved e-læring i stedet for å møte opp til undervisning.
Kandidaten må da avlegge en test i e-læringsprogrammet som kan mailes eller tas med til instruktøren som
dokumentasjon på at samlingen er gjennomgått. Se www.miljodirektoratet.no/jegerproven

TEMA for samling 5
Bakgrunn for regulering AV JAKTA
•
•
•
•

Behovet for å regulere jakta
Bærekraftig forvaltning
Lover, forskrifter, rundskriv og instrukser
Forvaltningsnivåene

Aktuelt lovverk og forskrifter
• Naturmangfoldloven
• Viltloven med forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking
av egg og dun, forskrift om forvaltning av hjortevilt, forskrift om forvaltning av bever og forskrift om felling
viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon
• Våpenloven
• Hundeloven
• Fjelloven
• Friluftsloven
• Dyrevelferdsloven
• Lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag
• Brann- og eksplosjonsvernloven
• Forskrifter som regulerer seljakt

6. SAMLING – SKYTING OG FANGST

læringsmål
Hagle:
Deltakerne skal
• ha forståelsen av haglenes virkning på ulike avstander
• vite hvordan haglenes effekt på planke er
• ha kjennskap til skyteteknikk etter bevegelig mål
• kunne holde riktig i hagla
• forstå viktigheten av riktig sving-, sikte- og avtrekksteknikk
Rifle:
Deltakerne skal
• ha grunnleggende kjennskap til skyteteknikk; pusteteknikk, avtrekksteknikk, sikteteknikk og tørrtrening
• vite om optimal utnyttelse av kikkerten og viktigheten av avstanden mellom øye og kikkert
• kunne holde rifla i riktig grep
• kjenne til kulens endrede treffpunkt ved ulike avstander (ballistikk)
Fangst:
Deltakerne skal
• vite hvordan oppsetting og bruk av feller skjer i praksis

GJENNOMFØRING
6 timer undervisning ute

Hagleskyting
• Fokus på praktiske øvelser, veiledning og demonstrasjon for å nå målene for samlingen
• Alle kandidatene skal skyte minimum 15 skudd hver på leirdue

Rifleskyting
• Fokus på praktiske øvelser, veiledning og demonstrasjon for å nå målene for samlingen
• Alle kandidatene skal skyte med rifle kaliber .22 LR eller annet kaliber (grovere kaliber eller miniatyr)

Feller og fangst
• Fokus på praktiske øvelser, veiledning og demonstrasjon for å nå målene for samlingen

7. SAMLING – JAKTFORMER OG ETTERSØK

læringsmål
Deltakerne skal
• ha kjennskap til forskjellige jaktmetoder, med og uten hund, på småvilt og storvilt (hjortevilt og rovvilt)
• kunne rutinene for ettersøk av skadet vilt

GJENNOMFØRING
3 timer undervisning

TEMA for samling 7
Jaktformer
• Posteringsjakt
• Løshundjakt
• Smygjakt
• Jakt med stående hund
• Støkkjakt
• Fellefangst

ETTERSØK AV SKADET hjortevilt
• Hva sier lov og forskrift?
• Skuddreaksjon
• Merking/Registrering
• Planlegging

ETTERSØK AV SKADET småvilt
• Viktige forholdsregler
• Skuddplassundersøkelse - sportegn
• Praktisk ettersøk

8. SAMLING – JAKTHUNDER OG DRESSUR

læringsmål
Eleven skal
• ha grunnleggende kunnskap om jakthundraser
• kjenne til aktuelle hunderaser til de forskjellige jaktformene
• forstå viktigheten av å ha dresserte jakthunder

GJENNOMFØRING
3 timer undervisning eller selvstudium ved e-læring
Jegerprøvekandidaten kan velge å tilegne seg stoffet ved e-læring i stedet for å møte opp til undervisning.
Kandidaten må da avlegge en test i e-læringsprogrammet som kan mailes eller tas med til instruktøren som
dokumentasjon på at samlingen er gjennomgått. Se www.miljodirektoratet.no/jegerproven

TEMA for samling 8
Jakthundraser
• Fokus på de 3 hovedgruppene av jakthunder: elghunder, drivende hunder og fuglehunder og hvordan disse
arbeider

DRESSUR
• Forståelse for betydningen av dressur
• Grunnleggende dressur, jaktdressur og aversjonsdressur

9. SAMLING – IVARETAKELSE AV VILTET

læringsmål
Eleven skal
• ha kjennskap til ivaretakelse av felt vilt
• ha kjennskap til hvordan man kan komme i gang som jeger
• være motivert til å begynne å jakte selvstendig eller sammen med andre

GJENNOMFØRING
3 timer undervisning

TEMA for samling 9
Ivaretakelse AV viltet
• Ressursutnyttelse - en forutsetning for jakt
• Grunnprinsipper ved transport, slakting, partering, modning og lagring

Behandling av felt hjortevilt
• Utvomming, flåing, modning og partering

Behandling av felt småvilt og fugl
• Etter skuddet, modning/henging, flåing og partering

Hvordan kommer JEG MEG På JAKT?
• Fokus på hvordan man skal gå frem for å komme seg ut på jakt etter bestått jegerprøve

