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Om opplæringsjakt på storvilt 

Det har til tider vært mange spørsmål om hvilke regler som gjelder for 
opplæringsjakt på storvilt. Særlig er det forholdet mellom tilsynspersonen – 
våpen – jegeravgift – skyteprøve det stilles spørsmål om. Nedenfor er det gitt 
svar på stilte spørsmål om hvilke regler som gjelder. 

 Opplæringsjakt gjelder for storvilt for personer som fra dette kalenderåret fyller 

16 år, og frem til fylte 18 år  

 Det er vilkår om bestått jegerprøve og skyteprøve både for jegeren som er under 

opplæring og den som er tilsynsperson 

 Tilsynspersonen må ha betalt jegeravgift for det aktuelle jaktåret 

 Tilsynspersonen kan bære våpen dersom grunneier tillater det 

 Den som er under opplæring kan bære eget våpen 

 Benyttes kun ett våpen under opplæringen må begge ha bestått skyteprøve med 

det våpenet 

 Ingen må overdra eller overlate skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon til 

person under 18 år med mindre det er for kortvarig bruk under forsvarlig tilsyn 

Utdypende svar: 

På Miljødirektoratets nettsider er det laget en kort oppsummering av vilkårene som gjelder for 
opplæringsjakt. Sitat fra http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Jakt-og-fiske/Jakt-og-
fangst/Jegerprove-og-opplaringsjakt/: "Fra det kalenderåret du fyller 16 år og frem til fylte 18 år, 
kan du, dersom du har bestått jegerprøven og skyteprøven for storviltjegere, delta i opplæring 
på storviltjakt med våpen. Vilkåret er at du har samtykke fra foreldrene dine, eller andre 
foresatte, og at du er under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år. Tilsynspersonen må ha 
drevet med jakt, betalt jegeravgift i minst tre år og ha mulighet til å kontrollere og instruere deg 
når du er under opplæring. Tilsynspersonen må også ha tillatelse fra grunneier." 
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Veilederen Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler 
(M-520 | 2016) er atskillig bedre som oppslagsverk og mer utfyllende: "Under opplæringsjakt skal 
tilsynspersonen være i fysisk nærhet av den som er under opplæring. På denne måten har 
han/hun mulighet til å gripe inn i situasjoner og til enhver tid være tilgjengelig for spørsmål og 
veiledning. Tilsynspersonen må være registrert i Jegerregisteret og ha betalt jegeravgift i minst 3 
år. Tilsynspersonen må ha betalt jegeravgift for det aktuelle jaktåret og i tillegg ha avlagt 
skyteprøve for storviltjegere.  
 
Aldersgrensebestemmelsene i våpenloven § 29 regulerer overdragelse av våpen til mindreårige. 
Personer under 16 år kan ikke få tillatelse til å erverve eller inneha skytevåpen, og det er forbudt 
å overdra eller overlate skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon til person under 18 år uten 
særskilt samtykke fra vedkommende politimester. Med samtykke fra foreldrene eller den som har 
omsorgen for vedkommende, kan likevel våpen og ammunisjon overlates person under 18 år til 
kortvarig bruk under forsvarlig tilsyn." Det som viser til våpenloven § 29 i veilederen kan virke 
noe misvisende og lovteksten er nok mer forståelig: "Ingen må overdra eller overlate skytevåpen, 
våpendeler eller ammunisjon til person under 18 år uten særskilt samtykke fra vedkommende 
politimester. Slikt samtykke kan ikke gis når vedkommende er under 16 år. Bestemmelsen i første 
ledd er ikke til hinder for at slike gjenstander, uten særskilt samtykke fra vedkommende 
politimester, overlates person under 18 år til kortvarig bruk under forsvarlig tilsyn, forutsatt at 
foreldrene eller den som har omsorgen for vedkommende samtykker i det." Våpenloven § 29 gjelder 
for våpen som overdras eller overlates til andre personer, men personer under 18 år kan selv være 
eier og bruker av jaktvåpen tillatt til bruk på storvilt jf. våpenloven § 7: "Tillatelse kan ikke gis til 
person under 18 år. Unntak kan i særskilte tilfeller gjøres for person under 18 år men over 16 år, 
der våpen kan oppbevares av verge eller annen person som fyller de alminnelige krav til tillatelse." 
Eksempel på særskilt tilfelle er der opplæringsjegeren har bestått jegerprøven jf. våpenforskriften 
§ 10. Dette er som allerede nevnt også et krav for å kunne delta på opplæringsjakt på storvilt. 
  
Dette gir imidlertid ikke et åpenbart svar på om tilsynspersonen selv kan bære våpen i tillegg til 
jegeren som er under tilsyn, men det svaret gis implisitt i kravet om at "tilsynspersonen må også ha 
tillatelse fra grunneier" – dersom grunneier gir tillatelse kan jegeren gå med våpen på hans 
eiendom. Dette avledes av viltloven § 27 om grunneiers enerett til jakt og fangst og § 45 om ferdsel 
med våpen på annen manns grunn. Det kreves selvsagt ikke tillatelse for å gå i natur uten våpen jf. 
friluftslovens bestemmelser om ferdsel.  
  
I tillegg er det et krav om at tilsynspersonen skal ha avlagt skyteprøve for storviltjegere. Dette 
kravet gjelder det våpenet som benyttes alternativt de våpen som benyttes av tilsynsjegeren. 
Benyttes det kun ett våpen må tilsynsjegeren ha avlagt og bestått skyteprøven med dette våpenet. 
Tilsynsjegeren kan etter avtale med grunneier benytte eget våpen og må da ha skutt opp med 
dette. Denne tolkningen avledes av bestemmelser i vilt- og dyrevernlovgivningen: "Under 
opplæringsjakt skal tilsynspersonen være i fysisk nærhet av den som er under opplæring. På denne 
måten har han/hun mulighet til å gripe inn i situasjoner …". Her er det stilt krav om fysisk nærhet 
for bl.a. å kunne gripe inn i situasjoner. En tenkelig situasjon er ved skadeskyting hvor jegeren som 
er under tilsyn ikke behersker situasjonen og tilsynsjegeren må avlive dyret. For avliving av dyr 
kommer § 20 i dyrevelferdsloven om jakt, fangst og fiske jf. samme lovs § 12 om avliving til 
anvendelse. Dyrevelferdsloven har også krav om kompetanse (§ 6) for å bedrive den aktiviteten de 
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utøver. Etter lovens § 20 tilfredsstilles kompetansekravene dersom jegeren fyller vilkårene i 
viltlovgivningen som jegerprøve, innskyting av våpen med den ammunisjon som skal brukes under 
jakt, treningsskyting og storviltprøve er avlagt og bestått. Forarbeidene til dyrevelferdsloven har en 
tilsiktet harmonisering mellom denne loven og viltlovgivningen – herunder også naturmangfoldloven. 
Reglene om utøvelse av jakt finnes i viltlovgivningen, men så lenge jakten fører fram til avliving av 
dyr, eller forsøk på avliving, kommer også dyrevelferdsloven til anvendelse. 
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