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Dyrevelferd og hjorteviltjakt. 

Utvidede jakttider, jakt i brunsttiden, 
bruk av løse hunder 
og krav til jeger ved felling

Viltwebinar Skogkurs  29.04.21

Erik Lund



Dyrevelferd – hva er det?
Dyrevernalliansen:

Dyrebeskyttelsen:

Dyrevelferd dreier seg om hvordan dyret 

har det, og hvordan det takler miljøet det 

lever i, både fysisk og psykisk.

Mattilsynet: Viser til Brambellkommisjonen (1965)

• Frihet fra sult og tørste – tilgang på friskt vann og en diett som gir god helse og trivsel

• Frihet fra fysisk ubehag – lever i et egnet miljø

• Frihet fra smerte, skade og sykdom – ved forebygging, rask diagnose og behandling

• Frihet fra angst og frykt – lever og behandles slik at de unngår frykt og stress over lenger tid

• Frihet til å utføre naturlig adferd – blant annet god nok plass og selskap av dyr av samme art



Utgitt 8. desember 2004

✓«Alt vilt bør i prinsippet omfattes av 

yngletidsfredningen»

✓«Tanken om at dyr har egenverdi, som 

er slått fast i Stortingsmeldingen om 

dyrevelferd, synes å være lite 

fremtredende i viltforvaltningen»

✓«Målet må imidlertid være å redusere 

risikoen for lidelse hos viltet gjennom 

krav til effektive våpen og krav til 

jegerens skyteferdighet.»



Hva er dyrevelferd i jaktsammenheng?



Hva er dyrevelferd i jaktsammenheng?

Jakt innebærer 

tross alt å ta liv.



Juridiske rammebetingelser

§ 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.

Viltlovens kapittel VI. Utøvelse av jakt og fangst



Lokalforvalteren og jegeren møter nye 
brukergrupper som stiller en ny type spørsmål

• Skal vi jakte? - og skal vi jakte overalt?

• Liten gruppe jegere. Kun 92 000 jaktet hjortevilt i 2019/2020 –

det er 1,7 % av befolkningen (5,4 mill)



I Norge (i flg. undersøkelser Jan 

Arve Gjøvik hadde tilgang til) 

var det 40% som mener at 

moralsk sett bør dyr ha de 

samme rettigheter som 

mennesker, og 63% mente at det 

var svært viktig/noe viktig å 

bekjempe jakt.

JAG’s bok er et forsvar for den 

tradisjonelle, høstingsorienterte 

naturbruk

Utgitt 2003
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På generelt grunnlag, hvor positiv eller negativ stiller du deg til jakt?» I prosent 
av base n=600

Svært positiv Ganske positiv Ganske negativ Svært negativ Vet ikke

74 prosent er positive til jakt, samme nivå 
som i 2017

▪ Andel som er positive er på samme nivå som i 2017. Ca. én av 

fire er svært positive, mens omtrent halvparten er ganske 

positive

▪ Menn er ikke uventet mer positive til jakt enn kvinner.

▪ Det er relativt stor variasjon på alder, hvor de midtre 

aldersgruppene er mest positive. 

▪ Det er særlig de i aldersgruppen 15-29 år som har blitt mer 

positive enn i 2017.
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Miljøbarometeret – TNS 

Gallup
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Hvor stor tiltro har du til at jakt i Norge utøves på en human og forsvarlig 
måte?» I prosent av base n=600. 

Svært stor tiltro Ganske stor tiltro Ganske liten tiltro Svært liten tiltro Vet ikke

Tiltro til human jakt ligger på samme nivå 
som i 2017

▪ Ingen endringer i tiltro til at jakt i Norge utøves på en human og 

forsvarlig måte.

▪ Aldersgruppen 45-59 har siden 2008 hatt en økende tiltro til at 

det blir utført human jakt.

▪ De yngre er som tidligere var mer skeptiske har blitt atskillig 

mye mer positive til at jakten i Norge er human. Men, personer 

over 60 år har blitt noe mer skeptisk.
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Jakttid 
og 
brunst



Legend

Jaktslutt elg

Slutt etter ordinær jakttid

Utvidet jakttid
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Før 2017



Hva regulerer jaktuttaket?

•Kvoter

• Jakttid 

• Innsats



Aurland 3 0 3

Eidfjord 0 2 2

Gol 5 1 6

Hemsedal 8 0 8

Hol 6 0 6

Lærdal 2 1 3

Nesbyen 10 0 10

Nord-Aurdal 3 0 3

Nore og Uvdal 5 4 9

Sør-Aurdal 5 6 11

Ulvik 0 0 0

Vang 2 0 2

Vestre Slidre 5 0 5

Ål 1 0 1

Årdal 3 0 3

SUM 58 14 72

Felt elg 15. august-

24.september

Felt elg 

januar

Sum felt i 

utvida jakttid

Registrerte elgfellinger i utvida jakttid, Nordfjella-regionen jaktåret 2020-21. 

Utvida jakttid:



Felt hjort august Felt hjort januar Sum felt i utvida jakttid

Aurland 13 26 39

Eidfjord 3 3 6

Gol 5 4 9

Hemsedal 2 0 2

Hol 0 0 0

Lærdal 13 22 35

Nesbyen 1 2 3

Nord-Aurdal 0 8 8

Nore og Uvdal 0 7 7

Sør-Aurdal 0 1 1

Ulvik 1 12 13

Vang 2 0 2

Vestre Slidre 1 4 5

Ål 3 5 8

Årdal 24 16 40

SUM 68 110 178

Registrerte hjortefellinger i utvida jakttid, Nordfjella-regionen jaktåret 2020-21. 

Utvida jakttid:



Utvida jakttid for elg

• Over 180 kommuner med utvida 

jakttid i perioden 2012-2017

• Fordelt på 15 fylker

• Ressurskrevende



Hvilke arter vi 
skal høre på….

….får alle vite om 
kort tid



Når er brunsttida?

Hjort

Når kommer elgkua i brunst? Avhenger av

• Hvor i landet kua er

• Hvor gammel kua er

• Kondisjon (vekt)



Biologiske hensyn

Alder i dager
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• Vektvariasjon / energibalanse gjennom året 

 Sårbar fase etter brunsten 

• (særlig oksene: mister 6-20% kroppsvekt gjennom brunsten)



Jakttiden definerer innenfor hvilket 
tidsrom en kan utøve jakt på lovlig måte

Det er ingen som pålegger jaktrettshaver eller jeger å jakte i hele denne 

perioden
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Forstyrrelser – hva slags og 

hvordan påvirker de elgen?

Nytt studie gjennomført 

i Sverige



Gult GPS-halsband

Rødt merke i begge ører

Sensorer 

Til venstre: Temperaturmonitor i vommen (120 g, 21x72 mm)

I midten: Temperatur-/hjertemonitor under huden (19 gram, 46x15 mm)

Til høyre: Hjertemonitor under huden (15 gram, 8x19x62 mm)
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Et eksempel på en løshund som 

kommer på elg.

Løshund og bandhund

Eksempel 2 Bandhund som 

kommer på elg.

https://rpubs.com/Ecophys_Evenstad/587135
https://rpubs.com/Ecophys_Evenstad/587140


Skiløper

Eksempel på 

skiløper som 

nærmer seg 

merka elg

https://rpubs.com/Ecophys_Evenstad/587260


Krav til jeger og 
jaktutøvelsen

Forskriften regulerer de fleste sider som 

berører generelle krav til jegeren og 

jaktutøvelsen.

Forventningene til jeger og jaktutøvelse 

er ikke forskriftsfestet, men er et resultat 

av hvordan et samlet samfunn forventer at 

en jegers opptreden skal være.



Endrete krav til storviltammunisjon

§ 16.Krav til rifleammunisjon

Under jakt på elg, hjort, dåhjort, villrein, villsvin eller muflon, og ved felling av ulv og 
bjørn skal det brukes ammunisjon med ekspanderende prosjektil. I tillegg skal følgende 
krav være oppfylt:

1. Minste tillatte kaliber er 6,5 (.264″/6,71 mm).

2. Minste tillatte kulevekt er 9 gram (138,9 grain) for kuler med mantel og blykjerne
og 7,8 gram (120 grain) for blyfrie kuler.

3. Minste tillatte anslagsenergi på 100 meter (E100) er 2200 joule.

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.

Under jakt på storvilt er det ikke tillatt å benytte kuler og ammunisjon som er laget for 
trenings- og konkurranseskyting.





Skuddplassering





Evaluering av hjorteviltstrategien



Revisjon av hele viltlovgivingen



Den digitale jeger
• Påmelding jegerprøvekurs 

• Kursgjennomføring 30 timer 

• Melde opp som jegerprøvekandidat 

• Betale eksamensgebyr 

• Gjennomføre eksamen 

• Betale jegeravgift 

• Registrere lisensjakt 

• Kjøpe jaktkort 

• Registre prøveskudd/skyteprøve 

• Rapportere jaktutbytte ()

• Kontrollkort villrein 

• Appen settogskutt 

• Elektronisk fellingsrapport 



Min jegerdokumentasjon Kontrollør

https://projects.invisionapp.com/share/J8TYDOA69SE#/screens/390700271


Nytt i 2021

Skudd som avlegges i terminfestet 

konkurranse i det kalenderåret som 

jaktåret starter, gjelder som obligatoriske 

skudd i skyteprøve for storvilt. Skuddene vil 

overføres automatisk fra NJFF og DFS, og 

bli synlige på «Min jegerside» og i appen 

«Min jegerdokumentasjon» når jaktåret 

starter 1. april.



Min jegerside



Takk for meg!


