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SmåvIltjakt HjortevIltjakt
HjortevIlt 

elg 
 
 
 

I de kommuner hvor det er åpnet for adgang til elgjakt

Finnmark, troms, Nordland, Nord-trøndelag og  
Sør-trøndelag fylker
Unntatt: Kommunene Kautokeino og Karasjok

25.09.

01.09.

31.10.

30.09.

møre og romsdal, Sogn og Fjordane,  Hordaland og 
rogaland fylker 

10.09. 15.11.

oppland fylke
Unntatt: Lunner kommune

25.09.
05.10.

31.10.
31.10.

telemark fylke
Unntatt: Kommunene Sauherad, Siljan,  Porsgrunn, 
Skien, Nome, Bamle, Kragerø, samt Drangedal 
 unntatt Tørdal etter den gamle soknegrensa, og Bø 
unntatt den del av kommunen som ligger sør og vest 
for  Bø-elva

25.09.
05.10.

31.10.
31.10.

Buskerud fylke
Unntatt: Kommunene Hurum, Røyken, Lier, Hole, 
Drammen, Øvre Eiker og Nedre Eiker

25.09.
05.10.

31.10.
31.10.

Østfold, akershus, oslo og vestfold fylker 05.10. 31.10.

Hedmark fylke
Unntatt: Kommunene Eidskog, Kongsvinger,  
Nord-Odal, Sør-Odal, Grue, Åsnes, Våler,  Elverum 
vest for Glomma, Stange, Løten, Hamar og Ringsaker

25.09.
05.10.

31.10.
31.10.

vest-agder fylke 
Unntatt: Kommunene Kristiansand, Søgne, 
 Songdalen, Vennesla, Marnardal, Audnedal,  Mandal, 
Lindesnes, Lyngdal, Farsund og  Flekkefjord

25.09.
05.10.

31.10.
31.10.

aust-agder fylke
Unntatt: Kommunene Risør, Gjerstad,  Vegårshei, 
Tvedestrand, Arendal, Froland, Grimstad, Birkenes, 
 Lillesand, Evje og  Hornnes, øst for Otra og Iveland

25.09.
05.10.

31.10.
31.10.

Hjort I de kommuner hvor det er åpnet adgang til 
 hjortejakt 

01.09. 23.12. 

rådyr I de kommuner hvor det er åpnet adgang til 
 rådyrjakt 

25.09. 23.12.

voksen 
rådyrbukk

I de kommuner hvor det er åpnet adgang til 
 rådyrjakt 

10.08. 23.12.

villrein Hele landet (alle villreinområder) 20.08. 30.09.

Det er ikke tillatt å jakte elg på lørdager og søndager i følgende områder i Oslo, Akershus 
og Buskerud fylker: Asker, Bærum, Hole, Lørenskog, den delen av Lier  kommune som 
ligger øst for riksveg 285 og Holsfjorden og den delen av Oslo  kommune som ligger sør 
for en linje trukket fra der kommunegrensen mot Ringerike  krysser Langlivatnet rett øst 
for V. Fyllingen, videre østover langs vassdraget over Ø. Fyllingen-Bjørnsjøen-Helgeren-L. 
og St. Gørja til Manntjern og St. Svarttjern i kommunegrensen mot Nittedal. 

Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til fylkeskommunen: 
Fylkeskommunen kan etter søknad fra kommunen utvide jakttiden for elg til 23.12. når 
det foreligger særlige bestands-, forvaltnings- eller næringsmessige behov. Det skal fremgå 
av søknaden hvilke hensyn som ønskes ivaretatt, hvilke deler av  arealet som omfattes av 
driftsplaner, tiltak for samjakt og hensyn til øvrig friluftsliv.  Kommunen kan også søke 
samarbeid med nabokommuner før søknad fremmes for fylkes kommunen. Arealet med 
utvidet jakttid bør omfatte hele kommunen. 

Fylkeskommunen kan av hensyn til andre brukere av utmarka innskrenke jakttiden for 
elg og hjort som for eksempel utsette starttidspunkt, framskyve avslutningstidspunkt og 
innføre opphold i jakta. Dette kan gjelde hele eller deler av kommunen. 

Fylkeskommunen kan etter søknad fra kommunen utvide jakttiden for elg og hjort til 
31.01. i hele eller deler av kommunen der skadegjørende trekkende bestander av elg 
og/eller hjort medfører vesentlige beiteskader. 

Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til villreinnemnda: 
Utvide jakttida for villrein i sitt villreinområde med inntil 14 dager i løpet av oktober 
måned når særlige bestandsmessige behov foreligger. 

Skarver 

toppskarv Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag 
fylker samt kommunene Osen, Roan, Åfjord, 
Bjugn, Ørland og Rissa i Sør-Trøndelag fylke 

01.10. 30.11. 

all  storskarv Hele landet med de unntak som nevnes  nedenfor 01.10. 30.11.

Storskarv 
Ungfugl med 
hvit buk

I disse fylkene er det kun tillatt å jakte  ungfugl 
med hvit buk: Møre og Romsdal og  Sør-Trøndelag 
fylker unntatt kommunene Osen, Roan, Åfjord, 
Bjugn, Ørland og Rissa hvor det er tillatt å jakte 
all storskarv

01.10. 30.11.

Storskarv I ferskvannslokaliteter i Østfold, Akershus, 
 Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder,  
Vest-Agder og Rogaland fylker

21.08. 23.12.

aNdeFUgler

kort nebbgås Hele landet med de unntak som nevnes  nedenfor 10.08. 23.12. 

I Finnmark fylke er arten fredet

Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy 
kommuner

21.08. 23.12.

Den frie jakten på hav og fjord, jf viltloven  
§ 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder 
fylke

10.09. 23.12.

grågås Hele landet med de unntak som nevnes  nedenfor 10.08. 23.12.

I Finnmark fylke er jakt kun tillat i ytre  fjordstrøk 21.08. 23.12. 

og kyst med følgende  avgrensing: Nord for riksvei 98 fra  Smalfjord 
i Vestertana og landområdet vest for Smalfjord og Tana fjorden til 
Børselv i Porsanger. Videre nordvest for en rett linje fra Børselv til 
Ytre Billefjord. Videre nord for E6 fra Ytre Bille fjord i Porsanger til 
Rafsbotn i Alta. Herfra følger avgrensingen rett vest i en rett linje 
fra Rafsbotn til Tallvik. Videre nord for E6 fra Tallvik til grense 
Troms fylke og nordover langs fylkesgrensen

Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy 
kommuner 

15.08. 23.12. 

Den frie jakten på hav og fjord, jf viltloven § 32, 
fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke

10.09. 23.12.

Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til fylkes-
mannen: Fylkesmannen kan åpne for jakt på grågås  inntil 15 dager 
før ordinær jaktstart når det foreligger en lokal  forvaltningsplan. 
I denne perioden kan fylkesmannen fastsette når det kan jaktes 
innenfor et tidsrom fra kl. 24.00 – 10.00 ut i fra lokal forhold som 
f.eks  soloppgang

Brunnakke, 
krikkand og 
stokkand

Hele landet med det unntak som nevnes  
nedenfor

21.08. 23.12. 

Den frie jakten på hav og fjord, jf  viltloven § 32, 
fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke

10.09. 23.12.

toppand, 
havelle, 
 kvinand, siland 
og laksand

Hele landet 10.09. 23.12. 

Svartand Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold,  Buskerud, 
 Telemark, Aust-Agder og  Vest-Agder fylker

10.09. 23.12.

Ærfugl Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark, 
Aust-Agder og Vest-Agder fylker 

01.10. 30.11. 

HØNSeFUgler

jerpe, orrfugl 
og storfugl 

Hele landet 10.09. 23.12. 

lirype og 
 fjellrype

Hele landet med det unntak som nevnes 
 nedenfor

10.09. 28.02./ 
29.02.

Finnmark og Troms fylker og  Narvik,  Ballangen 
og  Evenes  kommuner samt den delen av  Tysfjord 
 kommune som  ligger nord for Tysfjorden/ 
Hellemofjorden i Nordland fylke

10.09. 15.03.

dUeFUgler

ringdue Hele landet med unntak av Troms og  Finnmark 
fylker hvor arten er fredet 

21.08. 23.12. 



Fremmede/INtrodUSerte arter

vadere og måker
Heilo Hele landet med unntak av Rogaland fylke hvor 

arten er fredet 
21.08. 31.10. 

enkeltbekkasin Hele landet 21.08. 31.10. 
rugde Hele landet 10.09. 23.12. 
gråmåke og 
svartbak

Hele landet med det unntak som nevnes 
 nedenfor

21.08. 28.02./ 
29.02. 

Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, 
fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke

10.09. 28.02./
29.02.

SpUrveFUgler  
gråtrost og 
 rødvingetrost 

Hele landet 10.08. 23.12. 

Nøtteskrike Hele landet med unntak av Nordland, Troms og 
Finnmark fylker hvor arten er fredet 

10.08. 28.02./ 
29.02. 

Skjære Hele landet 10.08. 28.02./ 
29.02. 

kråke Hele landet 15.07. 31.03. 
ravn 
 

Hele landet med det unntak som nevnes 
 nedenfor

10.08. 28.02./ 
29.02. 

Troms og Finnmark fylker 10.08. 15.03. 
Haredyr  

Hare Hele landet med det unntak som nevnes 
 nedenfor

10.09. 28.02./ 
29.02. 

Troms og Finnmark fylker og Narvik,  Ballangen 
og Evenes kommuner samt den delen av  Tysfjord 
kommune som ligger nord for  Tysfjorden/ 
Hellemofjorden i Nordland fylke

10.09. 15.03. 

gNagere
ekorn Hele landet 01.11. 15.03.
Bever I de kommuner hvor det er åpnet adgang til 

beverjakt 
01.10. 30.04. 

Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til 
 kommunen: Utvide jakttiden for bever med inntil 15 dager i 
etterkant for hele eller deler av kommunen der is- og  snøforhold 
normalt vanskeliggjør en bestandsmessig forsvarlig forvaltning 
innenfor ordinær jakttid

rovdyr 
rødrev Hele landet 15.07. 15.04. 
røyskatt Hele landet 21.08. 15.03. 
mår Hele landet 01.11. 15.03. 
grevling Hele landet 21.08. 31.01. 
gaupe Hele landet 01.02. 31.03.

Jakt er kun tillatt i de  områder der rovviltnemnden/ 
Miljødirektoratet har fastsatt kvote eller tillatt kvotefri jakt på 
gaupe (jf forskrift 18. mars 2005 nr 242 om  forvaltning av  rovvilt). 
 Rovviltnemnden kan fastsette en kortere  jakttid dersom  særlige 
forhold tilsier det

kanadagås Hele landet med de unntak som nevnes 
 nedenfor

10.08. 23.12.

Finnmark, Troms og Nordland fylker ned til Rana 
og Rødøy kommuner

21.08. 23.12.

Den frie jakten på hav og fjord, jf  viltloven § 32, 
fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke

10.09. 23.12.

Stripegås Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 10.08. 23.12. 
Den frie jakten på hav og fjord, jf  viltloven § 32, 
fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke

10.09. 23.12.

Fylkeskommunen kan åpne for jakt på kanadagås og stripegås 
inntil 15 dager i forkant av ordinær jakttid. Fylkes kommunen kan 
utvide jakten på  kanadagås og stripegås i inntil to  måneder  
i  etterkant av ordinær jakttid

knoppand 
 (moskusand)

Hele landet 21.08. 23.12. 

mandarinand Hele landet 21.08. 23.12. 
Stivhaleand Hele landet 21.08. 23.12. 
Fasan Hele landet 01.10. 15.10. 
Sørhare og
vilt levende 
kanin 

Hele landet 10.09. 28.02./ 
29.02. 

Beverrotte Hele landet 21.08. 15.05. 
Bisam 
 (bisamrotte)

Hele landet 01.04. 31.03. 

mårhund Hele landet 01.04. 31.03. 
villmink Hele landet 01.04. 31.03. 
villsvin Hele landet med det unntak som nevnes 

 nedenfor
01.04. 31.03.

Sugge som har unger er fredet, men ungene er jaktbare hele året
dåhjort og 
muflon 

Hele landet 25.09. 23.12. 

NoeN BeStemmelSer om jakt
SNareFaNgSt
Det er adgang til snarefangst etter ryper fra og med 01.11. til utgangen av jakttiden for 
ryper i følgende kommuner: 

Den som skal bruke snarer til fangst av rype 
plikter å føre regelmessig tilsyn med  snarene 
minst hver andre dag. Skriftlig melding sendes 
til kommunen senest ti dager før fangsten 
tar til.  Meldingen skal gi opplysninger om 
brukerens navn, adresse, fangst område og 
fangst periode. Senest ti dager etter utlø-
pet av jakttiden for rype i kommunen skal 
 brukeren på fastsatt skjema  rapportere 
fangst resultatet. Melde- og rapportskjema 
for snarefangst av rype kan lastes ned fra 
www.miljodirektoratet.no.

lISeNSFellINg
Jegere som vil delta i  lisensfelling må regist rere 
seg i Jegerregi steret på www.jegerregisteret.no  
ved hjelp av jegerens fødselsnummer. Ett av 
vilkårene for å drive lisens felling er at jeger-
avgift for vedkommende jaktår er betalt. 
Jegeravgiften kan betales direkte på www.
jegerregisteret.no. Lisensfelling krever grunn-
eiers tillatelse. Lisensjegeren må forholde seg 
til vedtak og vilkår fattet av den regionale 
rovviltnemnden i den regionen lisens fellingen 
skal finne sted, jf forskrift 18. mars 2005 om 
forvaltning av rovvilt.

HUNd
Bruk av løs på drevet halsende hund er tillatt 
brukt til jakt på hjort, rådyr, gaupe, rødrev, 
hare eller felling av gaupe. Bruk av løs på 
drevet halsende hund under jakt på gaupe og 
rødrev, eller felling av gaupe er ikke tillatt i 
ordinær båndtvangstid. Boghøyde til løs, på 
drevet halsende hund som brukes under jakt 
på hjort og rådyr må ikke overstige 41 cm. 
Bruk av løs på drevet halsende hund er tillatt 
til rådyrjakt i perioden 25.09 – 23.12, og til 
hjortejakt fra 01.09. og til hjortejaktas slutt. 
Alle jaktlag skal ha tilgang på godkjent etter-
søkshund ved jakt etter elg, hjort og rådyr.

regler om våpeN,  ammUNISjoN og 
 SkyteprØve For  StorvIltjegere m.m.
Under ordinær jakt og felling kan det bare 
brukes rifle og hagle våpen med ladning av 
krutt. Under jakt og felling er det ikke  tillatt 
å bruke pistol,   revolver, halvautomatiske 
våpen av  militær karakter eller helauto-
matiske skyte våpen. Under jakt på elg, hjort, 
dåhjort, villrein, muflon, moskusfe eller felling 
av bjørn og ulv er det kun tillatt å bruke rifle. 
Det samme gjelder jakt på råbukk i særskilt 
bukke jaktperiode. 

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 
vilt arter hvor det brukes halv automatisk 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. Det er tillatt å bruke brennecke/
slugs til jakt på villsvin og rådyr.

Jegere som jakter storviltjakt med rifle må 
avlegge skyteprøve hvert jaktår. Skyteprøven 
består av to deler; 30 obligatoriske skudd og 
skudd mot dyrefigur. Det er tre ulike alternativ 
for skudd mot dyrefigur, for detaljer se www.
miljodirektoratet.no. 

alderSgreNSe For å drIve jakt
Aldersgrense for småviltjakt og fangst er 16 år, 
og for jakt på eller felling av storvilt må man 

oppland:  Lesja, Dovre, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Øyer, Etnedal, Øystre Slidre 
og Vang

telemark:  Hjartdal, Seljord, Fyresdal, Tokke, Vinje og Tinn 
aust-agder:  Bygland, Valle og Bykle 
vest-agder: Åseral, Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal 
rogaland:  Bjerkreim, Forsand, Hjelmeland, Gjesdal og Suldal
Hordaland:  Odda, Eidfjord, Voss, Vaksdal og Kvam 
møre og romsdal:  Rauma, Norddal og Stordal 
Sør-trøndelag:  Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Tydal og Oppdal 
Nord-trøndelag:  Verdal, Steinkjer, Snåsa, Lierne,  Namsskogan, Overhalla, Røyrvik, 

 Høylandet og Meråker 
Nordland: Grane, Hattfjelldal, Rana, Hemnes,  Beiarn, Brønnøy, Steigen, Sørfold, 

 Øksnes, Evenes, Tysfjord og Narvik 
troms: Bjarkøy, Ibestad, Tranøy, Kvænangen,  Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, 

Storfjord, Lyngen, Karlsøy, Tromsø, Balsfjord,  Målselv, Bardu, Salangen, 
Dyrøy, Sørreisa, Lenvik, Skånland, Lavangen og Gratangen 

Finnmark:  Alle kommuner unntatt Vardø 

være fylt 18 år. For fangst av gaupe og jerv 
er alders grensen 18 år. I opplæringsøyemed 
kan den som i løpet av kalenderåret fyller 14 
år og fram til fylte 16 år delta i småviltjakt 
med våpen og delta i fangst av villmink, mår, 
rype, kråke fugl og måker. Den som i løpet av 
kalender året fyller 16 år, og har avlagt jeger-
prøve og skyteprøve for storviltjegere, kan fram 
til fylte 18 år delta i opplæring på storvilt med 
våpen. Forutsetningen ved opplæringsjakt er 
samtykke fra foresatte og tilsyn av person som 
har fylt 20 år. Tilsyns personen må ha utøvd 
jakt og betalt jeger avgiften i minst tre år, ha 
tillatelse fra rettighets haver og mulighet til å 
kontrollere og instruere vedkommende. De 
som er under opplæring trenger ikke å betale 
jegeravgift. 

SNØSCooter og aNdre  
 motorkjØretØyer
Under ferdsel med motorkjøretøy skal jakt-
våpen som medbringes være tomt for ammu-
nisjon og være nedpakket i futteral eller på 
en slik måte at det ikke er lett tilgjengelig for 
fører eller passasjer. Det er forbudt under jakt 
å løsne skudd fra motorkjøretøy. Likeså er det 
forbudt å bruke luftfartøy eller motorkjøretøy 
til forfølgning av vilt eller til avledning av 
viltets oppmerksomhet fra jegeren, eller til 
lokalisering av vilt utenfor vei. 

dager med jaktForBUd
Jakt og fangst er ikke tillatt i tiden fra og med 
24.12. til og med 31.12. og ikke på langfredag, 
påskeaften og første påskedag. 

lokale FredNINger
Jegeren plikter å skaffe seg kunnskap om 
 eventuelle lokal fredningen av vilt.

jegerprØveN og  jegerregISteret
Alle som skal drive jakt i Norge må være 
regist rert i Jegerregi steret og ha betalt 
jegeravgift. Alle  personer som har fylt 16 år, 
og som ikke er registrert i Jeger registeret 
skal før jakt eller fangst utøves ha bestått 
jegerprøven. Jegeravgiftskortet sendes ut i 
mars/april til alle regi strerte jegere som har 
betalt jegeravgiften minst en gang i løpet 
av de tre siste årene. Jegerprøve kandidater 
får kortet tilsendt når eksamen er bestått. 
Jegernes adresser hentes fra Folke registeret, 
og melding om flytting gis på vanlig måte til 
dem (bortsett fra når det gjelder postboks-/ 
student adresser). Utenlandske stats borgere 
bosatt i utlandet vil få norsk jegeravgifts-
kort ved  henvendelse til Jegerregisteret, mot 
å dokumentere at de fyller vilkårene for å 
drive jakt i sitt bopelsland. Hvis du trenger 
nytt jegeravgiftskort kan du henvende deg 
til Jeger registeret. Du kan betale med Visa 
eller  MasterCard på www.jegerregisteret.no.

rapporterINg
Alle som betaler jegeravgift for ett jaktår 
skal rapportere til Statistisk sentralbyrå (SSB) 
innen 1. mai. Rapportering kan utføres på 
www.jakt.ssb.no eller ved bruk av rapport-
skjemaet som følger med jegeravgiftskortet. 
Jegere som ikke rapporterer innen fristen, 
blir ilagt en tilleggsavgift.

Sel
Forvaltning av sel tilligger  Fiskeridirektoratet. 
De kan  kontaktes ved spørsmål om seljakt.

INFormaSjoN
Ytterligere informasjon finnes på www. 
miljodirektoratet.no. I tillegg kan kommunen 
eller fylkes kom munen kontaktes. 


