
Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Nytt fra 
Miljødirektoratet

Naturdata 9. nov 2021

Kai Børge Amdal

http://naturarkivet.no/


• Forskrift om jakt- og fangsttider

• Feller og fangst

• Blyforbud 

• Endring i ammunisjonskrav

• Kunstig lys til villsvin

• Viltloven

• Digital jegerdokumentasjon

16.11.2021 2



• Foreslår videreføring av store 

deler av forskriften.

• Foreslår endringer relatert til 

bestandsreduksjon, men også 

harmonisering av jakttider.

• For hjortevilt foreslås jakttidene 

som i dag.
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Bestandsmessige vurderinger

• Statusoversikt for jaktbart 

småvilt fra NINA

• Ny rødliste kommer høsten 2021

- Hare og villrein, NT

- Rype, LC
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Høringen avsluttet 15. oktober

- 125 innspill

- Ærfugl, storskarv  

- Trost 

- Kråke 

- Hjortevilt

• Gjennomgangen av innspill er startet

• Ny forskrift fastsettes rundt årsskiftet
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Feller og fangst
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• Startet gjennomgang av 

gjeldende regelverk

• Ønsker å tydeliggjøre 

hvilke feller som er 

egnet til de ulike artene
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• Startet prosess med å finne 

metodikk for godkjenning

• Liste over feller som er 

testet og godkjente

16.11.2021 8



Forbud mot bruk av bly i 
og ved våtmark fra 2023

• Forbud mot å skyte med, eller 

bære med seg, blyhagl i eller 

innenfor 100 meter fra våtmark. 



• Vedtatt som en restriksjon i EUs 

kjemikalieregelverk

• Norge har ingen påvirkning på innholdet

• Endring i Forskrift om utøvelse av jakt, 

felling og fangst har vært på høring.

• Ny § 17 henviser til REACH-regelverket

• Gjeldende i Norge fra 15. februar 2023

Bakgrunn
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Hva er våtmark?

Ramsar-konvensjonen (Våtmarkskonvensjonen): 

«Område med myr, torvmyr eller vann, naturlig eller kunstig, permanent 

eller midlertidig, med stillestående eller strømmende ferskvann, 

saltvann eller brakkvann»

Har startet arbeidet med å lage en veileder.



Mye av dette vil defineres som våtmark!



Forbud mot 
bruk av bly til 
jakt og fiske

Lagt på høring av EU, frist 24 

september.

Vil gjelde både hagle- og 

rifleammunisjon og fiskesøkker

Vil gjelde fra 2023, men med 

ulike overgangstider
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Endring i krav til ammunisjon til storvilt 
fra februar 2021
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§ 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:

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

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

gram (120 grain) for blyfrie kuler.

c. 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.



Endringer

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

Minste tillatte kulevekt er 9 gram (138,9 grain) for kuler med 

mantel og blykjerne og 7,8 gram (120 grain) for blyfrie kuler.

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

Under jakt på storvilt er det ikke tillatt å benytte kuler og 

ammunisjon som er laget for trenings- og konkurranseskyting.
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Kunstig lys til villsvin

• Endring i Viltlovens § 20 fra juni 2021

• Tillater bruk av kunstig lys til villsvin i åpent terreng eller ved 

åteplass.

• Ettersøk av påskutt villsvin

16
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Lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt § 20 tredje ledd andre 

punktum:

Bruk av selvskudd til felling av vilt er forbudt. Det samme gjelder bruk av 

kunstig lys i jaktøyemed, med unntak for

a) åtejakt på rødrev, når lyskilden er fast montert

b) ettersøk av påskutt hjortevilt og villsvin

c) avliving av vilt som er fanget levende i felle

d) jakt på villsvin når jakten foregår i åpent terreng eller ved åteplass.

Ved ettersøk som nevnt i tredje ledd bokstav b, har jegeren bevisbyrden for at 

påskytingen er lovlig. Jegeren skal varsle politi, jaktrettshaver og kommunen 

om bruken av kunstig lys før ettersøket tar til. Dersom varsling i vesentlig 

grad vil forsinke ettersøket, kan begrunnet melding om slik bruk av kunstig lys 

sendes samme instanser umiddelbart etter avsluttet søk.
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Kunstig lys
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Prop. 149 L (2020–2021)

Begrepet kunstig lys defineres i vid forstand:

«Departementet legger til grunn at kunstig lys er lys som ikke stammer fra 

naturen i form av direkte og indirekte lys fra solen eller månen. Kunstig lys 

kan være synlig lys i form av ildslys, for eksempel lys fra fakler og bål. Det 

kan være elektrisk lys, for eksempel lys fra lommelykt, hodelykt eller en 

lommelyktlignende lyskaster som monteres på våpenet. 

Det omfatter også lys som stammer fra en kjemisk reaksjon, for eksempel 

lysstaver eller lignende. Kunstig lys omfatter også all form for nattoptikk. 

Med nattoptikk menes fosforbaserte eller elektroniske restlysforsterkere

med eller uten infrarød lyskilde og enheter som omformer varmestråler til 

synlige bilder i såkalte termiske kikkerter eller siktemidler. Bruk av 

nattoptikk som håndholdte kikkerter likestilles med siktemidler på 

våpenet, så lenge bruken er «i jaktøyemed»



Ikke definert som kunstig lys

• Rødpunktsikter

• Elektroniske avstandsmålere

• Lys fra bebyggelse, gatelys og annet strølys
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Revisjon av viltloven



Viltloven

- Dagens viltlov er fra 1981

- Mye er endret og flyttet til

andre lovverk

- Arbeidet ledes av Landbruks-

og matdepartementet

- Høringsdokument i løpet av 

2022



Digital jegerdokumentasjon



Digital jegerdokumentasjon

Android iOS Sum pr. app

Min jegerdokumentasjon 59 600 78 400 138 000

Skyteprøvekontrollør 4 600 4 400 9 000

Totalt begge appene 64 200 82 800 147 000
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Digital jegerdokumentasjon

MÅL: Digitalisere all dokumentasjon som jegerne må ha med seg under jakt, felling 
og fangst, jf. § 4 i utøvelsesforskriften

STATUS:
Betale jegeravgift elektronisk 

Digitalt jegeravgiftskort 

Digitalt våpenkort 

Registrere lisensfelling 

Dokumentasjon skyteprøve 

Tilgang til godkjent ettersøkshund 

Kontrollkort villrein 



Videreutvikling i 2021/2022
Tilgang til godkjent ettersøkshund

Digitalisere avtaleinngåelse og dokumentasjon på tilgang til godkjent ettersøkshund

• Er I dialog med NKK og BR.REG om utforming

• Prosjektskisse rundt nyttår

• Ferdigstillelse sommeren 2022 (?)



Takk for oppmerksomheten
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