4. mai 2021

Fastsetting av forskrift
1. Fastsetting av midlertidig forskrift om skyteprøve for
storviltjegere 2021/2022
Jegere som skal jakte storvilt jaktåret 2021/2022 gis fritak fra kravet om
30 obligatoriske skudd i skyteprøve for storviltjegere. Skyteprøven
avlegges jaktåret 2021/2022 som fem skudd mot dyrefigur for hvert våpen
som skal benyttes. Miljødirektoratet legger derfor opp til en forenklet
skyteprøve for storviltjegere, etter som det fortsatt er restriksjoner i
forbindelse med Covid-19.
Regjeringen har lagt frem en plan for gradvis gjenåpning av samfunnet gjennom våren og
sommeren. Miljødirektoratet mener det er viktig at jegere kontrollerer våpen og ammunisjon
før jakta, samt at vi sikrer nødvendige skyteferdigheter, innenfor rammen av nasjonale og
lokale smitteverntiltak. Det gis derfor ikke fullt fritak fra skyteprøven for storviltjegere slik
som for jaktåret 2020/2021, men skyteprøven endres og forenkles. Skyteprøvens siste del, 5
skudd mot dyrefigur, skal gjennomføres som normalt. Oppnådd sølvmerke i elgskyting og
bestått skyteprøve for bjørnejegere godkjennes også som skyteprøve og er omfattet av
fritaket fra kravet om 30 obligatoriske skudd.
Endringen reduserer behovet for oppmøte på skytebanene, da det ikke vil være pålagt å møte
på skytebanen to ganger for å gjennomføre skyteprøven. Fem skudd mot dyrefigur vil møte
kravet om en årlig skyteprøve for storviltjegere, og bidra til å ivareta hensynet til sikkerhet
og dyrevelferd i storviltjakta.
Endring i skyteprøven fastsettes som en midlertidig forskrift som gjelder frem til og med 31.
mai 2022, som er siste dag hvor det kan utøves jakt/felling som krever avlagt skyteprøve for
storviltjegere.
Forskriften bidrar til at det frigjøres kapasitet på skytebanene slik at det vil være mulig for
alle å avlegge prøven. Det er den enkelte arrangørs ansvar å gjennomføre aktivitet på
skytebanene i henhold til de enhver tids gjeldende smitteverntiltak.
Forskriften fastsettes 4. mai 2021 med hjemmel i lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 26
nr. 3, jf. delegeringsvedtak 2. april 1982 nr. 592.
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direktør
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Ivar Myklebust
avdelingsdirektør

Endringsbeskrivelse

Ny forskrift fastsettes som følger:
Midlertidig forskrift om endring i årlig skyteprøve for storviltjegere for jaktåret
2021/2022
Fastsatt av Miljødirektoratet 4. mai 2021 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 26 nr. 3,
jf. delegeringsvedtak 2. april 1982 nr. 592.

§ 1. Formål
Formålet med forskriften er å legge til rette for gjennomføring av begrenset
skyteprøve for storviltjakt i jaktåret 2021/2022, til tross for smitteverntiltak som vanskeliggjør
gjennomføring av årlig skyteprøve.
§ 2. Fritak fra krav om 30 obligatoriske skudd
Det gis fritak fra kravet om 30 obligatoriske skudd i skyteprøve for storviltjegere i
forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst § 18 annet ledd første
punktum.
§ 3. Ikrafttredelse og varighet
Denne forskriften trer i kraft straks, og gjelder til og med 31. mai 2022.
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