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REGLER FOR OPPLÆRINGSJAKT 

 

 

 

0 - Intensjon  
Regler for opplæringsjakt har intensjon om å være et rammeverk for opplæring av uerfarne og 

som regel unge jegere i praktisk utøvelse av jakt på en sikker måte. Utøvelse av opplæringsjakt 

innebærer at Indre Evenes Grunneierlag, heretter kalt IEG, tillater at opplæringsjeger er 

bevæpnet og derved kan delta på storviltjakt i IEG innenfor «Regler for opplæringsjakt».  

 

1 - Formål  
Formålet med opplæringsjakt er å bidra til:  

- Opplæring av uerfarne jegere i utøvelse av jakt på en sikker måte.  

- Rekruttering av nye jegere.  

 

2 - Forutsetninger  
Forutsetninger for at IEG tillater opplæringsjakt er at jakt utøves i tråd med følgende:  

- Gjeldende norske lover med forskrifter. 

- ”Veiledning til Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentar – 2008”.  

- Vedtekter og regler i Indre Evenes Grunneierlag. 

- Opplæringsjegers kontrakt med IEG, samt interne jaktregler i jaktlaget hvor 

opplæringsjeger har fått tildelt plass.  

- Beskjeder gitt av tilsynsjeger. Opplæringsjeger kan ikke løse skudd mot elg uten direkte 

ordre fra tilsynsjeger.  

- Det tillates kun en opplæringsjeger i hvert av jaktlagene Lenvik/Snubba og Østervik.  

 

3 - Opplæringsjakt  
Opplæringsjeger tillates å jakte med våpen under følgende forutsetninger: 

- Opplæringsjeger skal hele tiden være under tilsyn under jaktutøvelse.  

- Opplæringsjeger skal ha bestått den obligatoriske jegerprøve og skyteprøve.  

- Tilsynsansvarlig og opplæringsjeger jakter på samme jaktrett. 

- Tilsynsansvarlig må være fylt 21 år og ha utøvd storviltjakt i IEG’s område i minst 3 år. 

- Under opplæringsjakt skal tilsynsperson være i fysisk nærhet av den som er under 

opplæring slik at han/hun har mulighet til å gripe inn i situasjoner og til enhver tid være 

tilgjengelig for spørsmål og veiledning.  

- For opplæringsjeger som er mellom 16 og 18 år kreves det i tillegg at han/hun har 

skriftlig samtykke fra foreldre eller foresatte. 

 

4 - Deltakelse  

Kriterier for deltagelse som opplæringsjeger: 

- En person kan delta som opplæringsjeger i maksimalt to jaktsesonger.  

- Det tillates ikke at opplæringsjeger opptrer som selvstendig jeger i IEG i samme jaktår 

som han/hun er opplæringsjeger.  

- Opplæringsjakt bør primært skje i den første uken av elgjakt samt at opplæringsjeger 

bør delta minimum 7 hele jaktdager.  

- Tilsynsansvarlig har et spesielt ansvar for å tilse at opplæringsjeger får tatt del i alle 

relevante situasjoner som oppstår under jakt. 

- Den som deltar på opplæringsjakt gis ikke ansiennitet ved en eventuell senere søknad 

om ordinær jaktplass. 
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5 - Søknad  

Opplæringsjegerne søker om plass skriftlig på eget skjema som må være mottatt av IEGs 

styreleder innen 1. mai jaktåret. Dersom det er ledig plass i inneværende jaktår kan plass 

tildeles etter fristen.  

- Søknad skal inkludere navn på tilsynsansvarlig med minst 3 års erfaring fra storviltjakt i 

IEG’s område. Tilsynsansvarlig må være tatt opp som jeger i jaktlaget.  

- I tillegg til styret skal også det aktuelle jaktlaget godkjenne inntak av opplæringsjeger. 

Eventuelt avslag skal begrunnes skriftlig ovenfor styret. 

- Personer som søker plass som opplæringsjeger må søke hvert år innen fastsatt 

søknadsfrist som er 1. mai jaktåret.  

 

6 - Prioritering  
Ved flere søkere tildeles opplæringsplass ut fra samme prioritert rekkefølge som kriterier for 

utvelgelse av elgjegere til jaktlagene i IEG.  

 

7 - Depositum  
For den som tildeles plass som opplæringsjeger skal det betale et depositum på kr. 1000,- til 

IEG. Depositum returneres opplæringsjeger etter endte jaktsesong. Dersom opplæringsjeger 

bryter regler for opplæringsjakt kan styret tilbakeholde depositumet.  

 

8 - Brudd på reglement  
Opplæringsjeger og tilsynsansvarlig skal jakte i tråd med forutsetninger og intensjoner 

beskrevet foran. Brudd på lover med forskrifter, IEG vedtekter, regler og avtaler, jaktlagsregler 

og beskjeder fra tilsynsperson kan medføre skriftlig advarsel, utelukkelse fra videre 

opplæringsjakt, bot eller anmeldelse.  

 

Brudd på regelverket for opplæringsjakt behandles av styret og kan resultere i følgende 

reaksjoner:  

- Tillatelse til opplæringsjakt opphører umiddelbart.  

- Tap av depositum.  

- Opplæringsjeger utestenges fra jakt i IEG i neste jaktår.  

- Tilsynsansvarlig utestenges fra jakt i IEG i neste jaktår.  

 

Årsmøtet er ankeinstans for styrets behandling.  
 


