
 

 

Utkast til forskrift om jakt og fangst på reinsdyr som eies 
 
Fastsatt ved kgl. res.(evt. av Landbruks- og matdepartementet) xx xx xxxx med 

hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 20 første og tredje ledd, § 30 og § 

37.  

 

§ 1. Formål 

 Forskriften skal fremme forsvarlig dyrevelferd ved jakt og fangst på reinsdyr 

som eies. 

 

§ 2. Virkeområde 

 Forskriften gjelder ved jakt og fangst på reinsdyr som er eiet av virksomheter 

som driver i tråd med konsesjon gitt av Landbruks- og matdepartementet, og som i 

konsesjonen er gitt fritak fra merkeplikten etter reindriftsloven.  

 

§ 3. Vilkår 

 Jakt og fangst på dyr omfattet av virkeområdet i § 2, skal utøves på en 

dyrevelferdsmessig forsvarlig måte i tråd med dyrevelferdslovens § 20 første ledd. 

 Jakt og fangst skal utøves på slik måte at dyr ikke utsettes for unødige lidelser. 

Herunder må følgende vilkår være oppfylt: 

 Utøver av jakt må ha fylt 18 år, ha bestått jegerprøve og skyteprøve for 

storviltjakt i henhold til forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst §§ 5, 8 og 

18 

 Det kan kun benyttes rifle eller halvautomatisk rifle med maks to skudd i 

magasinet og ett skudd i kammeret.  

 Det skal benyttes ammunisjon med ekspanderende prosjektil med 

minimumsvekt 9 gram og med følgende anslagsenergi: 

 

  

a. For ammunisjon med kulevekt mellom 9 gram (138,9 grain) og 10 gram (154 
grain) skal anslagsenergien være minst 2700 joule (275 kgm) målt på 100 
meters avstand, E100. 

  
b. For ammunisjon med kulevekt på 10 gram eller mer skal anslagsenergien 

være minst 2200 joule (225 kgm) målt på 100 meters avstand, E100. 

 

Under jakten skal følgende dokumentasjon medbringes: Gyldig våpenkort og 

dokumentasjon for bestått jegerprøve og skyteprøve for storvilt 

Ved skadeskyting av rein plikter jegeren å gjøre det en kan for å avlive dyret 

snarest mulig. Vedkommende plikter å forvisse seg om påskutt dyr er truffet eller 

ikke. Jegeren og jaktlaget som har skadeskutt rein, skal ikke oppta jakt eller påskyte 

nye dyr mens ettersøk pågår. Om nødvendig skal ettersøk pågå ut dagen etter 

skadeskytingen. 

 

§ 4. Tilsyn og vedtak 

 Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. 

dyrevelferdsloven § 30, for å gjennomføre bestemmelser som er fastsatt i eller i 

medhold av denne forskriften.  



 

 

 

§ 5. Straff 

 Overtredelse av bestemmelser som er gitt i eller i medhold av forskriften, er 

straffbart i medhold av dyrevelferdsloven § 37. 

 

§ 6. Ikrafttredelse 

Denne forskrift trer ikraft ……. 


