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Hvorfor er det ikke flere elgjegere? 

 

 
En undersøkelse om rekrutteringen innen elgjakta i Nordland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Stolt far og sønn på elgjakt i Saltdal, høsten 2010. Hvorfor er det så få jegere 

som rekrutteres innen elgjakt i Nordland? 
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Sammendrag 

 

Undersøkelen ble sendt ut til totalt 43 tidligere deltakere på elgjaktkurs avholdt i regi av 

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og Statskog i Nordland. 7 av disse hadde byttet 

adresse og mottok derfor ikke undersøkelsen. Det ble dermed levert inn totalt 18 svar av 36 

mottakere av undersøkelsen. 

 

Det var totalt 15 menn og 3 kvinner som svarte på undersøkelsen. Gjennomsnittsalderen hos 

disse var 45,05 år. Dette stemmer forholdsvis godt med gjennomsnittsalder for en elgjeger på 

landsbasis, som i dag er 46,9 år (SSB). 

 

Kursdeltakerne hadde deltatt på elgjaktkurs i regi av Statskog og NJFF i Saltdal, Fiplingdal, 

Simskardet og Dividalen. Det var dermed god spredning mellom de ulike kursene som har 

vært avholdt. Fire personer hadde deltatt på mer enn ett kurs.  

 

Deltakerne er stort sett svært fornøyd med kurset/kursene de har deltatt på (figur 2). 

Tilgjengelighet på utstyr som GPS og jaktradio ble fremhevet som mangler under 

elgjaktkursene.  

  

Gjennomsnittlig årsinntekt for alle deltakere var kr. 479 285,-.  

 

13 av de totalt 18 deltakerne har jaktet elg i etterkant av kurset. Flesteparten av disse har fått 

plass på et allerede etablert jaktlag. 

 

Det er primært vanskeligheter knyttet opp mot å komme seg inn på et etablert jaktlag, samt 

prisen på selve elgjakta (kjøttpris, avgift) som er den største hindringen for nye elgjegere.  

 

Bak undersøkelsen står Salten Viltforvaltningsråd (SaV). Det vil si viltforvaltningen i 

kommunene: Bodø, Saltdal, Fauske, Sørfold, Beiarn, Steigen, Hamarøy, Tysfjord og 

Gildeskål, samt Statskog og Nordland Jeger- og Fiskeforbund (Nordland JFF). Prosjekt 

Utmark er sekretariat og har gjennomført undersøkelsen. 
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1. Bakgrunn/målsetting 

 

Elgbestanden i Nordland er i stadig vekst, og noen få kommuner i Nordland har enda ikke 

åpnet for jakt på elg (figur 1). En tett elgbestand kan føre til samfunnsmessige problemer i 

form av store beiteskader på skog, skader på innmark/høyballer, påkjørsler på vei/jernbane 

samt problemer knyttet opp mot elg i tettbygde strøk. For høy tetthet i en bestand fører i 

tillegg til store problemer for elgen, da dette fører til manglende beite (spesielt på vinteren), 

økt spredning av sykdom/parasitter og dertil dårligere overlevelse (Mech et al, 1988., Solberg, 

1991., Sæter et al, 1996).  

 

Elgjakt er den viktigste faktoren i bestandsregulering av elg, og i noen områder uten store 

rovdyr kan jakt stå for opp mot 90 % av dødeligheten (Norges Skogeierforbund et al, 2003). 

Jaktuttaket er dermed den viktigste faktoren for å avgjøre alders- og kjønnssammensetningen i 

en elgbestand. På bakgrunn av dette er rekruttering av fremtidige elgjegere helt avgjørende for 

at man skal kunne ha en god 

elgforvaltning i Nordland, 

også i fremtiden.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Å starte opp med elgjakt oppfattes av mange som vanskelig. Det er en hel rekke faktorer som 

må være oppfylt før en kan starte opp med selve jakta: 

- Avlagt jegerprøve. 

- Betalt jegeravgift. 

- 30 treningsskudd pluss avlagt skyteprøve. 

- Godkjent ettersøkshund/jaktprøvegodkjent hund av elghundrase eller avtale med en 

godkjent ettersøkshundekvipasje. 

- Ved leie av elgvald kan rettighetshaver i tillegg til dette stille krav om antall jegere, 

andel innebygds jegere, krav om innebygds jaktleder med mer.     

 

I tillegg til dette må jegere sette seg inn i en rekke regler knyttet om mot selve jaktutøvelsen, 

ettersøk med mer. For personer som ikke har drevet elgjakt tidligere kan dette virke nokså 

uoverkommelig. Sammenlignet med eksempelvis rypejakta der man ”slenger børsa på 

skuldra” og går en tur på fjellet, oppfattes nok elgjakta som en mer forpliktende og alvorlig 

jakt for mange. Dersom man ikke selv er rettighetshaver, er også inngangsbilletten ganske 

kostbar. En elgjeger må både ha tid og økonomi til å forplikte seg fullt ut til et jaktlag. Man 

Foto: Elgbestanden i Nordland er i vekst. Man er avhengige av dyktige jegere for å 

forvalte elgen på en god måte også i fremtiden. 
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må gjøre seg kjent i terrenget, ha forholdsvis god kunnskap på å skille ulike kategorier av dyr 

fra hverandre (kalv, ungdyr, okse med mer) samt ha et høyt fokus på sikker jaktutøvelse. 

Dette kan være noen av årsakene til at det er relativt få jegere som jakter storvilt, 

sammenlignet med småvilt (i 2011 var det 61 000 elgjegere av totalt 147 000 jegere på 

landsbasis).   

 

Flere kommuner er bekymret for manglende rekruttering av ”nye” elgjegere i Salten. Statskog 

har, i samarbeid med Nordland Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) avholdt årlige elgjaktkurs i 

Nordland. Disse kursene har vært avholdt i en årrekke og deltakerlister foreligger fra og med 

år 2002. Dette har vært praktiske kurs der deltakere har jaktet elg sammen med erfarne jegere. 

I senere år har man registrert at interessen for disse kursene har minket, og i 2011 ble kurset 

avlyst grunnet manglende deltakelse (1 påmelt).  

 

Undersøkelsen er laget for å bidra til en bedre rekruttering av elgjegere i Nordland. Det er her 

tatt utgangspunkt i jegere som har deltatt på tidligere elgjaktkurs. Det er et ønske at man 

gjennom denne undersøkelsen kan synliggjøre hva som er den største utfordringen for 

”ferske” elgjegere som ønsker å starte opp med elgjakt i Nordland. Det er ønskelig at disse 

resultatene brukes ved utarbeiding av fremtidige elgjaktkurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto: Det er mange 

krav som må oppfylles 

før man kan starte med 

elgjakt.  
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2. Innledning/spørreundersøkelse 

 

Spørsmålene er rettet mot tidligere deltakere på elgjaktkurs i regi av NJFF og Statskog. Dette 

er personer som, gjennom deltakelse på slike kurs, har vist en genuin interesse for å starte 

med elgjakt og dermed også støtt på eventuelle problemer på veien. Denne gruppen passet 

dermed svært godt til undersøkelsen. Det forelå kontaktinformasjon på totalt 43 personer som 

hadde deltatt på kurs ulike steder i Nordland fra 2002 - 2012. 7 av disse hadde byttet adresse 

og mottok derfor ikke undersøkelsen. Det var dermed 36 mottakere av undersøkelsen. Det ble 

totalt levert inn 18 anonyme svar. Det ble sendt ut en purring til deltakere som ikke svarte på 

undersøkelsen etter første utsendelse.  

 

Vi ønsker å rette en takk til de deltakerne som har bidratt til undersøkelsene. 

 

 2.1. Spørsmål  

1. Mann/Kvinne 

2. Alder 

3. Årsinntekt 

4. Hvilket år var du deltaker på elgjaktkurs, og hvor fant kurset sted? 

5. Hvor fornøyd var du med kurset? (På en skala fra 0-5, 0= Svært missfornøyd, 5= 

Svært fornøyd). Hva var bra, hva føler du manglet? 

6. Har du jaktet elg i etterkant av kurset? 

7. Dersom Ja, var det i et allerede etablert jaktlag, 

Eller var det et nyetablert jaktlag opprettet etter kursets slutt?  

8. Dersom du ikke kom deg på elgjakt etter kurset, hva var grunnen til det? 

9. Se for deg et fremtidig elgjaktkurs. Du får her jakte elg i et jaktlag der hver ”rekrutt” 

har en erfaren jeger sammen med seg. Jaktleder er også en erfaren jeger og laget stiller 

med godkjente ettersøkshunder. Overnatting er inkludert, men du må ta med egen 

brødmat, samt at du må ha skutt opp til storviltprøven.  

Hvordan ser du for deg følgende: 

- Varighet på kurset i dager 

- Helg/hverdag/kombinasjon 

- Pris for hele kurset 

10.  Har du andre innspill til hvordan fremtidige jaktkurs bør organiseres/oppfølging etter 

kurset?  

11. Har du innspill til hvordan man kan gjøre elgjakt mer interessant for nybegynnere/øke 

rekrutteringen? 
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3. Resultater 

 

 3.1. Dagens elgjaktkurs i regi av NJFF og Statskog 

 

De totalt 18 personene som svarte på undersøkelsen hadde til sammen deltatt på 22 

elgjaktkurs i Nordland (fire personer hadde deltatt på flere kurs). Tilbakemeldingene på hvor 

fornøyde deltakerne var med kurset er oppsummert i figur 2. Tilbakemeldingene fra 

elgjaktkursene er jevnt over positive, og de aller fleste deltakerne er svært godt fornøyd med 

kurset de deltok på. Kun et kurs fikk negative tilbakemeldinger (figur 2).    

 

 
Figur 2: Tilbakemeldinger fra deltakere på tidligere elgjaktkurs. 0 = svært missfornøyd, 5 = 

svært fornøyd.   

 

Av innsendte svar på undersøkelsen hadde 13 personer jaktet elg i etterkant av kurset. Fire 

personer har ikke jaktet elg siden.   

 

Blant de 13 deltakerne som hadde jaktet elg i etterkant av kurset hadde 12 av 13 kommet seg 

inn på et allerede etablert jaktlag, mens en person kom seg inn på et nyetablert lag.  

 

Når det gjaldt de fire personene som ikke kom seg på elgjakt ble vanskelighetene knyttet opp 

mot å komme seg inn på et etablert jaktlag fremhevet som den viktigste årsaken til at disse 

ikke har jaktet mer elg i etterkant av kurset. En person nevnte at småviltjakt var mer attraktivt 

en elgjakt. 
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 3.2. Fremtidige elgjaktkurs  

 

Det ble stilt spørsmål om deltakerens synspunkter/ønsker til et tenkt, fremtidig elgjaktkurs. 

Dette tenkte kurset er i grove trekk arrangert som tidligere kurs i regi av NJFF (spørsmål 9).  

 

Ønsket varighet:  

Det er flertall av deltakerne som ønsker et kurs som varer 5 – 7 dager (figur 3). En av 

deltakerne mente at man bør dele opp jakta i 2 perioder slik at deltakerne kan velge om de 

ønsker å jakte tidlig/seint i jakta.  

 
Figur 3. Figur 3 viser deltakernes ønskede lengde på fremtidige elgjaktkurs.  

 

Betalingsvillighet: 

Det var store forskjeller i betalingsvilligheten på det tenkte elgjaktkurset (figur 4). 

Betalingsvilligheten var korrelert med deltakerens ønskede lengde på kurset (lengre varighet 

på kurset fører til økt betalingsvillighet), samt årlig deltakerens årlige inntekt. Ser man på 

hver enkelt deltakers betalingsvillighet pr. ønsket jaktdag kommer gjennomsnittet for alle 

deltakerne på kr. 400,- pr. jaktdag.   

 
Figur 4: Figur 4 viser betalingsvillighet hos deltakerene.  
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Bruk av helg/hverdag 

14 av 15 deltakere mente at en kombinasjon av hverdag og helg er det beste alternativet for 

elgjaktkurs (figur 5). Dette resultatet er selvsagt korrelert med deltakernes ønske om et 

forholdsvis langt kurs (5-7 dager). Kun en deltaker ønsker et kurs som kun foregår i løpet av 

en helg.  

 

 
Figur 5: Figur 5 viser ønsket bruk av helg, hverdag eller en kombinasjon av disse til 

elgjaktkurset.  

 

 

 3.3 Innspill 

 

Det kom inn en rekke innspill til hvordan deltakerne ønsker at fremtidige jaktkurs bør 

organiseres, oppfølging i etterkant av kurset og hvordan elgjakt kan gjøres mer interessant for 

nybegynnere i fremtiden (spørsmål 10 og 11). Seks av deltakerne savnet oppfølging i 

etterkant av kurset.  

 

Noen innspill gikk ofte igjen og i grove trekk kan samtlige innspill oppsummeres slik:  

 

 Innspill fremtidige elgjaktkurs/oppfølging (spørsmål 10): 

 

 Tilbud om et oppfølgingskurs i hvordan man starter opp et nytt jaktlag i etterkant av 

elgjaktkurset. Dette kurset bør omfatte regelverk og viktige momenter man bør ha med 

seg dersom man ønsker å starte et nytt jaktlag.  

 Oppretting av et jaktområde der tidligere deltakere fra elgjaktkurs er prioritert. Dette 

bør komme som et tilbud til deltakere i etterkant av kurset. Her skal ikke deltakerne 

være med som opplæringsjegere, men selv ta ansvar for jakta. Jaktleder bør være en 

erfaren jeger. Jaktlaget må ha mulighet til å søke hjelp hos arrangør av kurset.   

 Det bør skrives evaluering/rapport fra hver deltaker i etterkant av hvert kurs der 

opplæringsjakt er tema. 
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 Mulighet for kursdeltaker å leie våpen, kikkert og radio samt ta en begrenset 

skyteprøve med treningsskudd ved kursets start.  

 

Innspill mer attraktiv elgjakt for nybegynnere (spørsmål 11): 

 

 Billigere elgjakt, da spesielt for nybegynnere. 

 Enklere tilgang på godkjente ettersøkshunder. 

 Lettere tilgang på elgjakt for nybegynnere.  

 Det bør dannes et forum der ferske elgjegere kan komme i kontakt med etablerte 

elgjaktlag som ønsker nye jegere velkommen på sitt jaktlag. Kontaktinfo til slike 

jaktlag kan også formidles til kursdeltakere i etterkant av elgjaktkurset. Det vil være 

opp til jaktlaget om de ”aksepterer” en gitt person som kontakter dem. Slike lag bør 

motta støtte fra forvaltningen.   

 Rettighetshavere som sitter på ”stengte” områder må stimuleres til å åpne disse for 

elgjakt.  

 Hvert elgjaktlag bør ha en ansvarlig for rekruttering. En slik person kan være ansvarlig 

for at et jaktlag stiller med et akseptabelt antall jegere ved jaktas start. Han/hun skal 

forsøke å kontakte unge jegere som ikke er med i et vald. Endelig avgjørelse tas av 

laget/jaktleder. 

 Muligheter for jaktlag som mangler jegere til å annonsere dette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Opplæringskurset er over og deltakerne må stå på egne ben. Hvor går veien herfra? 
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4. Diskusjon 

 

Datagrunnlaget i denne undersøkelsen er forholdsvis lite for å representere jegerstanden i 

Nordland som helhet. Antallet personer i Nordland som har et seriøst ønske om å starte opp 

med elgjakt er derimot ukjent, og vi mener at resultatene er representative for denne gruppen.  

 

 4.1 Dagens/fremtidige elgjaktkurs i regi av NJFF og Statskog 

 

På bakgrunn av de svært positive tilbakemeldingene fra deltakerne på tidligere arrangerte 

elgjaktkurs, ser det ut som selve gjennomføringen av disse kursene er tilfredsstillende. Kun ett 

kurs fremheves som dårlig. Det er dermed et unntak at deltakere er missfornøyd med dagens 

elgjaktkurs.    

 

Når det gjelder oppfølging i etterkant av kurset, ser vi at flere av deltakerne savnet nettopp 

dette. Både en evaluering av selve kurset, samt innspill til oppfølging med tanke på fremtidig 

jakt for deltakerne ble nevnt i svarene.  

 

Totalt tre av de fire deltakerne som ikke har jaktet i etterkant av elgjaktkurset klarte ikke å 

komme seg inn på et etablert jaktlag. Ingen av disse har klart å etablere et eget lag. Et 

teorikurs med fokus på hvordan oppstart av nytt jaktlag skal gjennomføres bør dermed være 

en naturlig del av det totale kurstilbudet. Dette kan eventuelt inngå som en del av selve 

elgjaktkurset, eller det kan arrangeres som et oppfølgingskurs i etterkant. Slik vil de som 

ønsker å starte et eget jaktlag få hjelp til dette.  Andre innspill som tar sikte på å senke 

terskelen for å komme inn på et etablert jaktlag diskuteres nærmere under punkt 4.3.  

Det bør være muligheter for kursdeltakere å leie utstyr som kikkertsikter, jaktradio og annet 

utstyr. Dersom deltakere skal leie våpen og ta en begrenset skyteprøve trenger kurset 

dispensasjon fra § 18 i lov om utøvelse av jakt, felling og fangst.  

 

 4.2. Betalingsvillighet, varighet og ønskede dager for elgjaktkurs 

 

Flertallet av deltakerne ønsket et kurs som varer i 5-7 dager (figur 3). Både deltakere som har 

jaktet elg, samt deltakere som ikke har jaktet elg i etterkant av kurset mener at dette er en 

passende lengde på et slikt kurs. Ingen deltakere ønsket et kurs som varer lengre enn syv 

dager.  

 

Et stort flertall ønsket samtidig at man kombinerer bruken av dager slik at både helgedager og 

ukedager utnyttes til jakt (figur 5). Dette er selvsagt nært knyttet opp mot ønsket lengde på 

kurset.  

 

Betalingsvilligheten varierer mye. Denne er nært knyttet opp mot årlig inntekt hos deltakerne, 

samt ønsket lengde på kurset (figur 4). Ser man på hver enkelt deltakers betalingsvillighet pr. 

ønsket jaktdag kommer gjennomsnittet for alle deltakerne på kr. 400,- pr. jaktdag.   
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Det foreslås ut fra dette at fremtidige elgjaktkurs bør ha en varighet på 5–7 dager, der både 

ukedager samt helgedager utnyttes. Med bakgrunn i betalingsvillighet pr. ønsket jaktdag bør 

prisen på kurset ligge mellom kr. 2000 – kr. 2800.    

 

 

4.3 Diskusjon til innspill, mer attraktiv jakt for nybegynnere 

 

En rekke innspill har gått igjen i forbindelse med tiltak som kan gjøres for å gjøre elgjakta 

mer attraktiv i fremtiden. Mange av disse innspillene argumenterer for enklere tilgang på jakt 

for ferske jegere, enten gjennom billigere jakt eller bedre ordninger for å komme seg inn på 

etablerte jaktlag. 

 

Når det gjelder billigere elgjakt, et innspill som går igjen hos flere av deltakerne, vil dette 

representere et tap for rettighetshaveren (grunneier). En hver grunneier som leier ut elgjakt 

selger jakta til markedspris. Av mange oppfattes markedsprisen som svært høy, men det 

finnes likevel mange jaktlag som er villige til å betale prisen. Dersom man skal kunne tilby 

billigere jakt (jakt under markedspris) til opplæring av nye jegere bør det utarbeides ordninger 

som kompenserer grunneierens tap ved utleie av slik jakt. Det er i forvaltningens interesse at 

det også i fremtiden skal finnes dyktige og motiverte jegere. Fylkeskommunen/kommune kan 

i slike tilfeller se på mulighetene for å dekke/kompensere rettighetshavers økonomiske tap 

ved utleie av billig jakt i opplæringsøyemed.   

 

I dag har jaktlag som mangler ettersøkshund/jakprøvegodkjent elghund mulighet til å inngå en 

leieavtale med en godkjent ettersøkshundekvipasje 

(hund samt hundefører). Nyetablerte jaktlag som 

mangler godkjent hund til elgjakta har dermed 

muligheter til å innfylle krav gjennom en slik 

avtale. Dersom et gitt jaktlag har problemer med å 

anskaffe seg en slik avtale, bør kommune, 

rettighetshaver, eller bestandsplanleder/styre 

kontaktes. Alle disse instansene har god oversikt 

over andre jaktlag i samme område og gjennom 

dem har man gode muligheter til å komme i 

kontakt med en hundeekvipasje som er villig til å 

inngå avtale. Det er viktig at nyetablerte jaktlag 

opplyses om nettopp slike hundeekvipasjer. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Tilgang på godkjent hund er avgjørende for 

om man får jakte elg. 
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Flere deltakere peker på problemene med å komme seg inn på et etablert jaktlag som den 

viktigste årsaken til at de ikke fortsatte med elgjakt etter kursets slutt. Det bør her utarbeides 

et fora der ferske elgjegere kan komme i kontakt med etablerte elgjaktlag som ønsker nye 

jegere velkommen på sitt jaktlag. Flere jaktlag i regionen har da også få jegere på sine jaktlag, 

og et slikt fora kan potensielt være en fordel for begge parter. Et eksempel på et slikt fora kan 

være bladet ”Jakt, fiske og friluftsliv i Nordland”, utgitt av Nordland Jeger- og Fiskerforbund. 

Her kan det lages en årlig oversikt over jaktlag som kunne tenke seg å ta inn ferske jegere 

gjennom annonsering. Det bør være opp til jaktleder/jaktlag om de ”aksepterer” en gitt person 

som kontakter jaktlaget.  

 

Det finnes fortsatt kommuner i Nordland der det ikke er åpnet for elgjakt. Det finnes i tillegg 

store, privateide områder der rettighetshaver ikke ønsker jakt på elg. Dette er selvsagt, fra 

forvaltningens side, en viktig og samtidig vanskelig oppgave å åpnet slike områder for jakt. 

Forvaltningen bør hele tiden arbeide for at rettighetshavere er inkludert i forvaltningen av 

elgbetanden gjennom at deres eiendommer er innlemmet i jaktvald/bestandsplanområder. 

Dette fører til en bedre og mer helhetlig forvaltning samtidig som større arealer frigjøres til 

jakt på elg.  

 

En viktig problemstilling knyttet opp mot elgjakt på privat grunn er muligheten jegere har til å 

utnytte området til annen jakt enn elgjakt (samjakt). Småviltjakt er en svært viktig 

rekrutteringsarena for nye jegere, og det er et kjent faktum at store, privateide områder 

stenges før elgjakta slik at elgen ikke skal ”forstyrres” av småviltjegere. Flere elgjegere startet 

sin jegerkarriere nettopp som småviltjeger og stenging av områder egnet til småviltjakt kan 

dermed ha negativ innvirkning på antallet elgjegere i fremtiden. Det er viktig at forvaltningen 

har fokus på dette også i fremtiden.   

 

 

4.4. Den vanskelige jakta 

 

En fersk elgjeger opplever med andre ord en hel rekke utfordringer når han skal ut i elgskogen 

for første gang. Han må ha skaffet seg et jaktfelt og samtidig ha økonomi til å dekke utgiftene 

knyttet opp mot rettighetshaveren. Tilbud på jakt lokalt og prislappen på selve jakta er her 

avgjørende for hvor høy terskelen er for å komme i gang. Rettighetshaverne bestemmer 

prisen, og det er dermed dem som sitter på nøkkelen til en billigere opplæringsjakt. 

Forvaltningen på sin side (kommune/fylkeskommune) bør være på banen og bidra når det skal 

arrangeres kurs, samtidig som jegerne som deltar følges opp på en god måte. Viltfondsmidler 

bør her tas i bruk dersom man ønsker å drive rekruttering. Et godt samarbeid mellom 

forvaltning og rettighetshavere er dermed helt avgjørende for at det skal kunne drives en god 

rekruttering av jegere.    

 

Vanskelighetene knyttet opp mot selve jaktutøvelsen er også betydelige, men ikke 

uoverkommelige. Sikkerheten bør alltid være i fokus under jakt, og kanskje spesielt under 

opplæringsjakt. Et velegnet vald for opplæringsjegere bør her ha godt merkede poster, der 

kvist og kvas er fjernet samtidig som selve skuddfeltet er tydelig avgrenset. Slik unngår man 
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at skudd avfyres i feil retning samtidig som opplæringsjegeren får en enklere oppgave når han 

skal bedømme om han skal skyte eller ikke. GPS og samband (jaktradio) til samtlige jegere 

vil også gjøre jakta mer sikker. Jeger vet hvor han er til enhver tid, han kan melde ifra om 

dette til jaktleder som dermed får en bedre kontroll på de ulike situasjonene som oppstår 

under selve jakta. Bruk av GPS vil i tillegg gjøre opplæringsjegerens kjennskap til terrenget 

mindre viktig. Poster og drev kan merkes av og jegeren får et klarere bilde av hva som foregår 

i terrenget under selve drevet. 

 

Bedømmelse av hvilket dyr man har foran seg i en gitt jaktsituasjon kan også by på 

problemer. Selv drevne elgjegere kan ha problemer med å skille mellom eksempelvis en kvige 

og en ku. Kvoter som gjør jakta enklere bør her etterstrebes på opplæringsjakt. Under 

opplæringsjakt bør det ligge inne nok dyr i bestandsplanen til at man kan ha noen frie 

tilgjengelig (okse, ku, kalv). Dette vil gjøre bedømmelsen enklere, samtidig som 

sannsynligheten for at laget som helhet lykkes med å felle dyr øker betraktelig.  

 

Å drive god rekruttering, med kurstilbud på høyt nivå, kan med andre ord være en kostbar 

affære. Innkjøp av utstyr, rydding av poster i valdet, gode avtaler med rettighetshavere samt 

organisering av selve jakta medfører betydelige kostnader. Forvaltningen har her et klart 

ansvar. Fortjenesten av et godt rekrutteringsarbeid er på sin side flerdelt. Man får dyktige og 

motiverte jegere for fremtida, jegertradisjonen opprettholdes og mange får, gjennom jakt, en 

økt tilknytning til sitt lokalområde. Mange personer ”flytter hjem” etter endt utdannelse 

nettopp for å kunne drive med friluftsliv, jakt og fiske. Spesielt på landsbygda, der fraflytting 

kan være et problem, må ikke effekten av jakt, fiske og friluftsliv overses når det er snakk om 

rekruttering av fremtidens jegere.      

 

 

 4.5. Fra opplæringsjeger til etablert elgjeger 

 

Skepsisen som finnes i mange jaktlag når det gjelder å ta inn nye, og kanskje fremmede, 

jegere er selvsagt forståelig. For mange er elgjakta årets høydepunkt og ulike jaktlag 

praktiserer ulike metoder under elgjakta. Dette kan enten være løshundjakt, drivjakt, smygjakt 

eller bandhundjakt. Noen jakter langt til fjells, andre nært vei og delvis på innmark. Flere 

jaktlag bruker i tillegg kombinasjoner av disse metodene. Det er dermed viktig at en fersk 

jeger er innforstått med lagets filosofi rundt jakta, slik at han/hun kan opparbeide seg tillit fra 

de andre jegerne under en jakt der det florerer med sterke meninger og sterke personligheter. 

Mange jaktlag er da også åpne for å ta inn nye jegere, og det er viktig at man som nybegynner 

har mulighet til å komme i kontakt med nettopp disse lagene. 
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5. Konklusjon/fremtidge tiltak 

 

Basert på tilbakemeldingene fra deltakerne i undersøkelsen børe fremtidige elgjaktkurs vare 

fra 5 – 7 dager. Kurset bør koste mellom kr. 2000 – kr. 2800,- og både helg og hverdag bør 

utnyttes.  

 

Et godt jaktkurs bør kunne stille med GPS og jaktradioer til sine deltakere. Postene som skal 

brukes bør være ryddet og godt merket med tanke på skuddfelt. Slik øker sikkerheten under 

jakta samtidig som det blir enklere for deltakere å finne riktige poster. 

 

Alle elgjaktkurs bør ha en evaluering i etterkant slik at deltakere kan komme med synspunkter 

til kurset de har deltatt på. Det bør også være mulig å gi innspill til fremtidige kurs. 

 

Det bør være mulig å skyte elg i alle kategorier (okse, ku og kalv) under elgjaktkurset. Slik 

øker sannsynligheten for at laget lykkes. Ansvarlig for bestandsplan i det aktuelle området bør 

gjøres oppmerksom på dette slik at det kan ”holdes av” en gunstig kvote til opplæringsjakta.   

 

En av de største utfordringene for nye elgjegere er knyttet opp mot dannelse av egne, nye 

jaktlag eller å komme seg inn på et etablert jaktlag. Dersom forvaltningen ønsker å bidra til en 

”lettere vei” fra opplæringsjeger til fullverdig medlem av et jaktlag, er det her man må finne 

løsninger. Dagens elgjaktkurs i regi av NJFF/Statskog ser ut til å fungere bra, og deltakerne er 

jevnt over svært godt fornøyd med kursene. De største utfordringene oppstår imidlertid i 

etterkant av kurset, når jegeren skal finne seg et jaktlag for fremtiden. Et fora der nye jegere 

kan komme i kontakt med etablerte jaktlag etterlyses slik at nybegynnere kan komme lettere 

inn på etablerte jaktlag. Gjennom oppfølgingsjaktkurs der deltakerne selv får ta et større 

ansvar i jakta vil forhåpentligvis deltakerne sitte igjen med en breiere forståelse av jakta, og 

dermed være bedre skikket til å starte et eget jaktlag.  

 

Dersom man ønsker å ”holde av” et billig jaktfelt til opplæringsjakt bør forvaltningen 

dekke/kompenser rettighetshavers tap gjennom viltfondsmidlene.  

 

Problemene knyttet opp mot anskaffelse av godkjent ettersøkshund er helt klart til stede 

dersom man ønsker å etablere nye jaktlag. Forvaltningen bør få på plass ordninger som gjør 

det enklere for slike lag å skaffe seg avtaler med godkjente ettersøkshundekvipasjer.  
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Vedlegg: 

 

 
Figur 1: Sett elg pr. jegerdag i Nordland fra 1985 – 2011. Figuren illustrerer en økende 

bestand av elg i Nordland. Kilde: Hjorteviltregisteret. 
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