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Elgjakt 

For den som ønsker å starte/drive med elgjakt, kan veien fra bestått jegerprøve til elgfall virke 

lang og kronglete. En fersk elgjeger opplever en hel rekke utfordringer når han skal ut i på 

elgjakt for første gang. Han/hun må ha skaffet seg et vald/jaktfelt og samtidig ha økonomi til å 

dekke utgiftene knyttet opp mot jakta. Under jakt på elg er det også en stor fordel at jegeren er 

godt utrustet både når det gjelder kunnskap om elgen generelt, slakting/kjøttbehandling så vel 

som utstyr som jaktradio, våpen med mer. Forberedelsene før jakta starter kan også være 

avgjørende for om laget lykkes under selve jakta.  

Denne brosjyren tar sikte på å gjøre veien fra bestått jegerprøve til elgjeger lettere for ”ferske” 

jegere som ønsker å komme seg inn på et jaktlag, eller ønsker å starte et nytt elgjaktlag. 

Brosjyren er delt inn i 2 deler. ”Del 1. Før jakta starter” omhandler viktige momenter man 

skal ha med seg dersom man ønsker å starte med elgjakt. Her finnes også en del tips til hvor 

man kan søke om elgjakt, krav til søker med mer. ”Del 2. Under jakta” setter fokus på selve 

jaktutøvelsen. 

 

 

 

 

 

Ung elgokse på spasertur i høstskogen. Foto: Arne Johan Gravem 
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1. Før jakta starter 

Enhver jeger som skal utøve jakt, felling og fangst i Norge må ha bestått jegerprøven. Denne 

omfatter blant annet kunnskap om de ulike jaktbare artene som finnes i Norge, human 

jaktutøvelse, håndtering av skytevåpen/fangstredskap samt kunnskap om lover og regler.  

Kurset har 30 undervisningstimer fordelt på 9 dager og avsluttes med en eksamen 

(jegerprøven). Denne kan tas fra det året man fyller 15 år.  

En rekke instanser avholder jegerprøven:  

- Lokallag hos Norges Jeger og Fiskerforbund 

gjennomfører de fleste kursene. Kontakt ditt lokale JFF-

lag eller fylkeskontoret i ditt fylke. Mer informasjon om 

dette finnes på deres hjemmesider www.njff.no. 

- Voksenopplæringen  

- Noen kommuner avholder jegerprøven. Spørsmål om 

jegerprøven kan derfor også rettes til din lokale 

kommune. 

 

Skal man jakte elg må man i tillegg være over 18 år, samt ha bestått skyteprøven (2 x 15 

prøveskudd samt oppskyting). Fra det året man fyller 16 år kan man delta på elgjakta med 

eget våpen under forsvarlig tilsyn av en erfaren jeger som har fylt 20 år. 

 

1.1 Jaktlaget/jaktleder 

De aller fleste som jakter elg deltar i et jaktlag. Størrelsen på jaktlagene varierer mye (3 jegere 

til mer enn 10 jegere). Dersom man har svært mange jegere på laget stiller dette høyere krav 

til koordinering/organisering av jakta (jaktleders ansvar), enn om man holder antallet på under 

10 personer. Det er viktig at jaktlederen har kontroll på jegerne og at disse følger jaktleders 

instruksjon under en eventuell 

stresset jaktsituasjon.  

Den vanligste ”veien” for en 

elgjeger er at han/hun kommer 

seg inn på et allerede etablert 

jaktlag. I et slikt lag finnes 

erfaring og kompetanse som 

”ferskingen” kan ha stor nytte av i 

opplæringsprosessen. For ferske 

jegere som har mulighet å starte 

på et etablert lag er dette å 

anbefale.  

Det er vanlig at flere personer samarbeider i et jaktlag under 

jakt på elg. Foto: Arne Johan Gravem 

http://www.njff.no/
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Statskog arrangerer årlig elgjaktkurs i samarbeid med NJFF i Nordland. Her får deltakerne 

være med på jakt som del av et etablert jaktlag. Ta kontakt med Statskog/NJFF dersom du 

ønsker å være deltaker på et slikt kurs (nordland@njff.org, eller tlf. 756 40077).  

Dersom man skal starte et nytt lag av uerfarne jegere er også dette mulig, men det krever 

likevel at minimum en person tar seg av koordineringa av jakta både i forkant av jakta og 

under selve jaktutøvelsen. Denne personen er jaktlederen.  

Jaktlederen har en rekke ting som han/hun bør ha på plass allerede før jakta starter: 

- Sjekke at alle på laget har betalt jegeravgift for jakt på storvilt. 

- Sjekke at alle har avlagt skyteprøve for storvilt (2 x 15 prøveskudd pluss oppskyting). 

- Sørge for at alle på laget er innforstått med gjeldende kvote, samt konsekvenser ved 

feilskyting. 

- Sørge for at laget har tilgang på godkjent ettersøkshund (se 1.3).  

- Sørge for at alle er innforstått med interne regler/vedtekter på laget.  

- Sørge for at jegerne er tilstrekkelig kjent i valdet (avgrensning, poster, 

skytebegrensninger med mer)  

I tillegg er det jaktleders ansvar å rapportere resultater til valdleder/kommune etter endt jakt. 

 

1.2 Anskaffelse av jaktfelt 

 For mange er kanskje dette det største problemet dersom man skal starte opp et nytt lag. Det 

er grunneierne som her sitter på ressursen, da disse eier jaktretten (jaktrettshavere). Her kan 

private grunneiere kontaktes. Statskog leier ut jaktfelt i de fleste av landets fylker. Her kan 

alle som fyller kravene for å jakte storvilt kan søke på jaktfelt. 

For å jakte på Statskog er prosessen enkel:  

1. Ledige jaktfelt lyses ut på www.inatur.no tidlig i april 

2. Frist for å søke på disse jaktfeltene er 30. april 

3. I midten av mai er det elektronisk loddtrekning om hvem som får de ulike jaktfeltene. 

På Statskog foregår det meste av dette på internett (www.inatur.no). Her, samt på 

www.statskog.no, kan man lese mer 

om hva som skal til for å søke på 

disse jaktfeltene. Det stilles 

eksempelvis krav til jaktlaget på 

enkelte jaktfelt (minimum 4 jegere 

 eksempelvis).  

 

Kartblad: På www.inatur.no får man opp 

gode kart som tydelig viser valdets 

grenser og eventuell annen eiendom som 

ikke inngår i jaktfeltet. Dette gjelder 

Statskogs jaktfelt. 

mailto:nordland@njff.org
http://www.inatur.no/
http://www.inatur.no/
http://www.statskog.no/
http://www.inatur.no/
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For jakt på private eiendommer må det ofte litt mer ”detektivarbeid” til: 

1. Finn ut hvem som leier ut jakt (kommunen kan eksempelvis kontaktes). 

2. Få på plass en dialog og skriv under avtale som inkluderer kjøttpriser. Størrelse på 

areal og grenser bør også fremkomme i en slik avtale. 

På private eiendommer kan det være vanskeligere å finne ledige jaktfelt. Private grunneiere 

jakter ofte selv på sine eiendommer, eller leier ut jakt til et fast lag hvert år. Noen av de større 

grunneierne leier ut jakt hvert år, og her kan det være større muligheter å få tak i et jaktfelt. 

Her kan man møte på samme problematikk som over (jakta leies ut til faste jegere hvert år), 

men det er helt klart verdt et forsøk. Større, private grunneiere har ofte hjemmesider på nettet 

som informerer om ledig elgjakt. Lokalaviser og blader som Villmarksliv/Jakt&Fiske 

annonserer årlig ledige 

jaktfelt som leies ut av 

private rettighetshavere.  

 Viltansvarlig i de ulike 

kommunene kan også sitte på 

informasjon om jaktfelt som 

leies ut, så ta kontakt med 

kommunen. Husk og vær 

tidlig ute (april)!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er viktig å være tidlig 

ute dersom man skal ha en 

reell mulighet å få leid seg 

jaktfelt! Foto: Arne Johan 

Gravem 
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1.3 Godkjent ettersøkshund 

For å få jakte elg stilles det som krav at jaktlaget har tilgang på en godkjent ettersøkshund. Pr. 

i dag er det to ordninger der man kan få hunden godkjent: 

1. Offentlig godkjent ettersøkshund. 

- Alle raser kan godkjennes. 

- Man må få bestått ”blodsporprøve” der 

ekvipasjen går et 600 meter langt blodspor 

med fire vinklinger.  

- Man må i tillegg ha bestått ”fersksporprøve” 

der hunden sporer ferske hjorteviltspor i 

minimum 30 minutter.  

 Med en slik hund kan man inngå avtaler med 

jaktlag som kan nås innen 4 timer. Skulle det oppstå 

en skadeskyting skal ettersøksundekvipasjen kunne 

være på plass i løpet av 4 timer.  

 

2. Jaktprøvepremiert hund godkjent i eget og tilstøtende jaktfelt.  

- Kun elghundrasene samt Schweisshundrasene godkjennes. 

- Man må ha bestått fersksporprøve på lik linje med offentlig godkjente hunder.  

- For hunder som hører inn under elghundrasene må hunden være jaktpremiert.  

- For Schweisshundrasene må hunden ha bestått bruksprøven.  

Denne ordningen resulterer i en ekvipasje som er godkjent i eget og tilstøtende jaktfelt. Skal 

man ha en avtale med en slik ekvipasje er man med andre ord avhengig av at hundefører 

jakter på nabojaktfeltet, ellers tilfredsstilles ikke kravet.  

Fra 1.4.2016 vil denne ordningen forsvinne slik at det kun blir offentlig godkjente hunder som 

godkjennes til jakt på hjortevilt.  

For begge ordningene gjelder godkjenning av ettersøkshundekvipasjen, som omfatter hunden 

som er godkjent, samt personen som har gått prøvene med hunden. Det er med andre ord ikke 

nok å få leid kun hunden.  

Kontakt kommune/elgjegere du kjenner til for å forhøre deg om godkjente ekvipasjer som kan 

være tilgjengelige. Lister over godkjente ettersøkshunder i din kommune finnes også på 

hjemmesiden til Norsk Kennel Klub (www.nkk.no) under ”informasjon om ettersøkshund”. 

Her finnes også standardavtaler for leie av ettersøkshundekvipasje. 

 

 

 

 

Illustrasjon blodsporprøve. 

http://www.nkk.no/
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1.4 Utrustning 

Når man skal på elgjakt kan det være greit med litt mer utstyr i sekken enn det man har under 

rypejakta. Spesielt utstyr til slakting av elg er viktig å ha med seg. Dersom man skulle være 

heldig å felle et dyr litt utpå dagen for så å oppdage at man mangler nødvendig utstyr kan det 

bli en lang og mørk natt…  

VÅPEN OG AMMUNISJON: Jakt på elg stiller høye krav til våpenets egnethet. Det finnes et 

stort antall kaliber/merker som er godkjent for jakt på elg. Så hvilken patron bør man velge? 

De vanligste kalibrene til jakt på elg Norge er 6,5x55, 308 Winchester og 30-06. Alle disse 

patronene er gode storviltpatroner. Det er likevel noe forskjell på rekyl. Dersom man har skutt 

lite med rifle, vil det ta lengre tid å venne seg til rekylen fra en 30-06, enn for eksempel 308. 

Det er krav om bruk av ekspanderende prosjektil under oppskyting og praktisk jakt. 

Treffpunkt endrer seg ofte når 

man bruker ulike patroner. Bruk 

derfor samme ammunisjon under 

jakta som du brukte under 

oppskytinga! Rekyl og smell 

dempes betydelig om det 

monteres en lyddemper på 

våpenet. En lyddemper kan 

derfor bidra til et bedre treffbilde 

på skytebanen/under jakt. 

 

KIKKERTSIKTER: 

Kikkertsikter finnes det, på samme måte som kaliber/patroner, mange av. Det er en fordel at 

kikkerten har justerbar forstørrelse (f eks. 2,5 – 9 gangers forstørrelse). På ulike poster kan 

holdet variere, og da er det praktisk å stille inn kikkerten etter forholdene. Med fast 

forstørrelse (f eks. 6 ganger) kan det bli tilnærmet umulig å sikte seg inn på en elg som 

plutselig står 20 meter unna posten.  

KOMMUNIKASJON/ORIENTERING: Kommunikasjon er viktig under elgjakta. Både når 

det skal gis viktige beskjeder om observasjoner av elg, men også slik at poster/jaktleder har 

kontroll på hvor de ulike jegerne befinner seg i forhold til hverandre (sikkerhet). Jaktradio er 

derfor et viktig. Det er viktig å kunne svare for seg dersom jaktleder/andre på laget lurer på 

hvor du er. Sikkerhetsmessig er det viktig å gi beskjed om hvor man befinner seg og dersom 

man følger et ferskt elgspor i nysnø er det ikke greit å vite hvor man havner… Er man 

fortrolig med å lese kart er det nok å ha med seg kartmappa i sekken, men en GPS i lomma 

kan være vel så bra, spesielt dersom man er dårlig kjent i terrenget. 

 

 

Foto: Det finnes mange ulike kaliber til jakt på elg. Det anbefales 

at man velger en av de ”vanlige” kaliberne. Dette gjør det enkelt å 

få tak i billig ammunisjon. 
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 TAU/SLEPESTROPP: Noen 

steder er det mulig å slepe 

det felte dyret frem til vei. 

Man får da med seg hele 

slakt til mørning, noe som er 

å foretrekke fremfor å 

slakte/flå/partere i skogen. 

Da er det viktig at laget har 

med seg tauverk slik at dyret 

kan fraktes. Må dyret 

parteres i skogen får man 

bruk for det samme tauverket 

når bitene skal henges opp. 

 

Når så våpen og utstyr er i hus gjelder det å trene mye. Skyt så ofte som mulig, og kjenn dine 

begrensninger når du kommer ut i skogen! Det er ikke det samme å skyte på en elg stående på 

100 meter i skogen som å skyte med anlegg liggende på skytebanen. 

Huskeliste utstyr (ut over mat/klær): 

- Jaktradio m/ tørrbatterikassett 

- Kikkert 

- Kart/GPS (gjerne med inntegnede poster/drev) 

- Kvass kniv, tørkepapir 

- En kveil med tau (sleping av elg/opphenging av kjøtt) 

- Hodelykt 

- Sammenleggbar sag (for saging av stokker til henging av kjøtt) 

- Termoduk eller lignende (for posteringsjegeren) 

- Våpen/ammunisjon 

- Signalfarget vest 

- Papirer/tillatelser 

- Viltsekk 

 

 

 

 

 

Det er ikke alltid elgen kan slepes ut av terrenget. Husk tau, det får man 

alltid bruk for uansett utfall! Foto: Vidar Bentsen 

Foto: Det er veldig kjekt å 

ha med seg tauverk i 

sekken også under sleping 

av elg! Foto: Arne Johan 

Gravem. 
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Del 2. Under jakta 

Denne delen av brosjyren inneholder litt informasjon om selve utførelsen av elgjakta. Mye av 

det som gjennomgås her er også tema under jegerprøven. 

  

2.1 Sikkerhet  

Under jakt på hjortevilt inntreffer det dessverre nesten årlig ulykker i forbindelse med jakta. 

Det brukes her høyhastighets prosjektiler med blyspiss/hulspiss som gjør enorm skade dersom 

uhellet skulle være ute.  

Samtlige jegere må vite hvor de andre jaktkameratene befinner seg i terrenget. For å minske 

faren for at skudd blir avfyrt mot andre jegere/personer er det flere ting som kan gjøres. 

RYDDING AV POSTER: Dersom man rydder faste poster med gode 

skuddfelt/skyteavgrensning vet drivere og andre jegere nøyaktig hvor postene befinner seg. 

Man får her også et godt skuddfelt som gjør det enklere å avfyre sikre skudd (ingen kvist i 

veien samt enklere bedømming av dyrene som måtte komme). Ha derfor faste poster klare når 

jakta starter! Husk godkjenning fra grunneier dersom det trengs rydding av kratt/skog.  

SIGNAFARGET BEKLEDNING: Alle jegere skal bruke signalfarger på lue/jakke under 

selve jakta! Det blir enklere å observere hverandre, samt at sannsynligheten for at noen tar feil 

av elg og jegere reduseres betydelig. Det finnes tilfeller der jegere har skutt sine jaktkamerater 

i den tro at det var et hjortevilt. Bruk derfor alltid signalfarger, og vær 100 % sikker på hva du 

skyter på/mot! En riflekule går lett gjennom en elgkalv og kan gjøre stor skade også etter 

gjennomtrengning. Husk derfor å ha sikker bakgrunn når det avfyres skudd. Dette bør man 

selvsagt ta hensyn til når man rydder poster.  

VÅPENHÅNDTERING: 

Ofte sitter 

posteringsjegerne 

forholdsvis nært hverandre 

under et drev. Det er derfor 

vanlig at man går ut samlet. 

Her er det vanlig at man 

ikke har skudd i kammeret. 

Dersom noen skulle være 

uheldig å falle vil aldri et 

uladd våpen gå av. Gjør det 

derfor til en regel på laget 

at man ikke har skudd i 

kammeret når man går 

sammen med 

jaktkameratene.   Foto: Sikkerhet bør alltid stå i fokus under jakt. Vær nøye med 

våpenføringen! Foto: Arne Johan Gravem 
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2.2 Samjakt og fri ferdsel i utmark 

Mange personer er av den misoppfatningen at når det er 

elgjakt i skogen, bør og skal allmennheten holde seg unna 

terrenget. Det finnes til og med skrekkeksempler på at 

elgjaktlag jager andre turgåere/småviltjegere ut av 

terrenget. Skilt med tittelen ”elgjakt pågår – ingen 

ferdsel” kan man også finne på ulike jaktfelt.  

Som elgjeger kan det ofte oppleves irriterende dersom 

man har planlagt et drev i et godt område, for så å 

observere andre personer midt i det aktuelle området. Kanskje har laget observert elg akkurat 

her kvelden i forveien. Dette er noe man som elgjeger rett og slett må finne seg i. I Norge er 

vi så heldige å ha fri ferdsel i utmark, noe som også gjelder under elgjakta. Man skal aldri, 

under noen omstendigheter, gjøre forsøk på å ”stenge” et område fordi man selv jakter elg 

der. Dette gjelder både på privat grunn, så vel som på statlig grunn. Noen ganger blir elgen 

skremt bort fra postene av en tyttebærplukker, andre ganger løper elgen rett på en av postene 

og blir felt her. Det at det er folk i terrenget trenger dermed ikke alltid å være en ulempe.  

Dersom en elgjeger ser turgåere/småviltjegere i terrenget skal det meldes fra til de andre på 

jaktlaget. Meld fra hvor disse befinner seg og eventuelt hvor de er på vei. Slik unngår man at 

det oppstår farlige/skremmende situasjoner der en posteringsjeger avfyrer et skudd i nærheten 

av folk man ikke visste var der. Turgåere kan bli skremt av at det plutselig smeller like ved 

der de oppholder seg. 

Vis derfor hensyn når 

det er andre personer i 

jaktfeltet, de har like 

mye rett å oppholde seg 

der som elgjegerne!       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Skogsfugljegere og elgjegere deler ofte det samme terrenget. Det er 

viktig at man viser hensyn til de som har andre interesser i skogen enn 

elgjakt! Foto: Halvor Wang.  
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2.3 Gjenkjenning av dyr, før og etter skuddet 

Før skuddet 

Elg er store dyr, og de fleste dyrekategoriene kjenner man igjen når de kommer på posten. Det 

er likevel noen kategorier som kan by på problemer når disse inngår i kvoten og da spesielt 

ungdyr (1,5 år) hunnkjønn (kvige) kan være vanskelig å skille ut fra andre kategorier/eldre 

dyr.  

Kalv: Kalver kommer oftest sammen med kua på post. Kalvene er mye mindre enn alle de 

andre kategoriene. Hodet er 

kort og trekantet og kalvene 

har et veldig markert ”ragg” på 

nakken. Ser man derimot en 

enslig kalv som ligger på 

bakken på langt hold kan den 

lett oppfattes som et ungdyr 

grunnet den korte snuten.  

 

Okse: 1,5 år og eldre. Disse er lett 

å kjenne igjen da de har gevir. 1,5 

års okser har som regel 2 spir 

(såkalt sykkelstyre), men kan 

også ha flere. Kommer det en 

firespirs okse på posten din må du 

bruke andre kjennetegn for se 

forskjell fra en eldre okse (2,5 år 

og eldre). Dette kan være svært 

vanskelig. 1,5 års okser er kortere 

i snuten og er som regel smalere 

og smekrere enn eldre okser.   

 

 

 

 

Foto: 1,5 års okse. Det lille ”sykkelstyret” er synlig. Dyret er 

slankt og smekkert sammenlignet med eldre dyr. Kalveragget er 

borte. Foto: Vidar Bentsen. 

Foto: Elgkalver er betydelig mindre 

enn voksne dyr. ”Ragget” på nakken 

er mye tydeligere enn på den voksen 

kua/oksen. Foto: Vidar Bentsen 
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Ku: 1,5 år og eldre. Har man en 1,5 års ku (kvige) på kvoten har man som regel en vanskelig 

jakt foran seg. Det å se forskjell på en ku på 2,5 år (eldre) og en ku på 1,5 år er meget 

vanskelig. Det samme gjelder imidlertid som for 1,5 års okser; hodet er kort og dyret er 

mindre. Avgjørelsen blir enklere når man ser kviger sammen med andre dyr. Er man så heldig 

å få eldre ku med kalv samt en 

kvige på post vil kviga være 

betydelig større en kalven, men 

samtidig betydelig mindre enn kua. 

Eldre kyr har i tillegg tydelig lengre 

snute, noe som brukes av erfarne 

jegere for å skille kategoriene fra 

hverandre.  

 

 

  

Ungdyr (1,5 år) til venstre. Snuten er kort. Tegningen til høyre viser en eldre ku med 

betraktelig lengre snute. Å se forskjell på dette kan være vanskelig i en reell jaktsituasjon. 

Illustrasjon: Vidar Bentsen. 

 

 

 

 

Foto: Eldre kyr har svært lang snute. 
Erfarne jegere skiller kviger fra eldre kyr 
ved å se på snutens lengde.                    
Foto: Vidar Bentsen  
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Etter skuddet 

Allerede før skuddet avfyres skal jegeren vite om det er okse, ku eller kalv som påskytes. 

Nøyaktig alder kan derimot være vanskeligere å se, noe som er viktig når jaktlederen skal 

rapportere hva som er skutt. Her bruker man tennene i nedre kjeve for å skille mellom de 

kategoriene som skal rapporteres: kalv, 1,5 års dyr eller eldre dyr. 

 

Kalv: Kalven har kun 4 

kinntenner (T1 – T4). 

Den tredje tanna (T3) 

er tredelt med tre 

”topper”.     

 

 

 

Ungdyr (1,5 år): Her finnes to muligheter for hvordan kjeven ser ut. Den ”vanligste” 

ungdyrkjeven har 6 kinntenner (T1 – T6) der de tre fremste tennene er melkehvite og lite slitt. 

Tann nr. 3 har nå kun 2 topper. Den andre ”typen” ungdyrkjeve har også 6 kinntenner, men 

her sitter fortsatt kalvetennene/melketennene igjen på toppen av de nye, hvite tennene. Hele 

kjevens lengde er svært sjelden lengre enn 41,5 cm (målt fra bakerst på kjeven til der tennene 

kommer opp). Fremst i underkjeven mangler det ofte noen tenner.  Dersom det er kommet 

opp nye tenner er disse ofte hvite, samtidig som noen står skjevt (spesielt de ytterste).    

Kalvekjeve. 4 tenner (T1 – 

T4). T3 er tredelt. 

Foto: Arne Johan Gravem. 

Hos ungdyr mangler ofte de ytterste tennene. De som nylig er kommet opp står ofte skjevt i forhold til 
resten. Foto: Gunnar Svalbjørg/Arne Johan Gravem.  
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Eldre dyr: De nye tennene som kommer opp under ungdyrstadiet beholdes av elgen resten av 

livet. Tredje tann forfra i nedre kjeve er todelt, men ikke lenger markert hvit som hos ungdyr. 

Alle elgens tenner slites ettersom den blir eldre. Dersom kjevelengden overgår 42 cm er det 

stor sannsynlighet for at det er et 

eldre dyr (ikke 1,5 år). Med erfaring 

kan elgens sannsynlige alder 

bedømmes ganske nøyaktig ut fra 

slitasjen, men denne kan variere fra 

område til område. Nøyaktig alder 

på eldre dyr kan fastslås gjennom et 

mikrosnitt av rota på ei framtann. 

 

Eldre dyr har ofte slitte tenner. Foto: 

Arne Johan Gravem, Statskog.  

Ungdyrkjever i tre varianter.  Ungdyr 1 er såkalt tidlig utviklet. Tann nr. 3 forfra (T3) er todelt. De tre 

forreste tennene (T1-T3) er hvitere enn resten (T4-T6). Det samme er tydelig hos ”ungdyr 2”. ”Ungdyr 3” 

er såkalt seint utviklet. Her sitter kun en kalvetann igjen (T1). De andre kalvetennene mangler og de nye 

tennene er på tur opp.  
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2.4 Ble det bom? Skuddplassundersøkelser 

Som elgjeger skal man alltid gjøre sitt ytterste for å unngå skadeskyting. Er uhellet først ute er 

det likevel viktig at man har tenkt gjennom og planlagt i forhold til at en slik situasjon kan 

oppstå. De viktigste årsakene til skadeskyting er skudd mot dyr i fart, lange hold og urent 

skuddfelt. Mye av dette kan unngås ved godt etablerte poster som er ryddet på forhånd. 

Våpen/kikkertsikte kan av og til få seg en kakk. Test derfor våpen med jevne mellomrom også 

under jakta.   

I følge regelverket kan ikke et jaktlag uten videre avgjøre om et skudd mot et vilt var bom 

eller ikke. Som jaktlag må man forvisse seg om at påskutt dyr er truffet eller ikke. Gode 

skuddplassundersøkelser er her avgjørende: 

- Merk av posten det ble skutt fra og stedet dyret sto da det ble påskutt slik at kulens 

retning og bane kan bedømmes. 

- Ikke forstyrr skuddplassen for mye, det gjør jobben for hunden vanskeligere. 

- Hundefører må ha kort bånd på hunden. Studer bakken nøye! Noen få bloddråper kan 

være alt som viser at skuddet traff dyret. 

- Se etter hår, anslag i trær/kvist, blod, mageinnhold, beinsplinter med mer. Pass på at 

hunden ikke spiser opp ”beviset”.   

- Stryk gjerne papir/hvitt tøystykke i lyngen for å se etter blod samt blodfarge. 

Først etter resultatløse skuddplassundersøkelser, samt sporing av dyret uten funn kan man 

konkludere med at det var bom. Dersom det etter grundige undersøkelser fortsatt kan være en 

mulighet for at dyret er skadd plikter en å melde fra til kommunen og rettighetshaveren.  

 

2.5 Skadeskyting/Ettersøk 

Dersom man konkluderer med at dyret er skadeskutt gjelder det å gjøre ting ”etter boka”:  

- Det er en fordel å vente ca. 1 time fra påskytingen inntraff til ettersøket starter. Da 

legger dyret seg ofte i sårleie og jaktlaget får tid til å planlegge det praktiske i 

ettersøket.  

- Få en godkjent hund på plassen så fort som mulig (kravet er 4 timer). 

Foto: hår og blod. Studer bakken nøye under skuddplassundersøkelsene. Det kan være små bevis man 

leter etter! 
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- La hund og hundefører utrede skuddplass og følg sporet.  

- Se hele tiden etter blodspor. Dette bekrefter at man følger riktig dyr. 

Fortsetter ettersøket ut dagen uten at dyret blir funnet skal jaktrettshaver og kommune varsles. 

Hold kommunen orientert til dyret er friskmeldt (kun kommunen kan gjøre dette) eller dyret 

blir funnet. Kommunen kan pålegge dere å holde ettersøket gående i mange dager. Det skal 

ikke jaktes på andre dyr enn det påskutte dyret under et ettersøk! 

TILSTØTENDE JAKTFELT: Meld ifra til kommune/jaktrettshaver/nabovald dersom dyret 

skulle krysse grensen til tilstøtende jaktfelt. Kontakt jaktlag på tilstøtende jaktfelt tidlig! 

Nabolaget kan ofte bistå med uvurderlig hjelp dersom et større område må postes av. Har 

dyret krysset grensen til tilstøtende jaktfelt er det ofte jaktlaget som jakter her som kjenner 

området best. Ha derfor en åpen dialog og ikke vær redd for å spørre om hjelp!   

Skadeskyting er en tragedie for dyret som blir påskutt, samt jegeren som er så uheldig å utføre 

skytingen. Vær derfor obs på at skytteren kan trenge litt ekstra oppmerksomhet i en slik 

situasjon.  

Under ettersøk går mye tid tapt, både for jaktlaget som utfører skadeskytingen, samt 

nabojaktlag dersom disse ønsker å bistå. Som jegere bør man alltid gjøre alt for unngå dette. 

Det å kjenne sine begrensninger skyttermessig er kanskje det viktigste tiltaket!  

 

2.6 Kjøttbehandling 

Dyret er felt og nå starter slaktinga. Det første jegeren gjør når han/hun kommer bort til dyret 

er å sjekke at dyret virkelig er dødt! Ta med deg geværet når du går fram til den tilsynelatende 

døde elgen. Alt for mange jegere har opplevd elg som våknet til livet foran en uforberedt 

jeger. Om nødvendig settes 

et ”fangstskudd” bakfra, 

øverst i nakken. Deretter 

skal dyret stikkes det slik 

at blodet renner av. Skjær 

gjerne høyt på halsen 

(under kjeven), men vær 

forsiktig så ikke spiserøret 

kappes. Dette kan unngås 

ved at man tar tak i 

strupehodet gjennom 

skinnet og stikker dyret 

under strupehodet og skjær 

inn mot ryggsøylen. Dette 

er en bedre og mer 

hygienisk metode enn å 

stikke i brysthulen 

Det er spesielt viktig at de unge og uerfarne elgjegerne får ta del i 

slaktingen aktivt. Foto: Geir Jostein Sandmo. 
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(slipsknuten). Er dyret skutt i hjerte/lunger er det vanligvis unødvendig å stikke. Dyret blør da 

ut i brysthulen.  

Det er viktig at noen på laget er fortrolig med slakting før jakta starter. Dersom det er flere på 

laget som er usikre på hvordan dette foregår er det viktig at disse også tar del i prosessen. Det 

arrangeres årlig en rekke kurs med fokus på nettopp dette. Sjekk internettsider som 

www.hjortevilt.no, www.skogkurs.no, samt din regionale NJFF-side for slaktekurs. 

Kapp dyret i så få deler som mulig dersom dyret må parteres i skogen. Jo flere snittflater, jo 

mer bakterier! Husk og vask hendene/knivene ofte under slakting/partering/nedskjæring! Bruk 

såpe dersom du har dette tilgjengelig. Vær nøye med hvilken hånd som er skitten og hvilken 

som er ren! Alternativt kan det være lurt å ha noen engangshansker i sekken. Blodet surner 

ikke fortere enn kjøttet, så det er like greit å la dette være til slaktet skjæres ned. 

Grunnlaget for et fint slakt legges allerede før skuddet går. Dersom elgen vomskytes vil 

kvaliteten på kjøttet ikke bli like bra som ved et rent bogskudd. Bukhulen bør da vaskes med 

blod fra dyrets brysthule. Ikke bruk vann, her finnes mange bakterier!  

Under mørningen bør kjøttet henge luftig og svalt. Jo bedre hygiene, jo lengre kan kjøttet 

mørne. Male- og kokekjøtt trenger ikke mørnes. Skjæres dette ned tidlig er man sikret mot 

uheldig bakterieangrep. For kjøtt som krever mørning dvs. biff og stek kan ofte 

”tommelfingerregelen” på 40 døgngrader kan økes betraktelig dersom kjøttet er rent. Pass på 

fluer dersom det er varmt! Her kan en viltsekk være en god investering. Unngå at kjøttet blir 

for kaldt under mørning. 

Kuldeforkortning 

inntreffer allerede ved 

temperaturer under + 

12
○
C. Spesielt første 

døgn (før dødsstivheten 

har gitt seg) er det viktig 

at temperaturen ikke 

kommer under 12
○
C. Er 

det kaldt, kan godt 

skinnet sitte på under 

hele mørningen! 

 

Følg med på kjøttet under mørning. Kjenn og lukt på kjøttet og sjekk at det ser tørt og fint ut. 

Lukter det surt samtidig som kjøttet får en sleip/glatt overflate er det bare å skjære det ned i en 

fei. Dette kan være symptomer på dårlig hygiene under slaktinga.  

Pakk de gryteklare kjøttbitene i tett frysefolie eller bruk vakuummaskin. Da holder kjøttet seg 

lang tid i fryseren. 

Hygiene er utrolig viktig under 

kjøttbehandlingen. Vær derfor nøye 

når dyret slaktes og parteres! Foto: 

Arne Johan Gravem.  

http://www.hjortevilt.no/
http://www.skogkurs.no/
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Vi håper dette informasjonsheftet kom til nytte for deg som leser. Elgen er e nlokal ressurs 

verdt å ta vare på i alle ledd. Elgforvaltningen er ikke minst avhengig av gode og dyktige 

jegere for å forvalte bestandene av elg på en god måte. Kanskje kan du og dine 

jaktkamerater bidra til nettopp dette, samtidig som dere får noen fantastiske opplevelser i 

elgskogen! 

 

 

 

 

Lykke til og skitt jakt!  

 

 

Gleden etter en vellykket jaktdag i elgskogen er ubeskrivelig. Vi i Salten Samarbeidsråd håper at flere skal få 
ta del i jakt på elg i årene som kommer.  


