
Utrustning/våpen 

Våpen og ammunisjon: Vi anbefaler et av de tre mest normale kalibre 

til elg: 6,5x55 (seks og en halv), 308 Winchester eller 30-06. Husk 

krav om ekspanderende prosjektil! 

Rekyl og smell dempes betydelig dersom man velger å montere en 

lyddemper på våpenet. Vurder dette dersom du er ”skuddredd”. 

Kikkertsikte bør ha justerbar forstørrelse for skudd på ulike hold 

(eksempelvis 2,5 – 9 x forstørrelse). 

Huskeliste utstyr (ut over mat/klær/våpen/ammunisjon): 

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

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

- Sammenleggbar sag 

(slakting/henging av kjøtt) 

- Termoduk eller lignende 

- Våpen/ammunisjon 

- Signalfarget vest 

- Papirer/tillatelser  

- Kikkert 

- Hodelykt 

- Kvass kniv 

- Jaktradio m/ 

tørrbatterikassett 

 

 

 

 

 

Under jakta 

Sikkerhet skal være i fokus hele tiden. Bruk jaktradio og kart flittig og 

vær sikker på hvor dine jaktkamerater er! Husk sikker bakgrunn når du 

skyter mot elg! Alle jegere skal bruke signalfarger! Ikke lad våpen før 

du er alene. 

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 andre jegere/turgåere ute av et område fordi 

man selv jakter elg der.  

Bedre sikkerhet 

RYDD POSTENE: Sikrere skudd, alle vet nøyaktig hvor postene 

befinner seg. Enklere bedømming av dyr. 

SIGNALFARGET BEKLEDNING: Alle skal bruke signalfarger på 

lue/klær.  

VÅPENHÅNDTERING: Ikke opphold deg sammen med andre jegere 

med ladd våpen. Vent med å lade til du er på post!  

SAMBAND/JAKTRADIO: 

Bruk samband ofte for å gi 

beskjed om hvor du er. Meld 

også fra dersom det 

observeres andre personer i 

jaktfeltet enn dine 

jaktkamerater. 

 

 

Foto: Arne Johan Gravem 

Foto: Ulovlig skilting! 

Tøm våpenet når du er sammen med dine 

jaktkamerater. Foto: Arne Johan Gravem 



Gjenkjenning av dyr, før skuddet 

KALV: Markert ”ragg” på nakken. 

Kommer oftest sammen med eldre ku på 

post. Mye mindre enn alle de andre 

kategoriene. Hodet er kort og trekantet. 

På lengre avstand kan kalver forveksles 

med ungdyr (1,5 år).  

 

 

 

OKSE (1,5 år og eldre): Enkel å kjenne 

igjen da de har gevir. Kategorien som kan 

by på problemer er 1,5 år gamle okser. 

Disse kan ha to eller flere spir. Okser med 

2 spir er sikre 1,5 års okser. Hodet og 

snute er kortere enn på eldre dyr.  

 

 

KU (1,5 år og eldre): Eldre kyr har svært lang snute og er forholdsvis 

enkle å kategorisere. Kategorien 1,5 år gammel ku (kvige) er den 

vanskeligste blant alle å gjenkjenne. 

Hodet og snute er kortere enn på eldre 

kyr (se illustrasjon 1,5 års okse). Kviger 

er betydelig mindre enn eldre kyr, og 

betydelig større enn kalver.  

 

 

 

Hvordan skaffe seg jaktfelt 

For å jakte på Statskog er prosessen enkel (www.inatur.no):  

1. Ledige jaktfelt det kan søkes på annonseres 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. 

For jakt på private eiendommer: 

1. Finn ut hvem som leier ut jakt (kommune kan eksempelvis 

kontaktes). 

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

kjøttpriser. 

3. Sjekk tidsskrift som lokalaviser, Jakt & Fiske, Villmarksliv mfl.  

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, men den såkalte ”jaktpremieringen” på elghunder 

faller bort fra 1.4.2016.  Man kan også skrive under en avtale med en 

godkjent ekvipasje (hund og fører). Denne må kunne være på plass 

innen 4 timer. 

 

Offentlig godkjent ettersøkshund (alle raser): 

- Bestått 600 meter blodsporprøve 

- Bestått 30 minutters sporing på ferske elgspor 

 
Jaktpremiert hund (elghundraser og schweisshundraser): 

- Jaktpremiering(elghund) eller brukshundprøve(Schweisshund).  

- Bestått fersksporprøve på lik linje med offentlig godkjente hunder. 

 

 

 

Kalv. Foto: Vidar Bentsen  

1,5 års okse. Illustrasjon: Vidar Bentsen 

Eldre ku. Foto: Vidar Bentsen 

http://www.inatur.no/


Veien fra jegerprøven til elgskogen 

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. Husk at Statskog 

arrangerer årlige elgjaktkurs i samarbeid med NJFF i Nordland. Ta 

kontakt med nordland@njff.org, eller tlf. 756 40077. 

 

Enhver jeger som skal jakte elg eller annet storvilt i Norge må: 

- Bestå Jegerprøven. For informasjon; kontakt ditt 

lokale JFF-lag eller hjemmesiden www.njff.no.   

- Bestå årlig skyteprøve (2 x 15 prøveskudd  samt 

oppskyting). 

- Være over 18 år (for å jakte selvstendig). 

- Som opplæringsjeger (fra det året man fyller 16) jakte med en 

erfaren jeger som har fylt 20 år.  

 

Jaktlederens huskeliste – jegernes ansvar 

Det er ofte jaktlederen som sørger for anskaffelse av jaktfelt. 

Jaktlederen koordinerer jakta både før og under jaktutøvelse: 

- Sjekker at alle på laget har betalt jegeravgift for storviltjakt. 

- Sjekke at alle har avlagt skyteprøven. 

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

konsekvenser ved feilskyting. 

- Sørge for at laget har tilgang på godkjent ettersøkshund.  

- Rapportere resultater etter endt jakt. 

- 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)  

 

 

Aldersbestemming, etter skuddet 

Når alder på felte dyr skal rapporteres er det tre kategorier jegerne må 

kunne; kalv (0,5 år), ungdyr (1,5 år) og eldre (2,5 år og eldre).  

KALV: Kalven har kun 4 

kinntenner (T1 – T4). Den tredje 

tanna (T3) er tredelt med tre 

”topper” (foto 1).     

 

 

UNGDYR (1,5 år): Den 

”vanligste” ungdyrkjeven har 6 

kinntenner (T1 – T6) der de tre 

fremste tennene er melkehvite og 

lite slitt (foto 2). T3 er todelt. 

Derom dyret er ”seint utviklet” 

kan kalvetenne sitte igjen oppå de 

nye tennene på T1 – T3 (foto 3). 

T1 – T3 kan også være 

tilsynelatende borte. Da har 

kalvetennene falt av og de nye 

hvite tennene befinner seg nede i 

tannkjøttet.   

 

ELDRE DYR: Eldre dyr beholder tennene som sees i ”foto 2”. De tre 

forreste tennene blir mørke (samme farge som T4 – T6 i foto 2). Etter 

hvert som dyret blir eldre vil disse tennene bli slitte.  

 

 

 

Alle foto: Arne Johan Gravem 

Foto 1 

Foto 2 

Foto 3 

mailto:nordland@njff.org
http://www.njff.no/


Skuddplassundersøkelser 

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

Gode skuddplassundersøkelser er her avgjørende: 

- Merk posten det ble skutt fra/stedet dyret sto. 

- Ikke gå mye på skuddplass (hunden skal gjøre dette). 

- Kort bånd på hunden (ikke la hunden spise opp ”bevis” på treff). 

- Bevis: hår, anslag i trær/kvist, blod, mageinnhold, beinsplinter.  

- Stryk papir/hvitt tøy i lyngen for å 

se etter blod. 

 

 

 

Ettersøk 

- Vent ca. 1 time. Planlegg ettersøket godt. Få hunden på plass! 

- La hund og hundefører utrede skuddplass og følg sporet.  

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

- Jakt på andre dyr under ettersøket er forbudt! 

- Varsle kommune/jaktrettshaver etter hver endte dag. Kun 

kommunen kan friskmelde en skadeskutt elg! 

- Ikke nøl med å melde ifra til nabo-jaktfelt. De kan gi uvurderlig 

hjelp! Skulle dyret krysse grensen vil jaktlaget her allerede være 

informert. 

 

Nyttige nettadresser 

www.inatur.no  www.skogkurs.no  

www.statskog.no  www.njff.no  

www.hjortevilt.no  www.settogskutt.no  

www.hjorteviltregistert.no  www.hjortesenteret.no/ 

 

Hvordan bli elgjeger 

           Et informasjonshefte om elgjakt   
 

Bruk gjerne et hvitt 

papir/tøystykke for å se 

etter blod! Foto: Vidar 

Bentsen 

http://www.inatur.no/
http://www.skogkurs.no/
http://www.statskog.no/
http://www.njff.no/
http://www.hjortevilt.no/
http://www.settogskutt.no/
http://www.hjorteviltregistert.no/
http://www.hjortesenteret.no/

