
Vedlegg

Lisensfelling av brunbjørn - Administrasjon og annen informasjon

De som ønsker å delta på lisensfelling foretar en særskilt registrering i Jegerregisteret www.jegerregisteret.no. 

Lisensfelling kan bare utøves av registrert lisensjeger. For å kunne registrere seg som lisensjeger må en ha 

betalt jegeravgift for gjeldende jaktår. Alle som deltar i lisensfelling plikter å holde seg jevnlig oppdatert om 

gjenværende kvote. Lisensen skal medbringes under felling/fellingsforsøk. 

Under lisensfelling på bjørn skal jaktlag og/eller personer som jakter alene ha tilgang til godkjent 

ettersøkshund, jf. forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst § 23. Det stilles ingen 

ytterligere krav til lisensjeger, utover de krav som følger av forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, 

felling og fangst (se www.lovdata.no). Her står også krav om bl.a. våpen og ammunisjon. 

Miljødirektoratet og Norges jeger- og fiskerforbund har utarbeidet et teoretisk e-læringskurs for bjørnejegere. 

Formålet med dette kurset er å øke interessen for bjørnejakt og styrke kunnskapen om jaktformen. Dette er et 

frivillig tilbud, men alle jegere oppfordres til å gjennomføre dette kurset. E-læring for bjørnejegere er 

tilgjengelig på følgende nettsted: http://www.trainingportal.no/mintra/p/njff

For å bidra til human jakt og jegernes sikkerhet er det i tillegg utviklet en skyteprøve for bjørnejegere. 

Skyteprøven kan avlegges istedenfor den ordinære skyteprøven for storviltjegere. 

Vilt som er avlivet i medhold av naturmangfoldloven § 18 tilfaller i utgangspunktet Viltfondet, jf. lov om jakt og 

fangst av vilt (viltloven) § 48. Når det gjelder lisensfelling på bjørn, beholder jeger/jaktlag kjøttet og skinnet av 

felt bjørn. Viltfondet opprettholder sin eiendomsrett til prøver og deler av viltet, herunder kraniet, i samsvar 

med instruks for ivaretakelse av døde rovdyr som finnes på: 

http://www.rovdata.no/Portals/Rovdata/Dokumenter/Instrukser/Instruks%20d%C3%B8de%20rovdyr_1711201

5.pdf?ver=2015-11-18-012657-963

Fylkesmannen administrerer lisensfellingen på bjørn og etablerer hensiktsmessige ordninger i forhold til 

oppdaterte resultater om felling og gjenstående kvoter. Fylkesmannen gir ytterligere informasjon knyttet til 

krav om rapportering fra jeger og informasjon om aktuelle vernebestemmelser. Fylkesmannen er ansvarlig for 

gjennomføring av eventuelt ettersøk av skadet bjørn. 

Vi gjør videre oppmerksom på at omsetting eller videresalg av deler av felt bjørn utenfor landets grenser 

omfattes av CITES-bestemmelsene http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Handel-

med-trua-arter-CITES/Jakttrofeer/


