
Nytt fra Fylkesmannen 

  - dødt rovvilt 

  - elektronisk jegerprøveeksamen 

  - feil på hjemmeside - erstatninger 



Møte med Jernbaneverket Sør 

Rutine ved påkjørsel av rovvilt på jernbanen. 

 

Jernbaneverket kontakter viltansvarlige i kommunene (ikke politiet). 

Gjør avtale med folk fra jernbaneverket knyttet til transport og fjerning 

av vilt. Ikke lov å bevege seg i linjetraseen uten folk fra jernbaneverket 

med godkjent kursing. 

 

Generelt ved rovvilt:  

Roviltforskriftens § 17 (3. ledd) 

Ved ettersøk av rovvilt som påtreffes skadet eller skades utenom lovlig 

jakt eller fellingsforsøk skal kommunen straks varsle fylkesmannen og 

nærmeste politimyndighet. Fylkesmannen og politiet kan beslutte at 

ettersøk skal gjennomføres med særlig kvalifisert personell. 

  



Generelt på rovvilt 

RVF § 16 

Felling eller forsøk på felling av gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn 

og jakt på gaupe skal umiddelbart meldes til fylkesmannen  

RVF § 17 (2. ledd) 

Den som under jakt eller ved skadefelling/lisensfelling skadeskyter 

gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn skal uten opphold underrette 

fylkesmannen og nærmeste politimyndighet. Fylkesmannen avgjør 

videre gjennomføring og avslutning av ettersøk. De som har deltatt i 

forsøket på felling eller jakt skal uten godtgjørelse bistå 

forvaltningsmyndighet eller politimyndighet i det videre ettersøk. 

 

Meld fra til fylkesmannen og nærmeste 

politimyndighet ved dødt rovvilt! 



Elektronisk jegerprøveeksamen 

 Fra januar 2013 kun elektronisk eksamen på jegerprøven. 

 

Brev fra DN til alle kommuner datert 13.11.2012 

- Enovate AS er valgt som tjenesteleverandør for de neste 5 årene. 

Kommunene må forholde seg til Enovate AS 

• Alle kommuner må ha en kommuneansvarlig for jegerprøven. Derfor 

må alle kommuneansvarlige registrere seg på 

www.jegerprøveeksamen.no (nye og gamle)  

• Kommuneansvarlig må være ansatt i kommuneadministrasjonen, 

siden all overordna informasjon og offentlig kommunikasjon mellom 

DN og kommunene vedrørende jegerprøven vil gå på e-post til 

kommuneansvarlig. 

 

http://www.jegerprøveeksamen.no/


• Kommuneansvarlig kan selv gjennomføre elektronisk eksamen for 

kandidatene, eller vedkommende kan registrere en eller flere 

testledere i sin kommune 

• Når kommunen har registrert en kommuneansvarlig må 

vedkommende opprette et eller flere testsenter i kommunen. Dette 

gjøres også på www.jegerprøveeksamen.no . 

• Tekniske krav til PC som skal benyttes til gjennomføring av 

eksamen er nettleser, internett-tilgang og høretelefoner. 

• alle eksamener må ha en testleder som følger med på at det ikke 

jukses under eksamen. Det vil ikke være tillatt for kandidatene å 

benytte egen PC på eksamen. 

• Testleder skal ikke ha hatt noen aktiv rolle ved gjennomføring av det 

aktuelle obligatoriske jegerprøvekurset. 

 

• Mer informasjon på: www.dirnat.no/jegerproven 

og  www.jegerprøveeksamen.no  

http://www.jegerprøveeksamen.no/
http://www.dirnat.no/jegerproven
http://www.jegerprøveeksamen.no/


Feil på hjemmeside – www.fmaa.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feil på hjemmesiden. Fint om dere korrigerer opplysningene hvis dere 

hører det. Utbetalt kr 442 146 i Bygland til 14 stk, ikke 1. 



DNA-analyser – ulv – Agder og Telemark 


