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JAKT

Den som besvarer listen er innforstått med at svaret blir arkivert (anonymt) og blir brukt
av forskere i dag og i fremtiden. Brukere av materialet må forplikte seg til å verne opphavspersonens og eventuelt andre personers integritet.

Så lenge det har bodd mennesker i Norge har det vært drevet jakt her. I 1961 spurte Norsk
etnologisk gransking i samarbeid med Norsk Skogmuseum om jaktformer og tradisjoner
knyttet til jakt. Nå følger vi opp emnet, fremdeles i samarbeid med Norsk Skogmuseum, med
visshet om at interessen for jakt fremdeles er stor. Vi håper på svar fra jegere av alle slag og
fra folk som ikke går på jakt. Man må ikke nødvendigvis være jeger for å ha kunnskaper om,
og synspunkter på, dette emnet.
Les gjerne gjennom hele listen før du begynner å skrive. Svar gjerne ut over det vi
spør om. Lykke til!
Spørsmål til deg som ikke jakter er på side 4.
Jaktmetode
1. Hva slags vilt jakter du på? Har du jaktet annet vilt før?
2. Har du skutt eller deltatt i jakt på rovdyr og rovfugl? Ble fellingen premiert? Fortell!
3. Kan du forklare litt om hvordan du jakter? Hvis du har erfaring med jakt på ulike typer vilt,
hva er i så fall forskjellene i jakta?
4. Hva legger du vekt på når du vurderer et jaktterreng?
5. Driver du lokkejakt? Beskriv metoden og hva som skal til for å lykkes.
6. Kjenner du jegeruttrykk i forbindelse med harejakt med hund?
Jakttid
7. Når gikk du sist på jakt?
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8. Når begynner jaktsesongen for deg, og når slutter den? Hvordan foregår oppstarten og
avslutningen av sesongen?
9. Hvor ofte jakter du i løpet av året, og hvor lenge er du ute om gangen? Er det slik du alltid
har jaktet? Er det slik du ønsker å jakte i fremtiden?
10. Kjenner du lokale navn for jakttidene og for viltet det jaktes på?
11. Fører du jaktdagbok? Hva noteres? Hvorfor?
Våpen og utstyr
12. Hva slags våpen og ammunisjon bruker du? Hvorfor? Har du brukt andre typer før?
13. Det blir solgt mye nytt teknologisk utstyr for jakt. Hva har du selv? Hva har du tanker om
å skaffe deg?
14. Beskriv hva du ellers har av jaktutstyr og jaktklær. Hva er det viktigste? Mangler du noe?
15. Hvor får du tips til nye anskaffelser?
16. Opplever du utstyrspress eller former for uniformering blant dine jaktvenner?
17. Kunne du tenke deg å jakte med pil og bue hvis det ble tillatt i Norge?
Hund og hundehold
18. Har du hund som deltar i jakt? Hva slags rase har du valgt? Hvordan trener og forbereder
du hunden for jakt? Hvor mye tid bruker du på hunden gjennom året? Kjenner du til bestemte
kommando-ord for jakthunder?
19. Har du opplevd at hunden har blitt skadet/borte under jakt? Fortell! Benytter du utstyr for
å finne igjen hunden eller forebygge at den blir skadet under jakt?
Tilgang og organisering
20. Hvordan får du tilgang til jakta? Er du medlem av en organisasjon eller lignende som gir
deg jaktmuligheter?
21. Bruker du et fast jaktterreng? Bor du i nærheten, eller må du reise for å komme dit?
22. Har du deltatt i, ledet eller arrangert organiserte jaktopplegg? Har du jaktet i utlandet?
Fortell!
23. Hvor mye penger bruker du på jakt i året? Beskriv hva utgiftene består av.
24. Har du inntekter fra jakt?
25. Er du med i jaktlag? Hvordan er jaktlaget organisert? Er det noen fast fordeling av ansvar
og oppgaver i jaktlaget?
26. Hvordan rekrutteres nye medlemmer til jaktlaget? Hvordan ble du selv med?
27. Hvordan er kjønnsfordelingen og kjønnsrollene i jaktlaget?
28. Hvordan fordeles utbyttet fra jakta? Hvilke deler tilfaller skytteren? Grunneieren?
29. Arrangeres det årlige fester i forbindelse med jakta? Hvor/når? Hva gjør dere?
Konservering og tilberedning
30. Blir kjøttet brukt i egen husholdning, gitt bort eller solgt?
31. Hvilke deler av viltet bruker du? Brukes skinnet? Hodet?
32. Hvordan tar du vare på kjøttet? Hvem skjærer det ned?
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33. Fins det kjøtt/innmat som ikke spises? Hvorfor?
34. Spiser du noe av kjøttet under selve jakta, i tilfelle hvilke deler? Hvordan og hvorfor?
35. Hvordan tilberedes kjøttet hjemme? Hvem står for tilberedningen?
36. Er viltkjøttet forbeholdt spesielle anledninger eller er det hverdagsmat?
37. Har du jakttrofeer? Hva er de, hvem har preparert dem og hvor står de? Hva betyr de for
deg?
Jaktmoral og viltforvaltning
38. Hvilke egenskaper tenker du en god jeger bør ha?
39. Kjenner du kallenavn på gode/dårlige skyttere?
40. Er det, etter din mening, noen forskjeller på hvordan menn og kvinner jakter?
41. Hva vil du si ligger i begrepet human jakt? Er øvelsesskyting viktig?
42. Obligatorisk jegerprøve for førstegangsjegere ble innført i 1986. Hvilket utbytte hadde du
av jegerprøven? Hvis du allerede var jeger i 1986, har du likevel tatt jegerprøven? Hvorfor?
43. Kjenner du til ulovlige forhold under jakt? Hvilke lover/regler ble brutt?
44. Er det, etter din mening, for strenge regler for jakt i Norge? Hvorfor?
45. Har du noen forslag til hvordan reguleringen av jakt i Norge kunne forbedres?
46. Har du meninger om norsk rovdyrpolitikk? Forklar!
47. Hva har skjedd av endringer i jakta mens du har vært aktiv jeger? Hvordan har for
eksempel bestandsendringer, organisering, nytt utstyr, nye metoder eller nye lover og regler
påvirket jakta? Er jegerne blitt annerledes? Kan du tidfeste når store endringer fant sted?
Hvorfor går du på jakt?
48. Det finnes mange ulike grunner til å gå på jakt. Hva er viktigst for deg?
49. Er det sider ved jakta du liker bedre enn andre (gå med hund, sitte på post ...)?
50. Hvordan foregikk den første jaktturen du var med på? Hvordan hadde det seg at du
begynte å gå på jakt?
51. Er det tradisjoner for jakt i familien din? Har det hatt betydning for at du selv er jeger? Vil
du medvirke til at neste generasjon kan drive jakt?
52. Hva ville det bety for deg om du ikke kunne gå på jakt? Har du alternativer dersom jakta
du vanligvis går på stenges?
53. Kan du fortelle om noen spesielle opplevelser fra jakt, positive eller negative? Skriv
gjerne utførlig.
54. Er den jakta du driver med nødvendig? Forklar!
55. Hva mener folk rundt deg om at du går på jakt? Opplever du at det er motstand mot jakt?
Fortell i så fall om motstanden du har møtt.
Jakthistorier
56. Kan du noen gode jakthistorier? Fortell!
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Selv om du ikke går på jakt selv, vil vi svært gjerne høre hva du vet og mener om dette
emnet.
Jegere
1. Hvorfor går du ikke på jakt?
2. Har du vært med på jakt? Fortell!
3. Er det tradisjoner for jakt i familien din?
4. Kjenner du noen aktive jegere? Hva har du inntrykk av er de viktigste grunnene til at de går
på jakt?
5. Har du kontakt med lokale jaktlag? Vet du noe om hvordan de er organisert? Hvordan
rekrutteres nye medlemmer? Hvordan fordeles utbytte fra jakta? Arrangeres årlige fester?
Hvordan er disse festene? Hvordan er kjønnsfordelingen og kjønnsrollene i jaktlagene?
Jaktsesongen
6. Hvordan blir hverdagen din påvirket av jaktsesongen?
7. Hvordan blir din bruk av naturen påvirket av jaktsesongen?
8. Er du med på aktiviteter eller arbeidsoppgaver i jaktsesongen? Bidrar du med
bevaring/tilberedning av råvarene?
9. Kjenner du lokale navn for jakttidene og for viltet det jaktes på?
Vilt
10. Spiser du viltkjøtt? Hvordan får du tak i kjøttet?
11. Er kjøttet forbeholdt spesielle anledninger eller er det hverdagsmat? Hvordan tilberedes
det?
12. Hvordan ser du på utstopping av dyr eller trofeer i form av gevir på veggen?
Jaktmoral og viltforvaltning
13. Er jakt nødvendig? Forklar!
14. Hvilke egenskaper tenker du en god jeger bør ha?
15. Kjenner du til ulovlige forhold under jakt? Hvilke lover/regler ble brutt?
16. Er det, etter din mening, for strenge regler for jakt i Norge? Hvorfor?
17. Har du noen forslag til hvordan reguleringen av jakt i Norge kunne forbedres?
18. Har du bestemte meninger om norsk rovdyrpolitikk og om jakt på rovdyr? Forklar!
19. Opplever du at jakta har endret seg i vår egen tid? Kan du i så fall prøve å tidfeste viktige
endringer?
Jakthistorier
20. Kan du noen gode jakthistorier? Fortell!
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