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Støtte til gjennomføring av jegerprøven 

Vi tilbyr pengestøtte til reindriftsutøvere og sauebønder som tar jegerprøven. Dette er en 

del av et større arbeid for å øke antallet aktive rovviltjegere i Finnmark. 

Hvem kan få dekt jegerprøven? 

• Registrerte reineiere med eget merke/ektefelle til registrert reineier, som bor

innenfor samme kommuner som beiteområdet.

• Sauebønder som mottar produksjonstilskudd og familiemedlemmer som er aktivt

deltagende i gårdsdriften, og som bor i driftskommunen.

Selv om aldersgrensen for fangst og jakt på store rovdyr er 18 år, er aldersgrensen for å 

kunne ta jegerprøven 14 år. Kursdeltager må derfor være 14 år eller eldre.  

Hva må jeg gjøre? 

1. Fyll ut søknadsskjema og send til nrfi@stabbursnes.no.

2. Når du har bestått jegerprøven sender du inn dokumentasjon på utgifter sammen

med eksamensbevis/jegeravgiftskort.

Tilskuddet dekker kjøp av jegerprøveboka, kursavgift og eksamensavgift. Hvis kandidaten må 

ha flere forsøk på å bestå eksamen, dekkes kun ett av disse. Vi dekker ikke jegerprøvekurs 

som er gjennomført før søknaden er godkjent. 

Utbetalingen skjer i slutten av kalenderåret og støtteordningen vil dekke dokumenterte 

utgifter i forbindelse med kurs inntil 3 000 kroner per utøver. Antall søkere det gis støtte til 

er begrenset til 20 næringsutøvere pr. år. 

Hvorfor får sauebønder og reineiere dekt jegerprøven? 

Målet er å bidra til å styrke kapasiteten til å regulere rovviltbestanden gjennom ordinær jakt, 

i tråd med Stortingets rovviltforlik. Dyreeiere som ferdes mye i utmarka, også under jakttida 

for gaupe og jerv og som er direkte påvirket av rovdyrs tilstedeværelse ved tap av beitedyr, 

ansees å kunne være en viktig ressurs for bestandsreguleringa. Derfor ønsker vi å senke 

terskelen for primærnæringsutøvere som ønsker å jakte rovvilt, ved å motivere dem til få 

tatt jegerprøven.  
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Søknadsskjema for tilskudd til jegerprøvekurs (for reindriftsutøvere og sauebønder i Finnmark) 
/ 
Bivdigeahččaleami ruhtadoarjaga ohcanskovvi (Finnmárkku boazodolliid ja sávzadolliid várás)

Navn / Namma

Kontonummer for utbetaling  / Kontonummar máksimii  Forventede utgifter / Einnostuvvon golut

Reinbeitedistrikt / Produksjonstilskuddsmottaker
Orohat / Buvttadandoarjaga vuostáiváldi

Telefonnummer og e-post / 
Telefonnummar ja e-poasta

Legg ved dokumentasjon på utgiftene som søkes dekt, samt eksamensbevis for bestått 
jegerprøve/kopi av jegeravgiftskort. /
Bija mielddusin duođaštusa goluid ovddas maid ozat gokčojuvvot, oktan cevzon 
geahččaleami duođaštusain/bivdidivatkoartta govain.

Jeg bekrefter at informasjonen som er oppgitt i dette skjemaet inkludert vedlegg er 

korrekt og søker herved om refundering av oppgitt beløp. /
Mun nannen dákko bokte ahte dieđut maid lean deavdán dán skovvái, oktan mildosiiguin, 
leat riekta ja ozan ruhtadoarjaga namahuvvon supmi mielde. 

  Sted og dato / Báiki ja dáhton   Underskrift  / Vuolláičálus

Skjema og vedlegg sendes til Næring og rovvilt i Finnmark per post eller e-post:  /
Sádde skovi ja mildosiid Ealáhus ja boraspiret Finnmárkkus prošektii poastta dahje e-poastta bokte: 

E-post: nrfi@stabbursnes.no

Postadresse:

Stabbursnes Naturhus og Museum

9710 Indre BIllefjord 
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