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Våpenet ditt
Håndterer du både våpen og bil
skal du være edru. Uvettig
våpenbruk får konsekvenser.
Det å ha et våpen er ingen evig rett, og
politiet har blitt stadig strengere. Du kan
miste våpenlisensen din om du ikke
oppbevarer våpenet forskriftsmessig. Du har
ikke lov å omgås våpen i beruset tilstand.

EDRU OG RUSFRI?
Ingen #Dagenderpå!
100 % skjerpet jaktlag!
0 promille !

Frakt i bil
Våpen i bil skal ikke være ladd og det skal aller helst ligge
slik at det ikke er tilgjengelig for sjåfør eller passasjerer.
Aller helst bør våpenet ligge i bagasjerommet og det skal
være tildekket Politiet reagerer sterkt på overtredelse av
våpenloven og beslaglegger om de må. Er det skudd i
kammeret må du regne med at politiet beslaglegger
børsa. Hvis du har tomt kammer, men ikke tømt eller
fjernet magasinet, blir det også anmeldelse.

Dette tar du med (huskelapp)
Husk våpenkortet og bevis for at du har betalt jegeravgift
og bestått skyteprøve med riktig våpen.

Ikke skikket
til å ha våpen?
Tips politiet
02800

Husk også at du ikke skal skyte på flere dyr når ett allerede
er påskutt, og ikke funnet og bekreftet dødt. Slike
situasjoner skal vi ikke ha, og det vil føre til høye bøter om
det blir oppdaget. Avbryt ordinær jakt, og så må dere gjøre
hva dere kan for å avlive det skadde dyret så snart som
råd. Det vil si at dere skal utføre et aktivt «ettersøk» etter
påskutt rein. Her er det enkelte som lar seg friste til slurv
og “friskmelder” reinsdyret alt for tidlig. Husk å melde fra
om dere ikke klarer få avlivet dyret selv. Er det andre som
jakter i området? Gi dem beskjed om dyret dere leter etter,
slik at de også kan være oppmerksommme.

Politiet samarbeider med
Statens naturoppsyn
Vi har felles kontrollvirksomhet
i forbindelse med jakt.

Aldri våpen i bakrus/fylla
Spørsmål?
Kontakt oss på 02800

Se også ditt politidistrikt:
www.politiet.no/tjenester/
vapen/soke-om-vapentillatelse/

Tenk sikkerhet i
alt du gjør som jeger!

Måtehold!
Vin og en “Vonsup” til maten,
øl på natta, jegerdram før
start og så en “Dotsup”

Reinsjakta i år
Edru og klar i hodet!

Hold alkoholinntaket nede. Bryt dårlige tradisjoner
og gjennomfør mest mulig alkoholfritt!
Legg markeringer til dere har parkert for kvelden.
Du klarer å være edru gjennom timene jakta pågår,
om du og også gjengen du jakter med vil.

Timene før - sein natt?
Feiring? Endelig borte fra ektefelle,
unger, oppvask og plikter? Over 50 %
av grunnen til at du dro på jakt? Det er
lov å hygge seg, men utvis måtehold!
Jaktlaget fortjener den aller beste
utgaven av deg, skjerpet og klar i
morgen tidlig!

Forberedelsene

For human jakt og
sikrere jaktutøvelse!
Påvirket av rusmidler, også
inkludert alkohol? All bruk og
kontakt med våpen er ulovlig.
Det er nulltoleranse!

Dere har et kollektivt ansvar for at det
utføres profesjonell, og ikke minst en
human jakt! Vær heller ikke sein med
å legge deg. Sist i seng og lite edru?
Da aksepterer du å bli igjen på basen.
Hold deg i leiren/koja!

Ute i terrenget
Ei kald øl på post kan vel ikke skade?
Jo, for du behøver årvåkenhet!
Beslutningsevnen din skal være på
topp i det du trekker av! Å være
påvirket bedøver hjernen. Filteret du
vanligvis har forsvinner. Viljen til å
våge øker og også faren for at en for
eksempel skadeskyter. Dropp også
lommelerka!

Bryte gamle tradisjoner

Strenge reaksjoner
Bøtelegging alt etter overtredelse
starter på 1000 kroner og kan
komme på over 10.000 kroner.
Overtredelser kan også ende med
fengselsstraff.

VÅPENLOVEN

Tilbakekalling av våpenkort
Hjemmelen for tilbakekall av våpenkort finnes i våpenloven § 10
første ledd: Politimesteren skal tilbakekalle våpenkort hvis
innehaveren ikke er edruelig og pålitelig eller dersom han av
særlige grunner kan anses som uskikket til å ha skytevåpen.
Den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer bestemmelser gitt
i eller i medhold av denne lov, straffes med bøter eller fengsel i inntil
3 måneder, hvis ikke overtredelsen rammes av et strengere
straffebud.

VILTLOVEN
Human jakt

Selv om det har vært en tradisjon i
jaktlaget, med en lang historie, så går
det an å legge om.

Viltlovens §19 jfr. § 56 forteller deg at jakt og fangst skal utøves på
slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke
oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom.

Stø retning med nye vaner

Med bøter eller fengsel inntil 1 år straffes den som overtrer reglene i
viltloven. Under særlig skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil
2 år anvendes. Uaktsom overtredelse er straffbart.

Ta opp tematikken rus og alkohol i
jaktlaget. Sett opp klare regler før dere
drar ut. Det skal mye mot til fra
jaktleder sin side å bryte med gamle
mønstre om all andre vingler.
På tide å skifte kollektiv kurs!

Alkohol på post? NEI!

