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En Jagttur til Norge 
Jeg har boet i Norge i 43 år, og kan derfor ikke længer skrive rigtig 
dansk, det får I gratis. Formålet med denne jagtfortælling er at gøre jer 
interesseret i at komme på jagt i Norge. Dersom nogen af jer har lyst til 
at jagte i Norge så ta kontakt.. 
Sør-Odalen hvor vi jagter, ligger en god times kørsel fra Stena-line i 
Oslo. Fra Larvik bliver det 140 km ekstra på motorvej. 
Vi har et avanceret vejbom system, hvor brobiz’en til Storebælt også kan 
bruges. Man kan ikke betale kontant, men efter bommen er der et vejskilt 
”KR-betaling” som viser til en servicestasjonen hvor man betaler.  
Politiet er ude med radaren alle vegne, så man bør ikke køre for hurtig. 
 
Før vi drejer opover mod Sør-Odalen ligger byen Skarnes. Byen er et 
vejkryds, men har dog alle butikker som har det mad og øl man har brug 
for. Efter 8 km nordpå med E24, drejer vi op af en lille grusvej som vi 
følger 8 kilometer ind I skoven. Hvor vejen ender ligger hytten “Blindkop”. 

 
Jagthytten Blinkop. 
 
Bilnkop er en bjælkehytte som 
tidligere var bosted for 
skovarbejdere, og derfor ligger 
der en hestestald ved siden af. 
Så hører der med et fritstående 
skilderhus 30 meter fra hytten 
som er til personlig aftræde. 
Vandet hentes I en lille bæk på 
den anden side af huset. 

 

 
2 Middag efter en lang dag                   3 Her laves jægeromelet 
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Vi har 6 sovepladser fordelt på 2 soverum, en stue og en forgang til 
proviant. 
De fleste steder kan man ikke køre ind til hytten I det område man skal 
jagte i. Det kan vi her. Det er praktisk da man normalt har en del bagage 
som skal flyttes. 
Området som vi har kørt ind I er ca. 8x8 kilometer. Vi jagter på ca. 4x6 
kilometer af området. 
Terrenget vi går i ser nok ud som bjerge for en dansker som ikke har 
været her tidligere. Det er varieret skov og blåbærlyng man går i.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 i skoven                 5 Hvil I fjeldskråningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
6 Varieret skov og lyng  7 Morgenjagt på en fjeld top 
 
På afstand ser det ikke ud til at være svært, men det kan dog være noget 
anstrengende alligevel.  
Når vi har hund på besøg fra Danmark skal den altid tage det lidt med ro 
den første dag. 
Den 10. december starter småvildtjagten her I Sydnorge. Da er det 
meste jagtbart. Vildttætheden er mindre en i Danmark. 
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Det vildt vi jagter i området er Storfugle, dvs Tiur, hanfuglen og Røya, 
hunfuglen. Kan veje op til 5 kilo. Orr-fugle (som I for ikke så mange år 
siden havde I Kongeparken ved Holstebro) er på størrelse med en fasan. 
Rugde (Skovsneppe) er jo her før I ser den I Danmark, og den er heller 
ikke let at ramme her. 
Jerpe minder lidt om en agerhøne. Sidder mest i træerne og flyver ikke 
mange meter. Duer har vi også, men de er for det meste nede på 
bondens kornmarker.    
Hare og rev kan også jages. Haren heroppe er en skovhare som skifter 
pels (hvid) inden sneen kommer.  
Ulv og Bjørn er I nærheden. De får lov til at være indenfor bestemte 
amter. Vores jagtområde er adskilt fra et sådanne område mod øst, med 
en elv. Ulven kommer af og til på besøg, men vi har imidlertid ikke set 
hverken den eller bjørn I vores område. De forsyner sig imidlertid groft af 
bøndernes får og elgkalve samt rådyr.   
Man kan få lisens til bjørnejagt heroppe. Se Norsk og Svenska 
Jägareförbundets web side for mere information om bjørn. 
  
Hunden bør være mærket så den ses I skoven, det gælder også 
jægeren. Ligeledes bør hunden ha udstyr for stand-visning, så man kan 
høre når den får stand. 
Mange heroppe bruger GPS udstyr for at kunne følge hunden.  
Har man en hund som slår langt ud, så bør man ha en GPS på den. 
 
Det er klogt at jagte flere sammen, så kan man gå på linje og derved 
skræmme vildtet op. Det stiller imidlertid meget store krav til deltagerne, 
for går man tre på linje så må jægeren I midten forsøge at holde kontakt 
med og dirigere begge fløjene. Svigter kontakten kan man let krydse ind 
foran eller bag sidemanden og letter da fuglen…En anden fælde er at 
terrenget variere I højde, så man pludselig går op over en højde, og 
dermed kan komme I skudlinje til sidemanden. 
 
 
 
Ingenting er så smukt som 
efterårsfarverne I de Norske 
skove. 1 
Ingenting kan være så 
ubehageligt som når skyerne 
lægger sig ned på jorden. Minder 
lidt om havgus.   
                   

    
                                                     9 Tågen kommer  
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 Kort og kompas bør være en fast følgesvend. GPSen gør det endnu 
lettere at finde tilbage til hytten eller bilen. Man må kunne bruge begge 
dele. Naturen skal man have respekt for. 
Vores område er dog omkranset af bondegårde og små veje, så er man 
gået vild så følger man traktorvejen eller vandløbet ned til vej og folk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 Røya                    11 Bær og sikkerhed 
 

 
I begyndelsen af jagten spiser fuglene 
tidlig om morgenen og hviler midt på 
dagen. Så forsætter de til det bliver 
mørkt. Derfor kan man tage en pause 
på et par timer hvor man spise ude i 
skoven og drikke en kop kaffe, eller gå 
hjem til hytten og spise frokost med en 
lille lur til dessert.  
Her i Norge kan vi skyde til det er 
mørkt. 

12 Kaffe-bål med forsigtighed 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Rørsvamp og kantarel               14 Hviler ud før middagen     
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Da man ikke kan bade I nogen sø her hvor vi er, så må man klatvaske. 
Vi har en campingplads på 20 km afstand hvor man kan få et brusebad. 
Vores toilet er jo lidt gammeldags, men fungere godt. 

 
 
Forarbejdet til jagt turen i Norge. 
 
Man skal huske at søge om leje jagt I rette tid. Det er lidt forskellig 
tidsfrister for hvad man jagter på. Småvildt, Elg eller rensdyr.   
Har man hund med fra Danmark skal den være vaksinert og 
våbentransport bør behandles rigtig. Tolderne bør man ikke spøge med. 
 
Det er en god ide at komme flere gange på same sted så man bliver 
kendt med terreng og vildtets vaner. Det er ikke alle indfødte man møder 
som vil fortælle os hvor fuglene sidder. Det er dog vigtigt at snakke med 
de mennesker vi møder på jagt. Er man åben og ærlig bliver man 
behandlet pænt. Danskere bliver generelt godt modtaget I Norge. 
 
Motionere hjemme, ærgerlig at ødelægge jagten fordi benene ikke 
holder. Husk at hunden udsættes for mere hårdt arbejde I kuperet fjeld 
og skovterreng.  
 
Ordentlig fodtøj: Jagtstøvler(med smøreudstyr). Gummistøvler skal ha 
stivere såler. Vi går en del på stenet underlag. 
Påklædning: Godt vandafstødende jagttøj, Let regntøj og rygsæk som 
ikke laver støj når du går i skoven. En vildtpose af bomuld, kompas, kort 
og en fløjte i rygsækken. Tænk vegt og eventuel prøv det hjemme. 
Patroner: Man ønsker ikke stålpatroner. Bug skovpatronen eller lign. 

Her er nogle vigtige linker: 
 
Jagtkort, hund og våbentransport - se: 
http://www.jaegerforbundet.dk/page963.aspx 
 
Norges Jeger og Fiskerforbund: 
http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/forside  
Svenska Jägareförbundet: http://jagareforbundet.se 
 

Her kan man leje hytte og jagt: 
 
Databaser for jagt, fiske og hytter: 

INATUR er Norges og Sveriges største markedsplads for jagt, fiske og 
hytter:  
https://www.inatur.no 

http://www.jaegerforbundet.dk/page963.aspx
http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/forside
http://jagareforbundet.se/
https://www.inatur.no/
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http://www.inatur.se/jaktpaket?jakt-vass 
UT er friluftsliv for alle:  

Hele Norges turplanlegger:  http://ut.no 

Deltagerne på denne jagt var: Mogens Wium, Brian Andersen, Peter 
Hirth og Per Wium 

http://www.inatur.se/jaktpaket?jakt-vass
http://ut.no/

