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Generelt
Instruksen gjelder alle som bruker skytevåpen i tjeneste for SNO.
Statens naturoppsyn gjennomfører feltmessige oppsyns- og tilsynsoppgaver iht. lov om
statlig naturoppsyn av 21. juni 1996, og er av departementet gitt i oppdrag å utføre statlige
fellingstiltak iht. instruks for det statlige fellingslaget ved uttak av vilt (Fellingsinstruksen).
Gjennomføring av oppdraget medfører i noen tilfelle behov for bruk av våpen i tjenesten.
Eksempler på dette kan være: uttak av rovdyr, ettersøk av skada rovdyr, avliving av skada
vilt i samband m/oppsyn etter viltloven, uttak av vilt i forbindelse med forvaltnings- eller
skjøtselstiltak mv.
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Formål
Formålet med instruksen er sikre forsvarlig våpenbruk slik at ingen blir skadet eller utsettes
for unødig risiko i forbindelse med håndtering av skytevåpen.
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Beskrivelse og risikovurdering
Generelle krav til risikovurdering, atferd og utstyr er fastsatt i Hovedinstruks feltarbeid.
Dette gjelder også for håndtering av våpen.
Ved oppdrag i henhold til Fellingsinstruksen, som kan betinge bruk av våpen fra motorisert
fremkomstmiddel, skal følgende forhold spesielt påaktes:
Bruk av våpen i luftfartøy(helikopter/fly)
 All bruk av våpen i luftfartøy skal klareres med mannskapet i fartøyet på forhånd.
 Det skal ikke nyttes halvautomatiske våpen i luftfartøy.
 Våpen skal ikke lades med patron i kammeret før skuddsituasjon er sannsynlig.
Bruk av våpen på snøskuter/ATV
 Våpen skal ikke være ladet med patron i kammeret før skuddsituasjon er sannsynlig.
 Våpenmunning skal skånes for snø og smuss.
Våpen i båt
 Våpen skal ikke være ladet før skuddsituasjon er sannsynlig.
 Ved oppbevaring/transport i båt, bør våpen pakkes i flytende futteral.
Den enkelte bør så langt det er mulig varsle politiet før bruk av våpen fra motorisert
fremkomstmiddel finner sted. Hvis dette ikke lar seg gjøre skal politiet varsles så snart som
mulig etter endt oppdrag.
Sikkerhet
Krav til oppbevaring/våpenhåndtering/transport av våpen:

Våpen



Våpen skal oppbevares/håndteres og transporteres iht. de til enhver tid gjeldende
regler gitt i Våpenlov med forskrifter og iht. de føringer som er gitt i forbindelse
med det enkelte oppdrag.

Sikkerhetsregler for behandling av skytevåpen:
1. Gå ut fra at ethvert våpen kan være ladd. Behandle det derfor alltid som om det er
ladd.
2. Ta eller overta aldri et våpen, ditt eget eller andres, uten først å forvisse deg om at
det ikke er ladd. Kontrollér med løpet i en farefri retning og uten å komme nær
avtrekkeren. Rør ikke andres våpen uten tillatelse fra eieren.
3. Våpenet skal ikke vendes mot noe menneske, og med ladd våpen skal du ikke sikte
mot noe annet enn det mål det skal skytes mot.
4. Bær geværet med munningen opp, fortrinnsvis synlig uladd- eventuelt ladd og
sikret. Våpenet bæres/transporteres helst uten magasin og sluttstykke. Eventuelt
kan våpenet bæres med sluttstykket i bakre stilling. Hagle bæres brukket.
5. Gi eller sett aldri fra deg et ladd våpen - selv ikke for et øyeblikk. Grip aldri om et
våpen med fingeren gjennom avtrekkerbøylen.
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Ansvar
Brukeren av skytevåpen er ansvarlig for
 Egen og andres sikkerhet knyttet bruken av våpenet.
 At all bruk, transport og oppbevaring av skytevåpen og ammunisjon skjer i henhold
til våpenloven med forskrifter.
 Nødvendig puss og vedlikehold av våpenet slik at det er funksjonssikkert ved bruk.
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Kompetanse
Det er nødvendig at SNO-personell har god våpenkompetanse og skyteferdighet for å kunne
gjennomføre de pålagte oppgavene.
Krav til skytetrening/øvelse
 Alle SNO tilsatte som skal bruke våpen i samband med uttak av rovdyr, ettersøk av
skada rovdyr, avliving av skada vilt i forbindelse med oppsyn etter viltloven skal
avlegge årlig skyteprøve med jaktrifle for storviltjegere. Dette innebærer minimum
30 treningsskudd, samt oppskyting.
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Utstyr
Nødvendig personlig sikkerhetsutstyr skal medbringes i henhold til risikovurderingen og
utstyrslisten i Hovedinstruks for feltarbeid. Førstehjelpsutstyr og kommunikasjonsutstyr skal
alltid medbringes.
SNO-L som har tjenstlig behov for bruk av eget våpen kan inngå personlig avtale med
arbeidsgiver om dette. Dette gjelder ikke for RVK.
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Referanser
Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v. [våpenloven].
Fellingsinstruksen
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