TEORIOPPGAVER

Friluftsliv krever også teoretiske ferdigheter, for eksempel juss,
historie, meteorologi osv. Oppgavene her setter den teoretiske
kunnskapen på prøve.

Jakt og fiske

FORSALG TIL SPØRSMÅL
1. Hvor gammel må du være for å kunne gå på opplæringsjakt
etter småvilt med våpen? ( Det året du fyller 14 år)
2. Hva kreves for at du kan gå på jakt alene? (Du må ha tatt
jegerprøven, betalt jegeravgiften og være over 16 åt)

9. Nevn 4 ulike fiskeredskaper som kan brukes i ferskvann? (
Sluk, flue, mark (line) og garn )
10. Når du er ung kan du fiske gratis i ferskvann i Norge. Hvor
gammel må du være for at du må kjøpe fiskekort? (16 år)
11. Hvor lang må en torsk minst være for at det er lov å fiske
den? ( Minstemålet nord for 62 grader nord er 44 cm)
12. Når har du lov å fiske i havet med stang? (Hele året)

3. I Norge er det helt forbudt med all jakt i 1 uke hvert år.
Hvilken uke er dette? (Siste uke hvert år – 24.-31.desember)

13. Hva er et fiskekort? ( En tillatelse til å fiske i et angitt vann
eller vassdrag gitt av grunneieren)

4. Nevn 5 jaktbare arter? (Elg, hare, rev, mår, hjort, rype,
skarv, rådyr, ekorn, gås, and med flere)

14. Når starter elgjakta hvert år i de fleste steder i Norge? (
25.september)

5. Kan du jakte overalt i utmarka uten å spørre grunneieren
om lov? ( Nei)

15. Hvorfor er de fleste dyr og fugler fredet fra jakt om våren?
(Da legges det egg og fødes)

6. Har du lov å fiske med stang eller håndsnøre i havet hele
året? (Ja)
7. Hva står bokstavene NJFF for?(Norges jeger- og
fiskeforbund)
8. Hvor gammel må du være for å kunne fiske i havet med
fiskestang eller håndsnøre? (Ingen aldersgrense)

