1. Hvilken art er egnet for å lokkes?

2. Hvilken fugl er rugda?

3. Hvilke arter er dette?

4. Hvilke ender er dette?

5. Hvilke gjess er dette?

6. Hvilke fugler er dette?

7. Hvilke faktorer gir størst risiko for skadeskyting?

8. Hva skal man se etter på skuddplass for å bekrefte treff?

9. Hvem skal varsles ved resultatløst ettersøk etter første dagen?

10. Hvor lenge varer forfølgingsretten?

11. Hva gjør man ved skadeskyting av småvilt?

12. Hva er kravene for at en ettersøkshund skal være godkjent?

13. Hvilke arter krever tilgang på godkjent ettersøkshund?

14. Hva betyr ekvidistansen på et kart?

15. Hva betyr målestokken på et kart?

16. Hva betyr det å orientere kartet?

17. Er dette en forsvarlig gjerdepassering?

18. Klikk på sikringa og løpet på hagla.

19. Hvilket av disse to bildene har mest/størst trangboring?

20. Er det nedfelt i lov hvilken haglstørrelse som kan brukes på de ulike artene?

21. Et rådyr løper rett fra deg. Kan du skyte?

22. Hva er optimalt treffpunkt ved felling av hjortevilt?

23. Kan man skyte rådyr med hagle?

24. Hva er viktig ved valg av post i forhold til sikkerhet og human jakt?

25. Hva er den generelle jaktetisk forsvarlige maksavstanden for å skyte rådyr med hagle?

26. Hva er den generelle jaktetisk forsvarlige maksavstanden for å skyte småvilt med hagle?

27. Hvilke av de følgende artene er det lov å bruke hagle på?
Bever – Villsvin – Hjort – Kanadagås – Tiur - Rådyr
28. Hvordan skal beverfella plasseres?

29. Må felt vilt alltid stikkes?

30. Bør haren mørnes med skinnet på?

31. Hva brukes de ulike hundene til?

32. Hvilke dager det er jaktforbud?

33. Hvilke 3 lover omhandler human jaktutøvelse?

34. Kan man frede områder for ferdsel for å beskytte en eller flere arter?

35. Hva sier loven om krav til jegerprøve?

36. Hva kreves for å drive selvstendig storviltjakt?

37. Må en søke politimyndighet før anskaffelse av hagle i en alder av 18 år?

38. Hvorfor åpner jakta på de fleste viltarter først på høsten?

39. Hvem har enerett til jakt og fangst i Norge?

40. Kan grunneier innskrenke jakttidene for bruk av hund på sin eiendom, og åpne for dette først 1.
oktober, selv om småviltjakta ellers åpner 10. september?

41. Hva menes med vilt i viltloven?

42. Hvilke papirer trenger du på jakt?

43. Hvordan skal våpen oppbevares i bebodd bolig?

44. Kan ammunisjon oppbevares i ei ubebodd hytte?

45. Hvilke regler gjelder for transport av våpen?

46. Hva sier loven om uttransportering av felt vilt med motorkjøretøy?

47. Hvilke regler gjelder for oppskyting med rifle?

48. Hvor ofte må du drive ettersyn av ulike feller?

49. Når starter snarefangst av rype?

50. Hva sier loven om innvendig fangstrom i bås til grevling, rødrev, mårhund og vaskebjørn?

51. Hva betyr det å stikke dyret? Når må du gjøre dette?

52. Hva må du gjøre når du skyter fiskender?

53. Hva er forskjellen på å ribbe og flå en fugl?

54. Hva menes med slaktevekt?

55. Datoen er 1. oktober. Kan du skyte rådyr med hagleløpet på en kombi når du ikke har skyteprøve?

56. Kan du bruke rifleløpet på en kombi i kaliber 308 til elgjakt?

57. Hvor mange skudd kan du ha i en halvautomat rifle til rypejakt?

58. Du er på rådyrjakt med hagle. Kan du bruke fyllingskule/slugs?

59. Kan du skyte rådyr med hagle når du er 17 år?

60. Kan du skyte kortnebbgås med salonggevær kal 22 LR?

61. En jeger på 16 år skal jakte bever med rifle. Hvilke krav stilles til ammunisjonen?

62. Du skal på andejakt på en innsjø og får låne en 14 fots båt med påhengsmotor. Er dette lovlig?

63. Hvilken felle krever tilsyn hver dag?

64. Hvilke krav stilles til bruk av løs på drevet halsende hund til rådyr og hjort?

65. Når er det båndtvang ihht Hundeloven?

66. Klikk på orrhøna

67. Hva brukes en bandhund (ledhund) til?
Normalt er svaret elg og hjort. Men på nåværende eksamen skal elg og reinsdyr være riktig svar!

