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Studieplan 2015/2016

Årsstudium i jakt, fiske og
naturveiledning

Studiepoeng: 60

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en ettårig utdanning på bachelornivå og vil være et heltidsstudium med 60
studiepoengs omfang.

Innledning

Jakt og fiske har gamle tradisjoner knyttet til høsting av våre naturressurser, eller som en
næringsvirksomhet med utgangspunkt i uttak av rike naturressurser. I de senere år har vi
også sett en kraftig økning i sports- og fritidsaktivitet knyttet til jakt og fiske hvor selve
naturopplevelsen har fått en høyere egenverdi i rekreasjonssammenheng. Dette har
åpnet for et nytt marked som etterspør kompetanse i hvordan tilrettelegge og tilpasse
natur-, jakt- og fiskeopplevelser.

Gjennom et årsstudium i ”Jakt, fiske og naturveiledning” ønsker vi å kvalifisere studenter
til å kunne gi markedet den ønskede kunnskap og opplevelse rundt jakt- og fiskeguiding,
samtidig som de er seg bevisst det bærekraftige aspektet rundt denne type
næring. Årsstudiet vil ved siden av å være en egen årsenhet, kunne innpasses i en
bachelor i utmarksforvaltning. I tillegg vil studiet dra nytte av nye forskningsresultater på
våre forskningsprosjekter innen ”anvendt økologi”. Avdelingen driver bl.a. større
prosjekter innen høsting av elg og hjort og hønsefugltakseringer knyttet til jakt og
rovviltbekjempelse, og har det nasjonale ansvaret for overvåking av ulvegrupper. Alle
disse forskningsprosjektene vil være aktuelle å knytte til studiet. I tillegg har Evenstad en
unik beliggenhet i denne sammenheng da alle fire hjorteviltartene (elg, rein, hjort og
rådyr) og alle fire store rovdyrene (bjørn, ulv, gaupe og jerv) opererer i nærområdet,
samtidig som Glomma renner like utenfor skoletrappa. Renaelva med sine unike
sportsfisketradisjoner er også i umiddelbar nærhet. Disse ressursene representerer på
den ene siden store verdier for grunneiere og lokalsamfunn, samtidig som de er viktige
for studentenes og avdelingens daglige virke.
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Læringsutbytte

En kandidat med fullført studium skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:
Kandidaten

har bred kunnskap om sentrale emner innen bærekraftig utnyttelse av
utmarksressurser med fokus på jakt og fiske i reiselivssammenheng
har kunnskap om tradisjoner, dagens bruk og forvaltning og hvilket potensial som
ligger i tilrettelagt jakt og fiske i næringssammenheng.
har kunnskap om planlegging, gjennomføring og utvikling av produkter og
arrangementer i tilknytning til jakt og fiske.

Ferdigheter:
Kandidaten

kan anvende faglig kunnskap til å utvikle og gjennomføre aktiviteter i en
kommersiell sammenheng med nødvendig hensyn til sikkerhet og måloppnåelse
behersker relevant faglig verktøy innen produktutvikling og markedsføring, i tillegg
til praktisk gjennomføring av jakt og fiskeguiding.

Generell kompetanse:
Kandidaten

har innsikt i de vanligste jakt og fiskeformer i Norge og våre naboland.
kan planlegge og gjennomføre tilrettelagte aktiviteter med bakgrunn i Norske
naturressurser, spesielt med fokus på jakt og fiske
har et bevist forhold til formidling av natur og kultur verdier knyttet til våre
utmarksressurser.

Målgruppe

Studiet er rettet mot personer med en dedikert interesse for jakt og fiske, og som ønsker
å utvide sine kunnskaper for å kvalifisere seg for jobber som oppsyn, profesjonell guider
eller tilrettelegger for denne type naturopplevelser.

Kompetanse

Studiet er på bachelornivå og kan inngå i en bachelorgrad. Ved avdelingen for Anvendt
økologi og landbruksfag kan årsstudiet innpasses i en BA i utmarksforvaltning.
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Studiet kvalifiserer for jobber som profesjonelle guider, og som tilrettelegger for salg og
jakt- og fiskeopplevelser, eller som grunnlag for å etablere egen næring innenfor guiding
og naturopplevelse med hovedvekt på jakt og fiske. Samtidig vil det være behov for
fagpersoner innen grunneier- og andre interesseorganisasjoner, journalistikk, privat og
offentlig forvaltning og skoler som innehar en kompetanse på feltet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå

Undervisnings- og læringsformer

Studiet vil inneha tradisjonelle forelesninger og feltøvelser.

Vurderingsformer

Studentens kompetanse skal vurders i henhold til mål skissert i
læringsutbyttebeskrivelsene. Ulike vurderingsformer vil bli benyttet og vil fremgå av
emnebeskrivelsene.
 

Internasjonalisering

Studiet vil bestå av 1-2 utenlandsturer, hvorav 1 er obligatorisk. For eksempel kan det bli
arrangert studieturer til:

1) Skottland med hjorteforvaltning og bestandsregulering, samt innlandsfiske og
næringsutvikling, eller

2) Sverige og/eller Danmark med jakt, fiske og tilhørende tradisjoner og markeder.

Studiets innhold, oppbygging og organisering

Studiet er bygd opp av fire blokker, hver på 15 studiepoeng.

 

ÅR BLOKK 1 BLOKK 2 BLOKK 3 BLOKK 4

1 Jakt og
jaktguiding (7,5) Jakt og

jaktguiding (7,5)
Næringsutvikling og
økonomi 1(7,5)

Praksis i
formidling
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Fluefiske med
spesialisering
i fluefiske (7,5)

Naturoppsyn (7,5) Naturveiledning (7,5)
(7,5) 
Fiskeguiding
med
spesialisering
i fluefiske
(7,5)

Årsstudium i Jakt, fiske og naturguiding
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
6EV150 Naturoppsyn 7,5 O 7,5  
6EV151 Naturveiledning 7,5 O   7,5

48FISK1 Fiskeguiding med spesialisering i
fluefiske

15 O 7,5 7,5

6EV179 Jakt og jaktguiding 15 O 15  
6EV163 Næringsutvikling og økonomi 1 7,5 O   7,5
6EV170 Praksis i formidling 7,5 O   7,5

Sum: 30 30

*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

https://ez.inn.no/content/view/full/130833/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/130834/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/130805/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/130805/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/130844/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/130839/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/130841/language/nor-NO
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Emneoversikt

6EV150 Naturoppsyn

Emnekode: 6EV150

Studiepoeng: 7,5

Semester
Høst
2

Språk
Norsk

Forkunnskaper
Ingen spesielle krav

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:
 Kunnskaper:

• Kandidaten har bred og grunnleggende kunnskap knyttet tiol virksomhet som
naturoppsyn i Norge, både i privat og offentlig regi
• Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor naturoppsyn, lover og regler
• Kandidaten har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i
samfunnet

 Ferdigheter:
• Kandidaten kan anvende faglig kunnskap for å utøve naturoppsyn
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• Kandidaten kan finne, vurdere og henvise til lover og regler
  Generell kompetanse:

• Kandidaten kan søke om begrenset politimyndighet

Innhold

• Strafferett og straffeprosess
• Etterforskning og rapportskriving
• Organisering av naturoppsyn
• Miljø- og faunakriminalitet
• Mandat og lovmessig grunnlag for naturoppsyn
• Kommunikasjon, formidling og opptreden i felt

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid og øvingsoppgave.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan
avlegge eksamen

 

Vurderingsordning

3 dagers hjemmeeksamen. Vurderes som bestått / ikke bestått. 

Ansvarlig avdeling
Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag
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6EV151 Naturveiledning

Emnekode: 6EV151

Studiepoeng: 7,5

Semester
Vår
3

Språk
Norsk

Forkunnskaper
Ingen spesielle krav

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:
 Kunnskaper:

• Kandidaten har bred kunnskap om prinsipper bak tematisk fortolkning av natur- og
kulturfenomener, og om natur- og kulturelementer som ressurser for formidling
• Kandidaten har kunnskap om naturveiledningens plass i samfunnet

 Ferdigheter:
• Kandidaten kan anvende formidlingsmetoder og -teknikker
• Kandidaten kan reflektere over, planlegge og gjennomføre naturveiledning i felt

 Generell kompetanse:
• Kandidaten har innsikt i organisasjonsmessige og økonomiske strukturer som grunnlag
for naturveiledning

Innhold

• Naturveiledning som aktivitet
• Natur- og kulturressurser som grunnlag for formidling
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• Differensiering av målgrupper
• Formidlingsmetoder og pedagogiske virkemidler
• Tekniske hjelpemidler
• Organisasjons- og samarbeidsmessige forutsetninger for naturveiledning
• Feltmessige utfordringer i forhold til ulike målgrupper

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, øvinger og befaringer.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan
avlegge eksamen

Gruppepresentasjon

Vurderingsordning

Skriftlig individuell eksamen. Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er
laveste ståkarakter.

Ansvarlig avdeling
Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag
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48FISK1 Fiskeguiding med
spesialisering i fluefiske

Emnekode: 48FISK1

Studiepoeng: 15

Semester
Høst / Vår

Språk
Norsk

Forkunnskaper
Ingen spesielle krav

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

Har kunnskap om norsk og internasjonal sportsfiskekultur
Har kunnskap om fiskens byttedyr og hvordan denne kunnskapen danner
utgangspunkt for forskjellige fisketeknikker med fluestang
Har kunnskap om kjennetegn på god etikk og guideskikk innen fiske
Har kunnskap om nasjonale og lokale lover og regler som regulerer utøvelse av
sportsfiske

Ferdigheter

Kandidaten
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Er svømmedyktig, kan teknikker for selvberging og livredning i vann og kan utføre
førstehjelp dersom ulykker oppstår
Kan gjennomføre en fiskbarhetsanalyse som utgangspunkt for guiding
Har grunnleggende kunnskap og ferdigheter i kasting med flue og kan gjenkjenne
og veilede andre innen sentrale kastetekniske elementer
Kan demonstrerer forskjellige fluefisketeknikker og strategier
Har grunnleggende kunnskap om -og ferdigheter i fluebinding
Kan bruke og vedlikeholde utstyr som er nødvendig for å ivareta egen -og  kundens
sikkerhet og opplevelse
Har grunnleggende ferdigheter i etablering av leir og ly og kan på en positiv måte
bidra til helhetlige opplevelse av guiding
Har grunnleggende ferdigheter i etablering av leir og ly og kan på en positiv måte
bidra til helhetlige opplevelse av guiding

 

Generell kompetanse

Kandidaten

Kan planlegge og gjennomføre guiding innen fiske ut fra gjeldene lovgivning for
produkt- og internkontroll  

 

Innhold

Sportfisketradisjoner og kulturforståelse
Artskunnskap
Kasteteknikk og fisketaktikk
Fisketeknikk
Leir og ly
Teknologiske ressurser
Svømming, livredning og førstehjelp
Fluebinding
Fiskbarhetsanalyse
Utstyrshåndtering og vedlikehold
Helse, miljø og sikkerhet

Organisering og arbeidsformer

Forelesning
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Instruksjon og veiledning
Feltarbeid
Gruppearbeid
Individuelt arbeid
Egentrening
Guiding

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan
avlegge eksamen

Minimum 80 % aktiv deltagelse i praktisk undervisning.
Planlegge, gjennomføre og evaluere et guideoppdrag i gruppe
Binde 10 fluemønstre hvorav 5 er obligatoriske og 5 er selvvalgt.
Godkjente ferdighetskrav i fluekasting og knuter innebefatter:

Overhodekast med dobbelttrekk (15/20 meter)
Demonstrere 3 presentasjonskast
Demonstrere de vanligste kastefeilene ved overhodekast
3 sentrale fiskeknuter

 

Livredningsprøve:
90% rett på Fronterprøve innen temaet HLR/førstehjelp. Prøven må være
godkjent før praktisk Livredningsprøve avlegges.
Svømme 100m på bryst og 100m på rygg innenfor 6 minutter.
Hoppe/stupe fra kant, svømme 25 meter, dykke og hente opp en
livredningsdukke fra 4 m. dyp og direkte ilandføre livredningsdukke (eller
medstudent)  minst 20m, og direkte gjennomføre hjerte- lunge- redning (HLR)
på øvelsesdukke. Svømmebriller/neseklype kan ikke brukes under prøven.
Demonstrere prinsippet med forlenget arm.

De fire momentene godkjennes hver for seg.

Vurderingsordning

Individuell muntlig eksamen med utgangspunkt i løsning av et gitt case. Et case vil bli
utdelt senest 48 timer før eksamen. Vurdering med graderte bokstavkarakter fra A-F, der
E er laveste ståkarakter.

Ansvarlig avdeling
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Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag
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6EV179 Jakt og jaktguiding

Emnekode: 6EV179

Studiepoeng: 15

Semester
Høst
1 og 2

Språk
Norsk

Forkunnskaper
Ingen spesielle krav

Læringsutbytte

En kandidat med fullført studium skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

ha kunnskap om de mest anvendte jaktformer i Norge og Norden
ha kunnskap om suksesskriterier for gjennomføring av jaktarrangementer
ha kunnskap og erfaring knyttet til sikkerhet, grunnleggende friluftsliv,
kulturforståelse og guideskikk.

 

Ferdigheter:

kan anvende faglig kunnskap nødvendig for guiding og tilrettelegging av jakt for
kunder på forskjellig ferdighetsnivå og av ulik nasjonalitet.
kan finne, vurdere og utvikle jaktressurser til attraktive produkter i dagens
jaktmarked
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kan beherske jaktorganisering, jaktledelse, ettersøk og kjøtthåndtering

 Generell kompetanse:

har innsikt i lover og regler av betydning for sikker gjennomføring av jakt og
jaktguiding
kan planlegge og gjennomføre jaktarrangementer på viltarter av interesse for
kommersiell jakt
kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innen feltet jakt, gjennom
forelesninger, ekskursjoner og litteraturstudie.

Innhold

Jaktledelse
Kjøttbehandling
Guiding og gruppeledelse
Planlegging og gjennomføring av forskjellige jaktformer og guiding
Praktisk forvaltning av små- og storvilt
Bruk, dressur og trening av hund
Sikkerhet, bruk og oppbevaring av våpen
Lover av betydning for jakt
 

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger, feltdager og praktisk jakt

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan
avlegge eksamen

Jegerprøve og bestått skyteprøve før 20. august.
Obligatorisk oppmøte (minst 75 %)
godkjente innleveringer/rapporter

Vurderingsordning

Muntlig individuell eksamen.Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er
laveste ståkarakter. 
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Ansvarlig avdeling
Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag



16 / 19

6EV163 Næringsutvikling og økonomi 1

Emnekode: 6EV163

Studiepoeng: 7,5

Semester
Vår
3

Språk
Norsk

Forkunnskaper
Ingen

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskaper:

Kandidaten har bred kunnskap om de markedsmessige aspekter ved
næringsutvikling i utmark.
Kandidaten har kjennskap til sentrale begreper innen forretningsplanutvikling,
markedskunnskap og utviklingsarbeid med spesiell fokus på jakt, fiske og
naturbaserte aktiviteter og opplevelser.

Ferdigheter:

Kandidaten kan forstå organisatoriske utfordringer i forbindelse med
næringssatsing
Kandidaten kan identifisere forretningspotensiale innen naturbasert reiselivsnæring
med fokus på aktiviteter
Kandidaten kan utarbeide, vurdere og utvikle en forretningside
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Generell kompetanse:

Kandidaten har innsikt i næringsutvikling og kjennskap til innovasjon
Kandidaten kjenner til de viktigste økonomiske verktøyer for forretningsdrift

Innhold

Innføring i markedskunnskap, produktutvikling, markedsføring, forretningsplan,
verdsetting av utmarksressurser.

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger og gruppearbeid med noen innleveringsoppgaver.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan
avlegge eksamen

Godkjente innleveringsoppgaver

Vurderingsordning

Muntlig individuell eksamen.

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 

Ansvarlig avdeling
Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag
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6EV170 Praksis i formidling

Emnekode: 6EV170

Studiepoeng: 7,5

Semester
Høst

Språk
Norsk

Forkunnskaper
Ingen

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Studenten skal tilegne seg kunnskap og kompetanse gjennom å jobbe praktisk med
oppgaver og aktiviteter knyttet til formidling av naturbaserte fenomener, opplevelser
eller aktiviteter

Innhold

Konkrete oppdrag innen næringen gjennomføres ved å nytte tilegnet teoretisk kunnskap
til problemløsning

Organisering og arbeidsformer

Innføring i aktuelle oppdrag ved forelesning, resten er praktisk arbeid og
oppdragsløsning. Det leveres en skriftlig rapport etter gjennomført oppdrag
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Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan
avlegge eksamen

Gjennomført praksis

Vurderingsordning

Skriftlig rapport etter endt oppdrag som vurderes med bestått / ikke bestått

Ansvarlig avdeling
Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag


