HUND UNDER ETTERSØK
Jegere og jaktlag skal ha tilgang til godkjent ettersøkshund når de jakter
på elg, hjort og rådyr.
Ekvipasjer (hund og fører) som påtar seg ettersøksoppdrag på vegne av
det offentlige skal ha bestått godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer.

Møte i viltforvaltning Kristiansand 13.03.2018

Har vi nok
ettersøkshunder?

Det er ingen godkjente for offentlig
ettersøk i Farsund, Åseral, Iveland og
Lillesand.
Det bare en i Lindesnes, Søgne, Bykle og
Valle.

Kilde: Norsk kennelklubb og SSB

Hvordan tilrettelegge for bedre tilgang på
ettersøkshunder (og mer human jakt) ?
 Kursing (NJFF med flere, støtte fra vilttiltaksmidler)
 Ettersøksringer (eksempler på dette?)
 Påpeke (kommune, jaktledere, Jegerprøvearrangører, NJFF mv.) et strengt
lovverk slik at flere føler presset? Eller at SNO håndhever hardere slik at flere
føler presset?

 Jobbe med jegernes holdninger slik at behovet for ettersøk reduseres
(mindre skadeskyting)?
 Satse på ettersøksspesialister med stor kapasitet (ikke jegere og jaktbikkjer),
eksempel Danmark?

 Er dette en kommunal oppgave utover å skaffe ettersøkshunder til
kommunalt ettersøk?

DETALJERT REGELVERK FOR BRUK AV ETTERSØKSHUND FINNER DU I:
 Kapittel 7 i Veileder til forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, og
 Instruks for prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer.

KRAV OM GODKJENT ETTERSØKSHUND
 Jegere og jaktlag skal ha tilgang til godkjent ettersøkshund når de jakter på
elg, hjort og rådyr. Dersom det ikke er med ettersøkshund under jakta, skal det
gjennom skriftlig avtale være sikret tilgang til slik hund innenfor et rimelig
tidsrom. Kommunen kan kreve at jegeren dokumenterer tilgang til godkjent
ettersøkshund.

 Fra og med 1. april 2016 må alle ekvipasjer gå både blodspor og ferskspor for
å bli godkjent. Ettersøkshunder skal være ID-merket før de blir prøvd og
godkjent. Føreren og hunden er godkjent når ekvipasjen er registrert i
Ettersøkshund registeret til Norsk Kennel Klub.

OVERGANGSBESTEMMELSER
 De hundene som er godkjent for eget og tilstøtende nabojaktlag kan brukes
som ettersøkshund ut hundens levetid.
Fra og med 1. april 2016 er det ikke mulig å godkjenne nye hunder for eget
og tilstøtende nabojaktfelt. Kommunen kan ikke inngå avtale om offentlig
ettersøk med denne type hunder.

GODKJENNING FOR OFFENTLIGE ETTERSØK
 Ekvipasjer (hund og fører) som påtar seg ettersøksoppdrag på vegne av det
offentlige skal ha bestått godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer.
Hundefører må i tillegg ha gjennomført og bestått kurset «Ettersøk
videregående».
 Kurset består av to deler, en teoretisk del som gjennomføres som e-læring og
avsluttes med en elektronisk prøve. Den andre delen er et dagskurs som
foregår ute, med fokus på praktisk skuddplassundersøkelse samt trafikk og
sikkerhet.

 Opptakskravet for del to av kurset «Ettersøk videregående» er at
vedkommende har bestått del en, er registrert i Jegerregisteret, og har ført
egen hund til godkjent ettersøkshund og er eller har vært registrert i
Ettersøkshundregisteret.

 Kommunen kan ikke inngå avtale om offentlig ettersøk med hunder som i
henhold til overgangsbestemmelsene er godkjent ut hundens levetid for
eget og tilstøtende nabojaktlag.

OVERGANGSBESTEMMELSER
 Ettersøksekvipasjer som pr. 1. april 2016 har gjeldende ettersøksavtale med
det offentlige må innen 1. april 2018 fremlegge skriftlig dokumentasjon på at
videregående kurs er gjennomført før ny avtale inngås. Den offentlige
myndigheten skal kontrollere at den skriftlige dokumentasjonen som legges
frem tilfredsstiller kompetansekravet.

ETTERSØK - VILTPÅKJØRSLER
Informasjon om offentlig ettersøk ved viltpåkjørsler, som ansvar hos kommunale
ettersøksjegere og bruk av kunstig lys.
 Offentlig viltettersøk er ettersøk som iverksettes og gjennomføres på vegne av
kommune. Dette omfatter ettersøk og avliving av skadd storvilt i trafikken, og
avliving når storvilt og små rovvilt er skadd av andre grunner eller er syke.
 Kommunen har i tillegg ansvar for ettersøk og avliving i forbindelse med
ordinær jakt når storvilt er skadeskutt, og dyret ikke finnes av jeger i løpet av
første dag.
 Kommunen plikter å benytte fullt ut godkjente ettersøksekvipasjer
(ettersøksjeger med sin hund). Ettersøksjeger skal ha gjennomført det
obligatoriske kurset «Ettersøk videregående» etter instruks fastsatt av
Miljødirektoratet.

OFFENTLIG ETTERSØK
 Kommunen plikter utenom ordinær jakttid eller fellingsperiode å ha en
ettersøksordning. Offentlige viltettersøk skal etter viltloven håndtere sykt eller
skadd storvilt, som er påført så store lidelser at de ikke kan leve eller bli friske.
Ved ettersøk skal dette gjennomføres på en rask og effektiv måte, og som det
ikke kan forventes at folk flest kan håndtere selv.
Med henvisning til Dyrevelferdslovens § 4 (hjelpeplikt) og § 5 (varsling) skal
man hjelpe skadede dyr, avlive om nødvendig dersom man er i stand til det.
Dette gjelder ikke storvilt. Da skal politiet varsles. Alle som kommer over sykt
eller skadet vilt, mindre dyr og fugler skal så langt mulig hjelpe eller avlive
(Ikke fredet rovfugl)viltet. Har de ikke selv mulighet til dette plikter de raskt å
varsle politiet – 02800
 Funn av dødt vilt på privat eiendom er grunneiers ansvar. Slike funn skal varsles
kommunen og det gis utfyllende informasjon om funnsted, tidspunkt, art, kjønn
og alder (hjortevilt). Kommunen har ansvar for at alt hjortevilt som blir påkjørt
og avlivet eller funnet dødt registreres i Hjorteviltregisteret, også dyr som blir
friskmeldt. Registreringen gir viktig informasjon om hvor hjorten ferdes. Hvilke
veistrekninger som er mest utsatt for påkjørsler. - Det er derfor viktig at alle
påkjørsler varsles!

KOMMUNEN – ETTERSØK/FALLVILTGR.
 I henhold til viltloven med tilknyttede forskrifter er det kommunens ansvar å
ivareta storvilt. Dette innebærer utrykning for ettersøk/avliving når melding
mottas om storvilt skadd ved påkjørsler i trafikken. Kommunens ettersøksjegere
skal også rykke ut når vilt er skadeskutt i forbindelse med ordinær jakt og
kommunen overtar ansvaret for ettersøket.
 Kommunen må inngå avtale med f godkjente ettersøksjegere. Kommunens
godkjente ettersøksekvipasjer (ettersøksjeger med hund) benyttes ved alle
kommunale oppdrag. Ettersøksjegerne i kommune må oppfyller de
lovpålagte kravene iht. utdanning blant annet videregående kurs for
ettersøksjegere og arbeidsvarslingskurs 1. De er utstyrt med godkjent
sikkerhetsbekledning og sikkerhetsutstyr. Ettersøksekvipasjene står i
ettersøksregisteret til Norsk Kennel Klubb.
 Alle som skal felle skadet vilt på vegne av kommunen må bruke våpen og
ammunisjon som tilfredsstiller kravene til ordinær jakt
 Kommunen har ikke ansvar overfor kjæledyr, husdyr eller sjøpattedyr ved
skade eller sykdom. Disse omfattes ikke av viltloven og Mattilsynet er ansvarlig
ved disse sakene.

OPPDRAG OFFENTLIGE ETTERSØKSJEGERE HAR ANSVAR FOR
 Utføre oppdrag etter lovverket og etter underskrevet avtale med
kommunen
 Ettersøk og avliving av skadd storvilt f. eks etter påkjørsel i trafikken
 Andre fallviltoppdrag(småvilt)

 Håndtering av vilt etter viltlovens § 48 (regler om freda vilt)
 Delta i ettersøk ved skadeskyting i jaktlag (§ 27 i viltloven og presisert i
Veileder M-520/2016 Forskrift om utøvelse av jakt felling og fangst, fra
Miljødirektoratet)

 Bidra ved spesielle situasjoner som oppdrag for politiet eller
Mattilsynet -f. eks brann i fjøs med husdyr, avliving av sjøpattedyr.

