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Målsetting med undersøkelsen

• Få kunnskap om korleis ettersøkordningen fungere

• Korleis værforhold, geografi og avstand påvirka ettersøket

• Oversikt på arbeidsfohold på kvart enkelt oppdrag

• Arbeidsforhold rundt offentlige ettersøk/oppdrag

• Kunnskap og erfaringar får å utvikle ettersøksordninga

• Heve kompetanse blant ettersøksekvipasjar, utvikle lærepensum



Ettersøksundersøkelsen

94 ekvipasjer har bidratt

Totalt 405 oppdrag

Snitt på 40-59 år

Års erfaring på ca 10 år



Rase Kun ettersøk Ettersøk Jakt Antall
Alpinsk Dachsbracke 2 5 7
Amerikansk Cocker Spaniel 1 1
Basset Artesien Normand 1 1
Basset Fauve De Bretagne 1 1
Bayersk Viltsporhund 9 9 1 19
Beagle 3 3
Blandingshund 1 1
Dachshund Korthåret 3 3
Dachshund Langhåret 1 1 1 3
Dachshund Strihåret 2 1 1 4
Engelsk Springer Spaniel 2 2 4 8
Flat Coated Retriever 1 1
Hannoveransk Viltsporhund 3 3
Irsk Terrier 1 1
Japansk Spisshund 1 1
Kleiner Münsterländer 1 1
Labrador Retriever 1 3 4
Norsk Buhund 1 1
Norsk Elghund Grå 7 7
Norsk Elghund Sort 1 5 6
Nova Scotia Duck Tolling Retriever 1 1

Petit Basset Griffon Vendeen 1 3 4

Tysk Jaktterrier 1 1 2
Wachtelhund 1 2 4 7
Weimaraner Korthåret 1 1
Østsibirsk Laika 1 2 3
Antall 20 37 37 94

Tabell 1. Oversikt over hundenes primære bruksoppgave, 
fordelt på rase. 

Totalt 26 hunderaser
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Hund

Hund/ekvipasje som driv kun med ettersøk finner fleire dyr « døde»
og «funne og avliva» 

Hund/ekvipasje som i hovudsak bruker hund til jakt, har flest
observasjon « observert og friskmeldt»

Ingen forskjell på premierte hunder

Stor forskjell på resultat ved «jaktettersøk» og «trafikkettersøk»



Forhold på skuddplass etter jakt

Av 246 ettersøk kom 160 fra enslig jeger, 86 frå jaktalg
86 i forbindelse med drivjakt

Skuddplass merka i 55% av ettersøka
Standplass merka i 72% av ettersøka

Jeger misoppfatta treffpunkt i 39,2% av ettersøka
Jeger/jaktalg oppgitt feil fluktrettning i 21% av ettersøka

Det vart brukt hund til å finne sporteikn på skuddplass i 83% av ettersøka

Stor overvekt i ettersøk av voksne hanndyr



Forhold på ulykkesplass. (Trafikk)

158 offentlige ettersøk (Trafikk)

13% av tilfella var ikkje ulykkesplass korrekt angitt

36% av tilfella var ikkje plass for sammanstøt merka

Klart størst risiko for trafikkuhell, morgen og kveld



Værforhold

Værforhold har stor påvirkning til ettersøket

Nedbør/regn blir mange søk avslutta med friskmelding

Vind og tørt vær hadde lite innvirkning på utfall

Snødekt mark hadde flest funn og avlivinger



Sporteikn

Funn av sporteikn har stor betydning for utfallet av ettersøket

Funn av blod på skuddplass/ ulykkesplass

Funn av hår på skuddplass/ulykkesplass

Funn av vom både på skuddplass/i spor og ved ulykkesplass
vart «funnet død» størst

Funn av sårleie i spor hadde størst «funnet og avliva» 



Hundeførar



Bruk av lys

46,8% av ettersøksjeger meina at bruk av kunstig lys bidrar
til meir effektivt ettersøk

27,9% av ettersøksjeger meinte at bruk av kunstig lys ikkje bidrar
Til meir effektivt ettersøk

66% av ettersøksjeger meina at sjansen er størst å lykkast ved søk 
om morgon

Av 131 søk på natt/kveld i undersøkinga blir det brukt kunstig lys, og
ved 43 tilfeller vart dyret avliva



Konklusjon

Dyret funne dødt: 23%

Dyret funne og avliva: 29%

Dyret ikkje observert og friskmeldt: 23%

Dyret observert og friskmeldt: 11%

Konkludert med bomskott: 4%

Anna: 13%



Konklusjon

• Værforhold

• Trening av hund

• Type hund og bruksområde

• Kompetanse til jeger/ettersøksjeger

• Rask igangsatt ettersøk

• Funn på skuddplass og i spor

• Tid

• Bruk av lys til ettersøk

• Ca 60% av ettersøksoppdrag ved jakt, er dødssøk og oppklaring

• Ca 40% av ettersøksoppdrag ved jakt, er vanskelige og krevende
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Litt om jeger / ettersøksjeger:

Det er tydelig at Sogn og Fjordane, og Møre og Romsdal skiller seg ut
fra resten av landet

• Hunderase
• Ettersøksring/lag
• Hjort som primærdyr
• Terreng 
• Jeger og jaktlag
• Viltforvaltning i kommuner
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Deltakere i undersøkelsen

• Erfaring

• Kjønn

• Godkjente hunder/ ekvipasjer
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Sammenheng mellom skuddplass og avslutning av søket

Tid på skuddplassundersøkelse

Tid på selve søket før konklusjon

Funn på skuddplass og i sporet har ein
tendens til å medvirke utfallet og lengde på søket



Skuddplass

Skuddplass var avmerket i 62% av utkallelsene

Standplass var avmerket i 73,5% av utkallelsene

40% av ettersøkene hadde jeger misoppfattet treffpunkt

18% av jegrene hadde oppgitt feil fluktretning

Tendens til at tidsbruk på skuddplass/ulykkessted har sammenheng med resultat

Tid fram til skuddsted/Ulykkessted har ein klar fordel om resultatet av søket



Offentlig ettersøk (Trafikk)

18,5% av trafikkettersøk var ikke ulykkesplass avmeket

46% av plass for sammenstøt ikke merket

Oppklarings ved trafikkskadd hjort ca 51,5%
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54% av utkallelsene kom fra enslige jegere, 31% av 
utkallelsene kom fra jaktlag. Av de ettersøkene som var 
etter utkallelse fra jaktlag, var 21% utkallelser i forbindelse 
med drivjakt. 

Ettersøk:

Klar tendens til at søk startet om morgen, har størst 
mulighet til funn og avklaring

Av alle søk i undersøkelsen

Morgen 59% funn – oppklaring – avliving

Kveld 33% funn – oppklaring – avliving

Natt 16% funn – oppklaring - avliving



Heilt klar tendens i undersøkelsen:

Hjort som blir påskutt/trafikkskad om morgen blir oftere
funnet og avlivet, en dyr som er påskutt/trafikkskad om
Kveld/natt
• Ligg lenger i sårleie på dagtid
• Ligger ofte i nærområdet

Ryggtagg skudd ca 2,5% funn
Avskutt kjeve/nakketagg ca 2,0% funn
• søket blir ofte avsluttet tidligere
• Ofte blir dei dyrene felt noen dager senere

Lettere å ettersøke hjort med avskutt bakfot, i motsetning
til framfot
• Hjort går rett i motbakke med avskutt framfot

Vom og tarm skudd ca 54%funn
• Dyr går ofte kjapt i sårleie

Helt tydelig ut fra undersøkelsen at funn/oppklaring ved trafikkskadd hjort, er
Vanskeligere en ved jaktettersøk
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