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Defineres som:
Ettersøk som iverksettes og gjennomføres på vegne av kommune, 
fylkesmann eller annen offentlig myndighet. Ettersøksekvipasjer som påtar 
seg å gjennomføre ettersøk for kommunen, fylkesmann eller annen offentlig 
myndighet, må tilfredsstille de krav som er satt ifra det offentlige gjennom 
lover og forskrifter. Dette innebærer at de må benytte fullt ut godkjente 
ettersøksekvipasjer, og at hundefører har gjennomført det obligatoriske 
kurset «Ettersøk videregående».

Kommunen har ansvaret for fallvilt, og eventuelt ettersøk av skadet klovvilt. 
Dette kan være av ulike årsaker; 
Sykdom, påkjørsel og skadeskyting

Til denne oppgaven har kommunen dedikerte personer i ettersøksring
og/eller fallviltgruppa

Offentlig ettersøk





Kva er ettersøk/fallvilt

Ca 6000 trafikkskadd hjortevilt i året

Ca 17 påkjørsle pr dag

Kosta ca 200 mill i året

Ca 400-450 påkjørsel i Sogn og Fjordane

Årleg utført ca 3 500 timar ettersøk i Sogn og Fjordane

Det er 25 ettersøksring/lag i Sogn og Fjordane



Andre oppdrag

 Påkjørt/skadet bufe/hest/sau osv

 Påkjørt/skadet hund, katt, grevling, rev osv

 Tyvjakt og andre straffesaker

 Oppdrag for Politiet (husk taushetsplikt)



Krav til person som skal utføre ettersøk og andre fallviltoppdrag for det offentlige



Lovverk og ansvar
• Naturmangfoldsloven

• Dyrevelferdsloven

• Viltloven

• Forskrift om jakt, felling og fangst

• Hundeloven

• Motorferdselsloven

• Friluftsloven

• Våpenloven



Ekvipasje som påtar seg oppdrag på vegne
av det offentlige skal ha offentlig godkjent
ettersøkshund

Hundeførar skal ha gjennomført og bestått kurset
«Ettersøk vidaregåande»

Personell skal ha avlagt godkjent skyteprøve

Personell skal stå oppført i «jegerregisteret»

Endring i forskrift 2013



Organisering av ettersøk/fallvilt arbeid i kommunar

• Ansvar og forsikring

• Økonomi

• Arbeidgjevarforhold

• Vaktordningar

• Utstyr

• Kompetanse

Ikkje meldeplikt til grunneigar ved oppdrag for det offentlige



Kommunalt ansvar
 Oppdragsavtalen

 Forsikring

 Må sjekkes, mange svevende 
løsninger

 Arbeidstøy/sikkerhet

 Sikkerhetskurs

 Skilter

 Rotorlampe

 Lys

 Hansker

 Jaktradio

 GPS

 Truger

 Oppskyting /Trening

 Vaktordninger

 Oppdragsfordeling

 Egen vakttelefon

 Frem kjøring av vilt

 Mottak av vilt

 Fallviltregistrering



Arbeid på vei og jernbane

 Vei- og jernbanemyndigheter har egne regler og kurs for arbeid på og nær vei 
og jernbane. 

 Henvise til eigne retningslinjer og lovverk



Sikkerhet
 Sikkerhet er grunnleggende og skal aldri fravikes. 

 Ved ettersøk skjer ofte situasjoner raskt og det stiller store krav til jegerens 
vurderinger. 

 Ettersøk gir ofte stressende situasjoner og dessverre så har vi hatt jaktulykker 
i forbindelse med ettersøk. 





Sikkerhet

Avliving i tettbebyggelse

Avliving ved sterkt trafikkert veg

Hensyn til publikum

Rikosjettfare ved fjellskjæring, betong og autovern

Handtering av skadd dyr og avliving

Husk: ettersøk og avliving av skadd dyr er lovpålagt
og underlagt eit lovverk



Fylkesinstruktør ettersøk
NJFF-Sogn og Fjordane

Rudi Sønnervik
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