
 

ETTERSØKSAVTALE 
 

Ski jeger og fiskeforening (SJFF) ved Jaktutvalget har i dag inngått avtale med Ski 
Ettersøksring om å stille godkjent ekvipasje til rådighet under rådyrjakt (Ihht forskrift om 
utøvelse av jakt, felling og fangst § 23, 01.04.2016). 

Avtalen gjelder fra og med 10. august til og med 23. desember. 

Avtalen gjelder for alle medlemmer av SJFF som har løst jaktkort utstedt av SJFF i de 
områder jaktkortet gjelder for.  

Ettersøksringen plikter å stille med godkjent ettersøksekvipasje innen 4 timer etter at det har 
blitt ringt og meldt fra om behov for ettersøk på ettersøksringens vakttelefon. 

Ettersøksringens medlemmer har taushetsplikt i forhold til oppdrag utført i henhold til denne 
avtalen. 

Jegeren plikter å sette seg inn i vedlagte beskrivelse av korrekt opptreden ved 
skadeskyting/mistanke om skadeskyting, og følge denne dersom behov for bistand fra 
Ettersøksringen oppstår. Det er også jegeren som har plikt til å foreta nødvendig varsling av 
grunneier mv dersom det skulle bli nødvendig iht. reglene om ettersøksplikt og 
forfølgingsrett. 

Det er kun vakttelefonen som skal benyttes ved behov for bistand. 

  

Vakttelefon: 930 65 425 

Jeger/jaktlag som selv disponerer dokumentert godkjent ettersøksekvipasje kan velge å ikke 
forholde seg til denne avtalen. 

 

 

Sted: Ski 

Dato: 26. februar 2022 

 

                                                                                                                     

Frode Kvalvik                                                                           Michael Kristiansen 

Leder Jaktutvalg                                                                        Leder Ettersøksring 

           Frode J Kvalvik



VEILEDNING FOR ETTERSØKSAVTALE:  

Utdrag fra forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst (01.04.2016):  

§ 23: KRAV OM GODKJENT ETTERSØKSHUND  

Under jakt på elg, hjort og rådyr, skal jaktlag og personer som jakter alene ha tilgang til 
godkjent ettersøkshund. Fører og hund skal ha bestått godkjenningsprøve for 
ettersøksekvipasjer i henhold til instruks for prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer 
fastsatt av Miljødirektoratet.  

Dersom slik hund ikke medføres under jaktutøvelsen, skal det gjennom skriftlig avtale være 
sikret tilgang innenfor et rimelig tidsrom etter påskyting. Kommunen kan kreve at jeger 
dokumenterer tilgang til godkjent ettersøkshund.  
….  

 

Hovedmålet er å sikre en human jaktutøvelse, bidra til et effektivt ettersøk og avliving av 
skadde dyr, samt gi jegeren en reel mulighet til å gjenfinne døde dyr som han ikke klarer å 
finne uten hjelp av hund.  

Hvem er ansvarlig? Hver enkelt deltaker i et jaktlag og enhver jeger som jakter alene har et 
selvstendig ansvar for at bestemmelsene etterleves. Den som utøver jakt i strid med 
bestemmelsene om ettersøkshund begår en handling som er straffbar på samme måte som for 
eksempel å utøve jakt uten betalt jegeravgift.  

Den som har egen hund: Jeger/jaktlag som selv disponerer godkjent ettersøkshund trenger 
ingen avtale. Det vanlige da er at hunden er med under jaktutøvelsen eller i alle fall er slik 
tilgjengelig at den på kort tid kan bringes til skuddstedet.  

Opptreden ved misstanke om skadeskyting: Dersom det er mistanke om skadeskyting (i 
praksis når det er løsnet skudd mot dyr og det ikke er funnet), skal ettersøksekvipasje 
kontaktes snarest. Merk både skuddsted og skytters posisjon godt. Prøv også å legge merke til 
dyrets reaksjon i skuddøyeblikket, samt fluktrettning. All slik informasjon er nyttig for 
ettersøksekvipasjen. Unngå å forstyrre skuddplass og spor unødvendig, da dette kan 
vanskeliggjøre ekvipasjens oppgave. 
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