Innsendt forslag – Landsmøte 2018
Innsendt av:
Bergens Jæger- og Fiskerforening, med støtte fra NJFF-Hordaland

Forslag til landsmøtevedtak:
NJFF skal jobbe for at følgende krav skal tilfredsstilles av ettersøksekvipasjer for å inngå avtale om
ettersøk med person eller jaktlag:
Godkjent hund og fører etter dagens NKK-regelverk (blodspor- og fersksporprøve). Fører må ha
jegerprøven, ha betalt jegeravgift og ha avlagt skyteprøve for storviltjakt.

Bergens Jæger- og Fiskerforening (BJF) mener at dagens situasjon, hvor enhver hundeier kan bli
godkjent som ettersøksekvipasje, ikke er god nok. Eneste krav er å oppnå godkjent karakter på
blod- og fersksporprøve. Det er ingen krav til at vedkommende fører av hunden er registrert i
jegerregisteret eller har bestått årlig skyteprøve for storviltjegere.
BJF mener dette ikke samsvarer med krav om human jakt og dagens forskrifter for jakt. Ettersøk
under jakt er å regne som en del av jakten og da må ettersøksekvipasjer også ha nødvendige
papirer på plass for å være godkjent ekvipasje. Slik det i dag, kan en jeger eller et jaktlag kan inngå
en ettersøksavtale med en ekvipasje uten noen form for jegerkunnskap. Det eneste kriteriet som
må være på plass er en godkjenning som ikke gir nødvendig kunnskap om jakt eller ettersøk.
BJF syn på dette er at kravene for å kunne inngå ettersøk avtale med jegere eller jaktlag må løftes
til et høyere nivå. Et nivå som tilfredsstiller de krav en kan forvente i dagens samfunn. Og et
minste krav må være at ettersøk ekvipasjen må være jeger med betalt jegeravgift og bestått
skyteprøve for storvilt.
BJF ser at dagens situasjon gjør at en kan få ut ekvipasjer i jakten som ikke har nødvendig
treningsnivå eller jaktmessige forutsetninger for å gjennomføre et forsvarlig ettersøk. Det er langt
fra godt nok at en stiller med en ekvipasje som har fått godkjent på blod- og ferskspor prøvene.
Fører må og ha en viss jaktmessig og teoretisk ballast for at ekvipasjen skal kunne gjøre en
forsvarlig jobb.
Kriterier for godkjenning av hund.
FRA NJFFs nettside om Ettersøksekvipasjer.
Krav om ettersøkshund
Under jakt på elg, hjort og rådyr, skal jaktlag og personer som jakter alene ha tilgang til godkjent
ettersøkshund. Hver enkelt deltaker i et jaktlag og enhver jeger som jakter alene har et selvstendig
ansvar for at denne bestemmelsen etterleves. Hovedmålet med bestemmelsen er å sikre en human
jaktutøvelse, bidra til et effektivt ettersøk og avlivning av skadde dyr, samt gi jegeren en reell
mulighet til å gjenfinne døde dyr som han ikke klarer å finne uten hjelp av hund.
Avtale om tilgang til godkjent ettersøkshund vil si at ettersøkshunden eller ettersøksekvipasjen må
være på skadestedet innen fire timer, hvis jeger/jaktlag ikke selv har tilgang til egen godkjent
ettersøkshund.
Fra Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst
§ 23. KRAV OM GODKJENT ETTERSØKSHUND (første og andre ledd)
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.
Slik BJF ser det, vil det være en fordel om en her legger begrensning på det å gå opp til
fersksporprøve. Fersksporprøven er i dag ikke relatert til NKK sitt konkurranseaspekt og en kan
derfor stille krav til de som vil gå opp til denne prøven.
Kravet bør da være gjennomført Jegerprøve eksamen.
For å kunne inngå avtale med andre jegere eller jakt lag må og fører av hund ha bestått skyteprøve
for storviltjeger og ha betalt den årlige jeger avgiften for storvilt.
§ 8. OBLIGATORISK JEGERPRØVE
Alle personer som har fylt 16 år og som ikke er registrert i Jegerregisteret, skal før jakt, felling eller
fangst utøves ha bestått jegerprøve i henhold til denne forskrift, studieplan og instruks om innhold
og gjennomføring av jegerprøven fastsatt av Miljødirektoratet.
Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen.
Jegerprøveeksamen kan avlegges fra og med det kalenderåret jegerprøvekandidaten fyller
14 år.
Personer som er fast bosatt i utlandet trenger ikke avlegge jegerprøve dersom de kan dokumentere
at de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i sitt bopelsland.
§ 18. OBLIGATORISK SKYTEPRØVE
Ingen har adgang til å drive jakt og felling av storvilt med rifle uten at vedkommende har avlagt
skyteprøve samme jaktår. Skyteprøven består av to deler.
Det skal først gjennomføres 30 obligatoriske skudd på valgfri blink. Deretter skal det for hver rifle
som skal benyttes under jakt og felling av storvilt skytes 5 skudd mot dyrefigur godkjent av
Miljødirektoratet. For hver rifle med flere løp må det for hvert løp som skal benyttes til jakt eller
felling av storvilt skytes 5 skudd mot dyrefigur.
For kombivåpen (rifle–hagle), drillinger og dobbeltløpet rifle skal det skytes 3 skudd mot dyrefigur
godkjent av Miljødirektoratet.
Alle skuddene mot dyrefigur må være innenfor angitt treffområde.
Oppnådd sølvmerke i elgskyting (Norges Jeger- og Fiskerforbunds ferdighetsmerke) og bestått
skyteprøve for bjørnejegere, godkjennes som skyteprøve når skyteprogrammene er godkjent av
Miljødirektoratet.
For storvilt som har jakttid eller fellingsperiode som går fra ett jaktår og over i neste, gjelder
skyteprøve som er avlagt i det jaktåret jakten eller fellingen av vedkommende viltart startet.
Vi ser at dagens register over ekvipasjer ikke tilfredsstiller de nevnte krav. Dagens registrering
følger hunden og føres i et NKK-register som vi ikke mener er tilfredsstillende i dette hensende.
BJF ønsker at det opprettes et eget register for ettersøksekvipasjer. Dette registeret må da kunne
kobles mot jegerregisteret i Brønnøysund, slik at en får verifisert at ekvipasjens fører har godkjent
jegerprøve. Dette registeret bør legges til NJFF.

Skjema med vedlegg sendes njff@njff.no eller til postboks 94, 1378 Nesbru.

