INSTRUKS
for utføring av offentlige ettersøk
i Ibestad kommune

Behandlet av Viltnemda i Ibestad
i møte den 23.02. 2017.
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1 Forord
I henhold til Viltloven med forskrifter har kommunen ansvar for ivaretagelse av storvilt. Dette
innebærer utrykning for avliving og eventuelt ettersøk når det mottas melding om storvilt som er
skadd i forbindelse med påkjørsler i trafikken, men også når storvilt er skadet eller sykt av andre
årsaker. Kommunen har også et ansvar overfor situasjoner der storvilt som er skadeskutt i
forbindelse med ordinær jakt ikke finnes i løpet av første dag av jeger/ettersøksekvipasje.
Fra tid til annen oppstår det spesielle situasjoner for den kommunale ettersøks-jegeren der en kan bli
usikker på regelverket og hvordan situasjonen skal håndteres. Vi har også sett at det er et behov for å
avklare ansvaret for ulike viltarter og å gjøre noen avveininger mellom dyrevelferd og ressursbruk.
Stikkord som forutsigbarhet, åpenhet, kvalitet og ensartet praksis er sentrale. Ibestad kommune har
derfor valgt å utarbeide retningslinjer for utførelse av offentlige ettersøk i kommunen.
Denne instruksen inngår i saken «Plan for utføring av offentlige ettersøk av skadet vilt i Ibestad
kommune» som ble endelig vedtatt av Viltnemda i Ibestad kommune i sak 19-17 på møte den 11.05
2017. Det også vedtatt opprettelse av en personlig avtale mellom ettersøks-jegerne og kommunen,
som skal vedlegges dette dokumentet..

2 Formål






Ansvarsavklaring for ulike viltarter
Avveining mellom dyrevelferd og ressursbruk, - optimalisere ressursbruk opp mot
dyrevelferd.
Et høyt faglig nivå med best mulige teknikker for å optimalisere effektiviteten.
Forhåndskunnskap om hvordan håndtere spesielle situasjoner.
Sikkerhet, forutsigbarhet, åpenhet, kvalitet, ensartet praksis

3 Ansvarsavklaring for ulike viltarter
3.1 Storvilt
Kommunen har ansvar overfor storvilt.
Med storvilt menes følgende viltarter: elg, hjort, dåhjort, villrein, rådyr, jerv og gaupe .
3.1.1 Klauvvilt
Ved melding om skadde dyr skal det rykkes ut.
Dersom dyret er forsvunnet fra skadestedet skal det iverksettes ettersøk. Ettersøks-jeger skal i
forbindelse med ettersøket vurdere samt avgjøre om dyret skal friskmeldes eller avlives.
Dersom det under ettersøk ikke lar seg gjøre å komme i så nær kontakt med dyret at det kan
vurderes om dyret kan friskmeldes eller om dyret er så skadet at det må avlives, også vurdere
om/når ettersøket skal avsluttes.
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3.1.2 Store rovdyr
Ved skadd gaupe, jerv, havørn eller kongeørn varsles Fylkesmannens rovvilttelefon, nærmeste
politimyndighet og viltansvarlig i kommunen på.
Fylkesmannen og politiet kan beslutte at ettersøk skal gjennomføres med særlig kvalifisert personell.
Ettersøk etter disse artene skal kun iverksettes etter ordre/klarering fra fylkesmannen eller politiet.
Funn av døde dyr meldes til Statens Naturoppsyn og viltansvarlig i kommunen.

3.2 Andre viltarter
Er Mattilsynets ansvar men utføres inntil videre av kommunen pga. at Mattilsynet ikke utfører sin
oppgave.
3.2.1 Ordinære viltarter
Dersom det blir påkjørt ordinære småviltarter som f.eks. grevling eller rev skal kommunen sørge for
ettersøk og eventuelt avliving.
3.2.2 Rødlistearter og rovfugler
Skadde rovfugler og rødlistearter skal tas hånd om.
Veterinær/Mattilsyn kontaktes.
For ivaretagelse av rødlistede fugler tas kontakt med ornitologisk forening. Det meldes også fra til
kommunens viltansvarlig, og Fylkesmannen.
Innsats for å holde liv i individet med formål om at det kan bli friskt avhenger av skadetilstand, status
til arten og verdi iht naturmangfold.
Det henvises for øvrig til FOR-1999-02-15-357 Forskrift om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i
innhegnet område, og om jakt på oppdrettet utsatt vilt.

3.3 Husdyr
Er Mattilsynets ansvar.

3.4 Sjøpattedyr
Er Mattilsynets ansvar.

4 Hensyn til tilskuere
l forbindelse med avliving av skadd vilt skal det tas hensyn til eventuelle tilskuere, og sørge for å
håndtere situasjonen på en slik måte at unødvendige synsinntrykk for tilskuere unngås. Om
nødvendig å oppfordre til at tilskuere forlater stedet før avlivingen skjer.
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5 Utføring av ettersøk
5.1 Ettersøk på natt/ i mørke
Ved melding om påkjørsel på natt/ i mørke skal ettersøks-jegeren som mottar meldingen gjøre det
som er mulig for å klargjøre hendelsen ved umiddelbart å spørre ut bilfører, samt gjøre seg opp en
formening om forklaringen til bilføreren er pålitelig.
Dersom dyret ligger skadd, f.eks.. med lammet bakpart, skal det rykkes ut umiddelbart for å avlive
dyr
Dersom det ut i fra de opplysninger ettersøks-jegeren mottar fra bilfører eller andre, og at ettersøksjeger fatter tillit til disse opplysningene, der det opplyses om at dyret er forsvunnet etter påkjørselen,
vurderer ettersøks-jegeren situasjonen og starter ettersøket på det tidspunktet han mener det er
mest hensiktsmessig og effektivt for å få sporet opp og avlive/friskmelde dyret.

5.2 Følgeskytter/postmannskap på ettersøk
Ettersøks-jeger kan tilkalle følgeskytter dersom dette vurderes som påkrevet.
Dette skal utelukkende være en ettersøks-jeger med avtale med Ibestad kommune. Andre
personer/jegere skal ikke brukes.
Under offentlig overtakelse av jakt/ettersøk kan jaktlaget som skadeskjøt benyttes som
postmannskap men ikke som følgeskytter.

5.3 Ettersøk påfølgende dag
I de tilfeller der ettersøket er resultatløst, eller at et påstartet ettersøk f .eks. avsluttes pga mørke,
skal ettersøks-jegeren ta stilling til om det er hensiktsmessig at ettersøket skal fortsette neste dag.
Dersom en vet, eller har sterke indikasjoner på, at dyret er skadd skal ettersøket fortsette dag nr 2.

5.4 Skadd dyr som går unna ettersøks-ekvipasjen
Ved ettersøk av skadd dyr som går unna ekvipasjen, slik at en ikke kommer i kontakt med dyret, og
det er sterke indikasjoner på at dyret er skadd, skal ettersøket fortrinnsvis foregå med hund med
egenskap til å stoppe dyret.
Hvis ikke ettersøks-jegeren har slik hund skal det tas kontakt med en kommunal ettersøks-jeger som
har en slik hund for at han/hun om mulig kan overta/ bistå ettersøket.

5.5 Løs hund /slipp av hund







Slipp av løs ettersøkshund betinger at følgende punkter er oppfylt:
Hunden sporer riktig dyr
Dyret er skadd
Slipp av hund er den mest effektive ettersøks metoden i den aktuelle situasjonen.
Slipp av hund i all hovedsak skjer kun like etter at varmt sår leie er funnet.
At hunden fortrinnsvis innehar egenskaper for å stoppe det skadde dyret.

Hunden skal ha markeringsdekken med påskrift «Ettersøk» eller «Ettersøkshund».
Før slipp av hund skal ettersøks-jeger foreta en vurdering vedr risiko for at hunden skades f.eks.. ved
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påkjørsel. Hunder som skal slippes bør være sauerene og ha bevis på dette. l yngle- og
kalvingsperioden skal det tas spesielt hensyn før slipp av løs hund.

5.6 Skadd mordyr med frisk kalv
Når et mordyr i die-perioden på våren/sommeren er så skadd at det må avlives skal det vurderes ut i
fra dyrevelferdshensyn om kalven(e) også skal avlives.

5.7 Merking av sporslutt ved avbrutt l avsluttet ettersøk
Ved ettersøk der det kan være aktuelt å gjenoppta søket, skal stedet for avslutning av ettersøk
merkes med markeringsbånd og det skal tas GPS koordinater etter EUREF 33 slik at det skal være lett
for eventuelt ny ettersøks-jeger å finne stedet.

5.8 Fullmakter
Ettersøks-jegere i kommunens tjeneste er gitt fullmakt til å benytte kunstig lys i ettersøks situasjoner
hvor dette er nødvendig for å sikre rask og effektiv avlivning av dyrevern hensyn.
Ettersøks-jegere i kommunens tjeneste er også gitt fullmakt til å bruke løs hund i båndtvangstid.

5.9 Sikkerhet overfor omgivelser
Ved ettersøk av skadd vilt skal sikkerheten overfor omgivelsene gå foran alt. Skudd skal ikke avfyres
dersom bakgrunnen og kulefanget er usikkert, uavhengig av hvor skadd dyret er. Det innebærer at
ettersøk i tettbygd strøk krever stor aktsomhet.
Under alle forhold skal ettersøks-jegeren være sikker på at det er det riktige skadde dyret før det
påskytes. Dersom det allikevel viser seg at et friskt dyr blir skutt skal dette varsles kommunes
viltansvarlige.

5.10 Varsling av politiet ved ettersøk i tettbygde strøk
Når et ettersøk skal foregå i et tettbygd område skal politiet varsles før ettersøket iverksettes. Politiet
varsles også når ettersøket er avsluttet.

5.11 Sikkerhet på veg







Alle som driver med ettersøk langs offentlig veg skal ha arbeidsvarslingkurs1.
Ved ettersøk på offentlig veg skal arbeidsvarslingsplan/skiltplan følges, inkl. loggføring og
rapportering.
Arbeidsvarslingsplan/skiltplan godkjent av Statens vegvesen for å gjelde på FV og RV gjelder
også for kommunale veger.
Den som skal utføre ettersøket skal ha tilgang til alt materiell som kreves i
arbeidsvarslingsplanen/skiltplanen.
Det skal brukes godt synlige klær som er godkjent av veimyndighetene til å bruke ved arbeid
på offentlig veg. (Klasse 3}
Kjøretøyene som skal benyttes til ettersøk SKAL være utstyrt med gult blinklys på taket, som
skal være synlig i 360 grader og som ved fri sikt er synlig på 250 meters avstand.

Alt varslingsmateriell skal være godkjent av Statens vegvesen for bruk på offentlig veg.
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5.12 Våpen
Ettersøks-jeger skal ved alle ettersøk ha med godkjent våpen for formålet. Ettersøks-jeger må om
nødvendig ta kontakt med politiet dersom våpen som ønskes brukt ikke er godkjent for avlivning av
aktuell art.

5.13 Legitimering som kommunal ettersøks-jeger
Ettersøks-jeger skal på oppdrag kunne legitimere seg dersom dette forespørres. Bekreftelse som
ettersøks-jeger fra kommunen forevises sammen med annen legitimasjon.

6 Håndtering av dødt vilt
Dødt vilt er i utgangspunktet grunneiers ansvar.
Dødt vilt som er påkjørt på fylkeskommunale veier og som ligger på eller i umiddelbar nærhet til
veivesenets grunn har Statens veivesen/kontraktør ansvar for å fjerne.
Dødt vilt som er påkjørt på kommunale veier og ligger på eller i umiddelbar nærhet til kommunens
veigrunn har kommunens ettersøks-jegere ansvar for å fjerne.
Alt vilt som er avlivet i forbindelse med et forutgående offentlig ettersøk har kommunen ansvar for å
håndtere og fjerne.
Dersom kommunen ut i fra andre spesielle forhold velger å fjerne dødt vilt på en annens eiendom
utføres dette av kommunens ansatte i ordinær arbeidstid.
Ved avliving av dyr som er egnet til menneskeføde tilfaller dyret oppdragstakeren som en
kompensasjon. Tidsforbruk og eventuelle kostnader med transport og slakting av dyr som tilfaller
oppdragstakeren godtgjøres ikke.
Fallvilt som kan ha verdi som vitenskapelig materiale eller utstoppingsmateriale, jf forskrift om
ivaretakelse av dødt vilt av 18. juni 2004 tas vare på. Viltet overleveres kommunen etter nærmere
avtale.

7 Registrering av utførte oppdrag i Hjorteviltregisteret
Etter utført oppdrag registrerer ettersøks-jegeren oppdraget i Hjorteviltregisteret.
Bruk av kategorien «Friskmeldt» betinger at dyret det er drevet ettersøk på er observert tilstrekkelig
til å vurdere at dyret ikke er alvorlig skadd. l de tilfeller der ettersøket avsluttes uten å lykkes å ha
observert dyret brukes kategorien «Ettersøk avsluttet- ikke funnet».
Føre inn bilførers navn og telefonnummer og hvis mulig bilens reg. nr. slik at kommunen på
forespørsel kan gi skriftlig bevitnelse på at ulykken har funnet sted og at det er varslet på korrekt vis.
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8 Offentlig overtakelse av jakt-ettersøk
8.1 Overtagelse av jakt-ettersøk
Kommunen kan overta ettersøk etter påskutt hjortevilt dersom forholdene tilsier dette. Dette
avgjøres av kommunes viltansvarlige.
Organisering og utførelse av ettersøket skal skje i nær kontakt mellom kommunens viltansvarlige og
Kommunal ettersøks-jeger. Avgjørelsen om avslutning av ettersøket tilligger kommunes ettersøksansvarlig på stedet.

8.2 Situasjon der jeger ikke får kontakt med ettersøksekvipasje
Dersom det oppstår en situasjon der en jeger/jaktleder har behov for ettersøksekvipasje, og som ikke
oppnår kontakt eller svar fra ettersøks-ekvipasjen/ettersøks-ringen som hun/han har inngått avtale
med, skal jeger/jaktleder ta kontakt med viltansvarlig i kommunen.
Dersom det ikke oppnås kontakt med ansvarlig i kommunen kan jeger ta direkte kontakt med
kommunens ettersøks-jegere. Disse har delegert myndighet til å ta avgjørelser vedrørende
kommunal overtakelse av private ettersøk dersom det ikke oppnås kontakt med ansvarlig i
kommunen.
Ettersøket vil da bli overtatt og utført av kommunen som et kommunalt/offentlig ettersøk.

9 Kontaktinformasjon
Kontaktinfo ved ettersøk, elgpåkjørsler og fallvilt
NAVN
Knut
Bertheussen
Bjørn Karlsen
Stig-Åge Steen

E-POSTADRESSE

Ibestad
kommune

postmottak@ibestad.kommune.no

STED
Andørja

TELEFON
94132379

OPPGAVE
Ettersøks-jeger

Rolla
Ibestad

96041844
97137831

Hamnvik

48218858

Ettersøks-jeger
Formann i
Viltnemda
Koordinator

Ibestad kommune oppretter skriftlig ettersøks-avtale med ettersøks-jegerne Bjørn Karlsen og Knut
Bertheussen

10 Linker
Miljøkommune – Jakt og Fangst
Viltloven
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