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Vedlegg:   

 

- Informasjon og høringsdokument 

- Studieplan 

 

 

Saksframlegg: 

 

Miljødirektoratet sender på høring revisjon av forskrift 2002 - 03 - 22 - 313 om utøvelse av 

jakt, felling og fangst. Høringsdokument med informasjon og begrunnelse for 

endringsforslagene er vedlagt. Dokumentene kan også lastes ned fra 

www.miljodirektoratet.no/høringer 

 

Revisjonen gjelder bestemmelsene om ettersøkshund / ettersøksekvipasjer og 

jegerprøvebegyret. Miljødirektoratet ber om kommentarer på at ettersøksekvipasjer som påtar 

seg ettersøksoppdrag på vegne av det offentlige, skal ha gjennomført kurset «Ettersøk 

videregående». Det foreslås også at ettersøksekvipasjer blir godkjent for 5 år. 

Regodkjenningsprøve må gjennomføres for nye 5 år. 

 

Videre ønskes innspill på at jegerprøvegebyret gjelder for en eksamen og ikke som i dag, for 

ett nytt forsøk om kandidaten stryker på første forsøk. 

 

Fjellstyresambandet vil sammenfatte uttaler fra fjellstyrene. 

 

 

Saksbehandlers merknader: 

 

Forslaget om kurset «Ettersøk videregående»  for offentlige ettersøksekvipasjer har til hensikt 

å øke kompetansen i ettersøksarbeidet, og består av både teori og praksis, totalt 16 timer. Det 

vises til innhold i vedlagt studieplan.  

 

Dagens forskrift hjemler to godkjenningsordninger, en fullverdig med blod- og 

fersksporprøve og en knyttet opp mot jaktprøvepremiering og / eller en 

Bruksprøve. Ved sistnevnte er da ekvipasjen kun godkjent for å benyttes i eget jaktfelt og i 

tilstøtende nabojaktfelt. Ved forskriftsrevisjonen i 2013 ble denne 

godkjenningsordningen vedtatt opphevet fra og med jaktåret 2016/17 (1. april 2016). 
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Fra 2016/17 blir det altså en godkjenningsordning, der prøvene skal være terminfestet og det 

er ettersøksdommere som dømmer blod- og fersksporprøvene.  

 

Det foreslås nå en regodkjenning etter 5 år (tidligere 12 år). Det foreslås videre at alle som 

skal føre hunden må gå både blod- og fersksporprøve. 

 

 

 

Uttale: 

 

Intensjonene med foreslåtte endringer i forskriften er gode, men det er en balansegang i 

forhold til hvor omfattende en godkjenning må være. Fjorårets endring i forskriften medfører 

også at enkelte jaktlag etter hvert kanskje ikke har godkjente hunder på eget terreng og 

nabolag, og dermed må inngå avtaler med godkjente ekvipasjer. Regelverket må ikke bli så 

strikt at terskelen for å få nødvendige godkjenninger blir for høy. 

 

Ringebu fjellstyre støtter intensjonen med økt kompetanse og profesjonalisering av det 

offentlige ettersøksarbeidet. Foreslått tilleggskurs med innhold virker relevant og nyttig. Når 

det gjelder regodkjenning etter 5 år, bør det vurderes om det er nok med blodsporprøve.  

 

Når det gjelder avgift per avlagt jegerprøveeksamen kan det vurderes en redusert pris ved 

gjentatte forsøk.  

 

Enstemmig vedtatt 
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