Instruks for ettersøk/håndtering åv fållvilt i
Skiptvet
For ettersøkspersonell som driver ettersøk på vegne av Skiptvet kommune
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Viktige telefonnummer:
Viltansvarlig i Skiptvet: Lars Agnalt

952 71 611

Indre Østfold kommune
Askim vakttelefon viltnemnd
Spydeberg vakttelefon
Viltansvarlig: Pål Sindre Svae

414 45 933
480 75 932
905 50 982

Våler kommune:
Per Thon
Bjørn Thon
Viltansvarlig: Sven Martinsen
Sarpsborg
Leder viltnemnd
Viltansvarlig: Stine Espe
Brann
Indre Østfold Brann og redning

906 63 689
906 63 688/69 28 68 68
911 72 880
901 57 524
474 80 188 (Dagtid)

Politi
Ambulanse

110
915 90 005
112
02 800
113

Fylkesmannen
Mattilsynet vakttelefon
Lokal veterinærvakt

480 60 507 / 481 97 903
22 40 00 00
69 22 10 90

Andre:
Nils Klund (villsvin)
RM-Kutt AS v/Mange Østby (slakteri)

909 63 606
911 91 771

Bergquist Maskin og Transport AS
(veidriftsoperatør, opprydding vei)
Jan Steinar Oraug (slakteri)
Vegtrafikksentralen (publikumstelefon)
Veitrafikksentralen Øst – vei i dagen
Veitrafikksentralen Øst – tunell
stengeområde
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950 00 500
909 61 209
175
232 37 870
232 37 880
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1. Organisering av ettersøk i Skiptvet.
Ettersøk er organisert med ettersøksjegere på ringeliste i gruppe. Det benyttes
sentralbord med automatisk oppringing til ettersøkspersonell i viltgruppen.
2. Ettersøksjeger rykker ut på meldinger om viltpåkjørsler, observasjon av skadet
hjortevilt og lignende. Det skal ikke rykkes ut i forvaltningssaker som for eksempel
viltskade på dyrket mark, henvendelser som gjelder felling av skadedyr osv. Dette er
saker som kommunen behandler først. Ettersøksjeger som først besvarer samtale er
normalt leder for ettersøket, med mindre annet er sagt.
3. Utrykning skal kun skje i Skiptvet kommune.
Dersom skademelding er feil stedsangitt, skal melder om mulig kontaktes. Dersom
melder ikke er politi og privat melder ikke er tilgjengelig, informeres politiet
fortløpende.
Dersom skadested er i annen kommune skal ettersøkspersonell i denne kommunen
tilkalles.
Ved ettersøk som beveger seg fra en kommune over i en annen gjelder vanlig
viltlovgivning. Ved slike søk skal ettersøkspersonell i vedkommende kommune
varsles straks, deretter bli enig om ansvarsfordeling (vakttelefon i vedkommende
kommune ligger i telefonlista).
4. Ved ettersøk skal det benyttes godkjente ettersøksekvipasjer
For å være mest mulig effektiv skal det, så langt det lar seg gjøre, benyttes hund som
er tilpasset den enkelte art. Ved enkelttilfeller kan annen godkjent ettersøkshund
benyttes.
5. Ved ettersøk på natt/i mørke
Ved melding om påkjørsel i mørke skal ettersøksjegeren som mottar melding gjøre det
som er mulig for å få klarhet i hendelsen ved å spørre ut bilføreren, samt å gjøre seg
opp en mening om forklaringen til bilføreren er pålitelig. Dersom dyret ligger skadd i
veibanen skal det rykkes ut å få det avlivet så raskt som mulig.
Dersom det ut ifra opplysningene tyder på at dyret har reist til skogs etter
sammenstøtet, vurderer ettersøksjegeren om ettersøket skal startes på et annet
tidspunkt, som han ser på som hensiktsmessig og effektivt. Det er likevel i nesten alle
tilfeller nødvendig å rykke ut for å sikre seg om at dyret ikke ligger i umiddelbar
nærhet av vei. Mange er oppskaket etter en påkjørsel, så opplysningene må vurderes
kritisk.
6. Følgeskytter på ettersøk/utkalling av postmannskap
Dersom det er nødvendig med bistand under ettersøk kan ettersøksjegeren tilkalle
personer fra viltgruppa til kommunen for å bistå. Dette gjelder også om
ettersøksjegeren trenger hjelp med transport av dyr og lignende.
Bruk av personell som ikke er med i den kommunale viltgruppa skal ikke benyttes
med mindre dette er avklart med kommunens viltansvarlige.
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7. Avliving av dyr som er til betydelig sjenanse eller som gjør betydelig skade på
eiendom og/eller avling av andre årsaker, skal kun skje etter instruks fra kommunen
i den enkelte saken. I enkelttilfelle kan grunneier benytte jaktretten, men utenfor
jakttid skal kommunen behandle slike henvendelser.
8. Storvilt
Det skal normalt kun rykkes ut når det gis melding om skadet storvilt. Med storvilt
menes følgende viltarter; elg, hjort, rådyr, dåhjort, villrein, villsvin, muflon, moskusfe,
bjørn, ulv, jerv og gaupe.
8.1.Klauvvilt
Ved melding om skadde dyr skal det rykkes ut. Dersom dyret er forsvunnet fra
stedet skal det iverksettes ettersøk. Ettersøksjegeren skal i forbindelse med
ettersøket vurdere å avgjøre om dyret skal friskmeldes eller avlives. Dersom
ettersøksjegeren ikke greier å komme i kontakt med dyret slik at omfang av skader
kan vurderes, må også ettersøksjegeren vurdere om/når ettersøket skal avsluttes.
Eventuelt om andre må tilkalles for å bistå. Sportegn etter skadde dyr er her viktig
å vurdere.
8.2.Påkjørsel/observasjon av skadet fredet vilt
Gjelder melding om skadd dyr gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn varsles
fylkesmannen på tlf. 48060507 (evt. 48197903 i beitesesongen for husdyr). I
tillegg varsles nærmeste politimyndighet på tlf. 02800 og kommunens viltansvarlig
på tlf. 95271611.
Øvrige arter forvaltes etter viltlovens bestemmelser.
NB! Ettersøk etter skadet rovvilt skal ikke skje med mindre det er avklart med
SNO/politi/Fylkesmannen.
9. Ordinære viltarter
Dersom det blir påkjørt andre viltarter enn de som står nevnt ovenfor, for eksempel
grevling eller rev, som er vesentlig skadet, skal det rykkes ut for avliving. Omfattende
ettersøk etter disse artene skal normalt ikke finne sted. Fjerning av dødt småvilt i
veibanen er ikke kommunens ansvar, og skal ikke gjøres av kommunens
ettersøksgruppe med mindre annen melding er blitt gitt av kommunens viltansvarlige.
Melding om dødt småvilt i veien meldes videre til veidriftsoperatør.
Fellefangst eller annet uttak av for eksempel grevling (utenom jakttid), skal normalt
ikke iverksettes uten hjemmel i vedtak og forutgående vurdering av viltfaglig
personell i kommunen. Dette vil så langt som mulig løses på andre måter, enn å sende
ettersøkspersonell ut.
10. Rødlistearter og rovfugler
Skadde rovfugler og rødlistearter skal tas hånd om.
Kontakt kommunens viltansvarlig på tlf. 952 71 611, som vil gi videre føringer.
Avliving skal kun finne sted etter vurdering fra veterinær.
Innsats for å holde liv i individ med formål om at det kan bli friskt avhenger av
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skadetilstand, status til arten og verdi i henhold til naturmangfold. Kommunens
viltansvarlig vil derfor ta kontakt med riktig instans som vurderer dette.
11. Husdyr
Er det skadde dyret husdyr kontaktes om mulig husdyreieren, hvis ikke det er mulig er
det mattilsynet som har ansvaret (vakttelefon 22 40 00 00). Lokal veterinærvakt tlf.
69 22 10 90.
Husdyr må ikke under noen omstendighet avlives uten at dette er avklart med en av
overnevnte instanser først!
12. Slipp av ettersøkshund/ bruk av løshund
Før slipp av hund skal ettersøksjegeren være sikker på at hunden sporer riktig dyr, at
dyret er skadd og at slipp av hund er den mest effektive måten å komme i kontakt med
dyret i den aktuelle situasjonen. Hvorvidt det er nødvendig å slippe hunden er opp til
hundefører å vurdere. Hunden må ha egenskapene som er hensiktsmessig for å stanse
dyret for at ettersøksjegere kan stille innpå. Hunden skal ha merkeringsdekken med
påskrift ettersøkshund el. og helst reflekser.
Før slipp av hund skal ettersøksjeger vurdere risiko for at hunden skades for eksempel
ved påkjørsel. Hunder som skal slippes bør være sauerene og ha bevis på dette. I yngle
og kalvingsperioden skal det tas spesielt hensyn til dette før slipp av løs hund (kontakt
viltansvarlig i kommunen). Kommunens forsikring dekker ikke skade på
ettersøkshund.
13. Behandling av felt vilt og fallvilt
Vilt felt under ettersøk og der det er sannsynlig at kjøttet kan benyttes som
menneskeføde, skal bringes til slakteri og behandles der. Ettersøksleder er ansvarlig
for at dette skjer på beste mulig måte. I tilfeller der det henges matnyttig kjøtt i
slakteriet skal kommunen varsles slik at kommunen videre kan kontakte mattilsynet
for godkjenning osv.
Fallvilt som ikke kan nyttes til menneskeføde skal leveres Norsk Protein, dersom det
ikke kan anvendes på annen måte.
I sommerhalvåret (1. april til 1. oktober) deponeres småvilt i egen fryser. Hvis viltet i
utgangspunktet ligger usjenert til og ikke i nærheten av drikkevannskilder kan dette
bare ligge til forråtnelse i naturen.
Salg av felt vilt kan kun skje etter godkjenning av veterinær. Kjøttet skal selges og gå
til inntekt for det kommunale viltfondet.
14. Merking av sporslutt ved avbrutte/avsluttede ettersøk
Ved ettersøk der det kan være aktuelt å gjenoppta søket, skal stedet hvor ettersøket
avsluttes merkes med markeringsbånd og koordinater fra GPS registreres slik at det
skal være enkelt for en eventuell ny ettersøksekvipasje å gjenoppta søket.
15. Sikkerhet
Ettersøksjegernes sikkerhet er dens egen, og vakthavendes ansvar. Ved ettersøk langs
og på vei skal refleksvester benyttes. Ved ettersøk langs vei skal varseltrekanter settes
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ut i begge fartsretninger og vakthavendes bil skal benytte roterende varsellys dersom
kjøretøyet må parkeres på veien.
Ved spesielle trafikkfarlige situasjoner skal politiet kontaktes slik att jegernes
sikkerhet ivaretas og ettersøket kan gjennomføres uten fare for trafikkskader. Om
nødvendig skal en av deltakerne dirigere veitrafikken dersom ikke politiet kan bistå,
eller at trafikken ikke er av den art at politiet må være til stede.
Jaktmessig gjelder vanlige sikkerhetsregler i forhold til våpen, skyteretning og
kommunikasjon.
16. Våpen
Ettersøksjegeren må i hvert tilfelle vurdere hensiktsmessig våpenbruk. Det kreves at
det benyttes lovlige våpen med godkjent ammunisjon og anslagsverdi for den enkelte
viltart. Våpenkort skal til enhver tid medbringes.
17. Transport av felt vilt
Fallvilt transporteres på hensiktsmessig måte. Rekvireres transport skal det gjøres på
billigste måte. I spesielt trafikkfarlige områder kan transport fra Viking rekvireres.
18. Journalføring
Leder for ettersøket fører journal etter endt ettersøk. Han/hun har også ansvaret for å
fylle ut rapporteringsskjema. Timelister har den enkelte ansvar for. Rapportering
gjøres fortrinnsvis elektronisk via fallviltapp. Alternativt skal ferdig utfylt
rapporteringsskjema sendes viltansvarlig på epost/leveres til servicekontoret i
Skiptvet.
19. Rovdyrangrep på husdyr
Ved rovdyrangrep på husdyr så skal SNO kontaktes umiddelbart. Ellers følges
prosedyre som i pkt.20.
20. Informasjon til publikum/pressekontakt
Ved spørsmål fra pressen forvises disse videre til kommunens viltansvarlig.
I forbindelse med avliving av skadd vilt skal det tas hensyn til mulige tilskuere. Om
nødvendig kan man oppfordre til at tilskuere forlater stedet før avliving gjennomføres.
21. Observasjon, spor og sportegn etter store rovdyr
Melding om overnevnte skal gis til SNO og kommunens viltansvarlig. SNO har det
nasjonale ansvaret for overvåking av rovvilt.
Informasjon til berørte parter og publikum i kommunene er derimot kommunens
ansvar.
22. Skiptvet kommune skal til enhver tid sørge for at nødvendig utstyr er tilgjengelig
Det er viktig at det blir gitt beskjed til Skiptvet kommune dersom det er noen mangler
eller defekter på kommunens utstyr, slik at dette kan forbedres. Dette gjelder blant
annet lykter.
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23. Lønn og godtgjøring
Oppdragsyter betraktes ikke som kommunal arbeidstaker og vil ikke være berettiget
feriepenger. Utrykning godtgjøres med en flat sats på 320 kr/time.
Timesatsene dekker kostnader for bruk av ettersøkshund, eget arbeidstøy og
ammunisjon. Det gis kjøregodtgjørelse for bruk av egen bil i tjeneste etter statens
satser.
Utrykning godskrives med 2 timer og deretter medgått tid avrundet til nærmeste
halvtime.
Timesatsene justeres %-vis i henhold til sentral lønnstariff når denne foreligger, med
virkning fra 01.05. Oppdragsavtalen løper for 2 år av gangen.
24. Forsikring
Personer som er engasjert som ettersøkspersonell er personforsikret når de er på
tjenesteoppdrag. Ekvipasjen er ansvarsforsikret mot skade på tredjepart. Hunden er
ikke forsikret gjennom kommunen.
25. Papirer
Personer som er engasjert i det kommunale viltarbeidet som omtales i denne instruks,
skal til enhver tid ha med nødvendig dokumentasjon. Med dette menes
jegeravgiftskort, dokumentasjon på godkjent skyteprøve med det våpenet som blir
benyttet og våpenkort for dette. For hundeekvipasjer gjelder også dokumentasjon på at
hunden er en fullt godkjent ettersøkshund.
Skiptvet kommune
v/Lars Agnalt

Gjeldende fra 01.09.2019

7

