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Jaktleders ansvar. 

1. Sørge for at jaktlaget eier, eller har skriftlig avtale om ettersøkshund. Dokumentasjon sendes til leder i ditt jaktområde. 

Ettersøkshund omfatter også godkjent fører av denne. Om fører eller hund er bortreist eller på annen måte ikke kan møte 

innen 4 timer, kan ikke jakt startes. 
 

2. Påse ved fremmøte at samtlige deltagere på jaktlaget har betalt jegeravgift, har gyldig skyteprøvebevis, møter med riktig 

våpen og forskriftmessig ammunisjon. 
 

3. Sørge for at fellingstillatelsen blir meddelt samtlige av lagets deltakere. Referere eventuelle instrukser fra valdets ansvarlige 

(jaktrettshaver). Storviltforvaltningen har fastsatt bøter for feilskyting. 
 

4. Planlegge posteringer sikkerhetsmessig. Angi om nødvendig skyteretning og skytevinkel. 
 

5. Gi beskjed om at gevær-kammeret skal tømmes for skudd ved samling og forflytting. Ta gjerne ut sluttstykket så andre ikke 

er i tvil. Avvis alle som har drukket alkohol like før eller under jakta. 
 

6. Ved skadeskyting, påse at forskriftmessig ettersøk og meldeplikt blir overholt. Husk at påskutt dyr alltid skal regnes som 

truffet helt til det motsatte er bevist. Dersom det løses skudd, og det ikke gir resultat i form av felt dyr, skal alltid leder av 

jaktområdet/storviltforvaltningen varsles ved dagens slutt. Det rapporteres da hvilket dyr som er påskutt, om det anses som 

bevist at det var helt bom, eller om det har trukket ut av valdet eller om ettersøket fortsetter neste dag. Om dyret skal 

ansees som uskadd er dette jaktleders beslutning (ikke ettersøksekvipasje). Om det finnes blod, ragg eller beinsplinter skal 

dyret anses som skadet og ettersøk fortsettes neste dag. 
 

7. Ved ettersøk etter mørkets frembrudd er det nå tillatt med bruk av kunstig lys. Det skal da varsles før ettersøk starter. 

Unntak er hvis dette gjør at ettersøket blir forsinket, varsling kan da gis uten ubegrunnet opphold i ettertid. Det varsles 

alltid, også når dyret blir funnet. 
 

8. Etter felling av dyr skal dette snarest meldes til leder av ditt jaktområde (…navn…. Tel:..................) med bilde på MMS.. 

Dyrets hode oppbevares for eventuell  kontroll i 48 timer etter innmelding. Nedklassifisering av dyr skal alltid kontrolleres. 

Ved ønske om nedklassifisering ring Ola Bakken tel. 481 85 889 for videre beskjed. (NB: Er deler av slaktet skåret vekk på 

grunn av stygt skuddsår eller lignende skal dette regnes med.) 
 

9. Rapporter sette og skutte dyr etter hver jaktdag direkte på hjorteviltportalen (www.settogskutt.no). All registrering skal 
være avsluttet senest en uke etter jaktslutt. 
Manglende registrering kan føre til endret tildeling påfølgende år. 

 

For å sikre at dette er lest og forstått ber vi om at underskrevet kopi blir returnert til leder for jaktområdet sammen med 

dokumentasjon for ettersøkshund. 

 Jakt kan ikke starte før dette er ordnet.  

 

…………………………jaktfelt / ID: 1567J..………… i ………………………………………jaktområde  

Jaktleder:  ………………………   /tel: …… 

Sted og dato: Rindal     ………/………  20…………    Sign.:       ……………………………………………………………. 

 

http://www.settogskutt.no/


Rindal Storviltforvaltning                                                
                                                                                               

 

God jakt ! 




