
Elgregionråd Øst

   RAPPORTERING  (Her kan det være lokale bestemmeleser - I så fall må må valdet / jaktfeltet justere teksten):

   ”Ved eventuell skadeskyting skal det / de berørte jaktlag umiddelbart varsles. Eventuelt ettersøk de etterfølgende dager avtales 

    mellom berørte jaktlag og kommunen. Innenfor valdets område har det jaktlag som disponerer området rett til å delta i ettersøket.

    Plikten og ansvaret for ettersøk har imidlertid det jaktlag som har forårsaket skaden.”
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År: 

Ettersøkshund                    

Nabolag - kontakter                

Kommunen - kontakter       

   Utdrag av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst:

   § 27. Ettersøksplikt, forfølgingsrett og avliving av såret storvilt

   ”Jegerne og jaktlaget som har skadeskutt storvilt, skal ikke oppta jakt eller påskyte nye dyr mens ettersøk pågår. Innen valdets grenser skal ettersøk om nødvendig

    pågå ut dagen etter skadeskytingen. På annet vald opphører retten til ettersøk og felling ved utgangen av den dag skadeskutt storvilt kom inn i valdet.

   Dersom pliktig ettersøk første dag er uten resultat, skal jeger eller jaktlag uten opphold underrette jaktrettshaver og kommunen eller nærmeste politimyndighet om  

   de faktiske forhold. Jeger og jaktlag som har deltatt ved skadeskytingen av viltet, skal uten godtgjørelse bistå viltmyndighet eller politi i det videre ettersøk.”

   Rapportering

   Under jakta skal det raskest mulig (samme dag) rapporteres til jaktfeltansvarlig / jaktleder i berørte nabolag dersom det har skjedd skadeskyting med resultatløst 

   ettersøk, og til ansvarlige for skadefelling i kommunen.

Rapport fra jaktlag:  Leder (sign): 
NB: Rapporten leveres valdets / jaktfeltets leder sammen med "Sett Elg"-rapportering umiddelbart etter avsluttet jakt.

- Representanter      Tlf. 

- Forutsetter at jaktlaget har tilgang til ettersøkshund.

- Henviser til telefonliste eventuelt kontaktpersoner i tilgrensede vald / jaktfelt / jaktlag.

ETTERSØK - Rapportering fra ansvarlig jaktlag

Resultat fra ettersøket Kontakt medOmposteringGRUNNLAG FOR ETTERSØK

Kommune:Vald / Jaktfelt (A-H):     

ELG PÅSKUTT  -   DET ER SØKT / SPORET 500 METER UTEN RESULTAT  -  ETTERSØK SKJER OG RAPPORT SKAL SKRIVES !

Tid -         
dato / kl.
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