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Miljødirektoratet
Att: Ingebrigt Stensaas

08. desember 2014

Det vises til Miljødirektoratets brev av 23. oktober 2013
der forslag om forskriftsendringer om utøvelsen av jakt,
felling og fangst sendes på høring.
Jegernes Interesseorganisasjon er en landsomfattende organisasjon
hvis formål er å tale den norske jegers sak. Vi registrerer at vi
dessverre ikke er med på adresseliste for dette høringsnotat, men
ønsker allikevel å komme med våre betraktinger og konkrete forslag
til endringer. Vårt innspill er forankret i et enstemmig styre på
vegne av våre medlemmer.
Høringsdokumentene ble sendt ut 23. oktober og ble lagt ut på
Miljødirektoratets nettsider 3. november. Fristen for å avgi hørings
uttalelse er satt til 10. desember. I henhold til utredningsinstruksen
punkt 5.2 er minimumsfristen for alminnelige høringssaker seks
uker og normalt skal fristen være tre måneder. Jegernes Interesse
organisasjon er av den oppfatning at det i denne komplekse saken er
gitt svært kort frist. Selve innholdet av saken vil innebære endring
av krav samt potensielle utfordringer for alle landets kommuner.
Siden Miljødirektoratet i tillegg ber om at høringsuttalelser sam
ordnes vil det bli svært krevende å inngi fyldige høringssvar innen
den korte oppsatte svarfrist.
At ordningen med én godkjenningsordning for ettersøks
ekvipasje samt re-godkjenning etter fem år først skal tre i kraft fra
1. januar 2016 må det bety at det burde kunne vært gitt lenger frist
på gjennomføringen av høringsrunden.
Styret i Jegernes Interesseorganisasjon har vedtatt følgende
høringsuttalelse til forslag om endringer i jaktforskriften.
Gjennomgangsmelodien i høringsutkastet er at det foreslås NJFF
som monopolist på kursvirksomhet og utdannelse av instruktører.
Dette vil vi sterkt motsette oss da det allerede pr. i dag er flere
sterke og seriøse aktører som bidrar med godkjent kursvirksomhet.
Det må forventes at NJFF vil legge denne kursvirksomheten til Flå
og da frykter vi at kostnadene for den enkelte som person eller
forening blir for stor. Som et tillegg har Jegernes Interesseorganisa
sjon definert kursvirksomhet som aktivitet i et lengre perspektiv.
Det må være formålstjenlig å slippe til flere bidragsytere for å få det
beste resultatet. Et monopol vil i denne sammenheng ikke gi det
beste utgangspunktet til kvalitetsheving av ettersøksarbeidet, slik
det framgår av intensjonen i høringsnotatet.
Når det gjelder selve prøveordningen er Jegernes Interesseorgani
sasjon overrasket over at kontaktutvalget har konkludert med;
«dagens prøveordning fungerer tilfredsstillende og en ser ikke
behov for store endringer». Dette beslutningsgrunnlaget vil vi
gjerne få tilsendt! Muligheten for å få en vesentlig styrking og
forbedring etter 20 år ligger nå på bordet. Jegernes Interesseorgani
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sasjon mener bestemt at man i denne omgang klart må skille mellom
ettersøksekvipasjer for skadet vilt og ettersøk i konkurranseøyemed.
Sverige benytter slep i kombinasjon med blod ved legging av
viltspor. Det øvrige av Europa benytter i all hovedsak sporsko,
påmontert en viltdel. Dette vil gi et konkret bidrag til å løfte
kvaliteten på våre ettersøksekvipasjer. På denne måten får man det
ønskede skillet mellom ettersøk av skadet vilt og ettersøk for
konkurranse. På samme tid vil man få et fungerende ettersøksregis
ter for skadet vilt. Innspill fra flere av dagens dommere som har
deltatt på oppdateringssamlinger, er at prøvespor som inneholder
viltvitring er et stort ønske.
Forslaget om re-godkjenning etter 5 år er meget bra da den
enkelte ekvipasje er tvunget til å øve for vedlikehold av sine
ferdigheter. Her ligger det trolig et stort forbedringspotensial.
Det er allment kjent blant ettersøksjegere at en erfaren ettersøk
hund ikke vil følge spor av friske dyr, hvilket er en stor fordel.
For å få gode ettersøksekvipasjer er det avgjørende at hundefører
har et minimum av kunnskap i forhold til dyre-adferd og skuddplas
sundersøkelse/skadestedundersøkelse. Dette oppnås ikke ved å
gjennomføre en blodsporprøve og en eventuell fersksporprøve. For
å sikre hundeføreren slik kunnskap, bør det innføres et ettersøks
kurs som vektlegger nettopp dette, som økt forståelse av adferd til
skadet vilt, spor i naturen og alt det en skuddplassundersøkelse
innebærer. Dette oppnås best på et kurs over flere økter, hvor
deltagerne har mulighet til å tilegne seg kunnskap i samarbeid med
instruktør. Det er begrenset hva man kan oppnå i løpet av to dager,
slik dagens kurs gjennomføres. Det må tas høyde for at ikke alle
kursdeltagere i utgangspunktet har stor erfaring i forhold til jakt,
natur og dyre-adferd og et minstekrav bør derfor være at kursdelta
gerne har bestått jegerprøve. I en godkjent ettersøksekvipasje
anbefaler vi også at hundefører har bestått skyteprøven for storvilt.
For å sikre så god ettersøksekvipasje er man avhengig av å sette
høye forventninger til kurset. Jegernes Interesseorganisasjon
anbefaler derfor Studieforbundet natur og miljø kurs; 1155 Ettersøk
skadet hjortevilt og skuddplassundersøk, som er lagt opp over 44
timer, og inneholder opplæring og sportrening med instruktør. Et
slikt kurs vil være et godt fundament for godkjenning av en god
ettersøksekvipasje. I tilfeller hvor det offentlige må ta over et
ettersøk startet av jegere uten samme kompetanse løper man risiko
for at ettersøket har blitt vanskeliggjort og resultatet vil kunne være
at dyret blir påført unødvendig lidelse eller i verste fall ikke blir
funnet.
JEGER HUND & VÅPEN, MARS/APRIL 2015

Jegernes Interesseorganisasjon er derfor av den oppfatning at
det er uheldig å skille mellom kriteriene for godkjenning av ekvipa
sjer til offentlig bruk og øvrige ekvipasjer. Ettersøksekvipasjer gene
relt må ha likt minstekrav til kurs og kompetanse.
Som et vedlegg til høringsutkastet følger det en skisse for fremtidig
studieplan for videregående ettersøkskurs. Det foreslås blant annet
at heftet; «Fra valp til fullt godkjent ettersøkshund» skal være den
fremtidige lærebok. Jegernes Interesseorganisasjon mener det blir
galt å låse kursmateriell til et navngitt kompendium.
Jegernes Interesseorganisasjon er svært skeptiske til kurs i
«raske skudd». Et hvert skudd som avfyres skal avfyres med visshet
om sikker bakgrunn og dette kan ikke trenes på. Vi ser derfor helst
denne delen, sammen med våpentilpassing fjernes.
Videre mener vi at det bør utarbeides en skisse over innholdet i et
godkjent ettersøkskurs. På denne måten kan hver og en aktør som
ønsker seg inn på markedet utarbeide materiell for godkjenning, slik
dagens system byr på. Dette vil på sikt være et godt grunnlag for
videreforedling av kurs for ettersøk.
Avslutningsvis vil vi komme med en betraktning.
Det synes noe underlig at NJFF allerede FØR innleveringsfristen i
høringen har i sitt kurstilbud 2015 kurs som er helt i tråd med
innholdet i høringsrunden! Dette gir et tydelig avtrykk av at
beslutningen er tatt allerede før høringen er over og at NJFF på
forhånd er informert.
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Jegernes Interesseorganisasjon har store håp om at kontaktutvalget
virkelig benytter anledningen til å lage et kvalitativt godt regelverk
for fremtidens ettersøksekvipasjer. Ettersøksekvipasjene er i mange
sammenheng våre fremste ambassadører for jakt. Dette er noe vi er
helt avhengig av for å få aksept for i vårt stadig mer urbaniserte
samfunn.
For Styret, Jegernes Interesseorganisasjon,
Rolf Larsen (leder)
JEGER HUND & VÅPEN, MARS/APRIL 2015
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