Ettersøksavtale
Avtalen gjelder for offentlig godkjent ettersøkshund etter "Forskrift om utøvelse av jakt, felling og
fangst" etter §§ 23 og 26. Avtalen er for både enkelt jeger eller for jaktlag.

Navn på jeger/jaktleder.......................................................................................................................
Adresse................................................................................................................................................
Telefonnummer...................................................................................................................................
Jaktområde og kommune....................................................................................................................
Tidsrom for avtalen.............................................................................................................................
Avtalt kostnad for utrykning til et ettersøk og timebetaling for brukt
tid.........................................................................................................................................................

Avtalen gjelder for følgende dyr - kryss av for alternativer:
Elg

□

Bjørn

□

Hjort
Gaupe

□
□

Rådyr

□

Annet

□

............................

Hundens navn og ID-nr ...............................................................................................................
Hundens eier/fører........................................................................................................................
Adresse.........................................................................................................................................
Aktuelle telefonnummer...............................................................................................................
Særlige
avtalevilkår....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Andre merknader til
avtalen...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

...............................................................
Sted
...............................................................
Jeger/jaktleder

.............................................................
Dato
..............................................................
Hundeeier/fører

Avtalen undertegnes i to eksemplarer; ett til jeger/jaktleder og ett til hundeeier/fører.

Utdrag fra "Forskriften om jakt, felling og fangst"- Ikrafttredelse 02.04.2002 og sist
endret 15.03.2013.
§ 23. Krav om godkjent ettersøkshund
Under jakt på elg, hjort og rådyr skal jaktlag og personer som jakter alene ha tilgang til
godkjent ettersøkshund. Fører og hund skal ha bestått praktisk prøve i henhold til instruks om
prøving og godkjenning av ettersøkshund fastsatt av Miljødirektoratet. Kravet om praktisk
prøve gjelder også for fører og hund som utfører ettersøk på vegne av det offentlige.
Dersom slik hund ikke medføres under jaktutøvelsen, skal det gjennom skriftlig avtale
være sikret tilgang innenfor et rimelig tidsrom etter påskyting. Kommunen kan kreve at jeger
dokumenterer tilgang til godkjent ettersøkshund.
§ 26. Unntak for bruk av ettersøkshund på eget jaktfelt og i tilstøtende nabojaktfelt
Jeger eller jaktlag som har lavbeint, drivende hund av rasene dachshund, basset, drever og
beagle kan få hunden godkjent som ettersøkshund på hjort og rådyr på eget jaktfelt og etter
skriftlig avtale i tilstøtende nabojaktfelt.
Jeger eller jaktlag som har hund av rasene som tilhører Norske Elghundklubbers Forbund
kan få hunden godkjent som ettersøkshund på elg og hjort til bruk i eget jaktfelt, og etter
skriftlig avtale i tilstøtende nabojaktfelt.
Jeger eller jaktlag som har hund av rasene bayersk viltsporhund, hannoveransk
viltsporhund og alpin dachsbracke som tilhører Schweisshundrasene kan få hunden godkjent
som ettersøkshund på elg, hjort og rådyr til bruk i eget jaktfelt, og etter skriftlig avtale i
tilstøtende nabojaktfelt.
Vilkåret for slik bruk er at hund etter 1. og 2. ledd er jaktpremiert etter jaktprøveregler
fastsatt av Norsk Kennel Klub og godkjent av Miljødirektoratet, og at hund som tilhører
Schweisshundrasene har bestått bruksprøven til Norsk Schweisshund Klubb. For lavbente
drivende hunder må prøven være avlagt med hjort eller rådyr som drevdyr, og hunden må i
tillegg ha bestått fersksporprøve etter instruks om prøving og godkjenning av ettersøkshund.

