
Ettersøksavtale om tilgang på godkjent ettersøkshund til jakt på elg, hjort og rådyr. 

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

ETTERSØKSAVTALE 
 
om tilgang på godkjent ettersøkshund til jakt på elg, hjort og rådyr.  
(Ihht forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 23, 01.04.2016) 

 

 
Undertegnede jeger/jaktleder: 

Navn               : ___________________________________________________ 
Adresse           : ___________________________________________________ 
Vald nr./navn  : ___________________________________________________ 
Kommune       : ___________________________________________________ 
 

A  har i dag inngått avtale med eier/fører av godkjent og registrert ettersøkshund som 

har bestått prøver i henhold til § 23, om at nedenstående hund skal, dersom det blir 
nødvendig med ettersøk, bringes til steder innenfor mitt/vårt jaktområde innen 
4timer etter påskutt vilt av arten 

              Elg                     Hjort                     Rådyr     
 

B har i dag inngått avtale med eier/fører av godkjent og registrert ettersøkshund som 

er godkjent i henhold til § 26, og som tilhører nabojaktlag, om at nedenstående 
hund skal dersom det blir nødvendig med ettersøk, bringes til steder innenfor 
mitt/vårt jaktområde innen 4 timer etter påskutt vilt av arten 

                            Rådyr      
 
Hundens navn og ID-nr : _______________________________________________________ 
 
Rase                                 : _______________________________________________________ 
 
Hundens fører               : _______________________________________________________ 
 
Adresse                           : _______________________________________________________ 
 
Telefonnr                       :  _________________________ 
 
Avtalen gjelder inntil     :  ...../....    20.... 
 
Særlige avtalevilkår       : ______________________________________________________ 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
_______________________________                         ________________________________________ 
                   Sted                                                                                       Dato 
 
_______________________                         ________________________________________________ 
                  Jeger/jaktleder                                                                        Hundefører  



Ettersøksavtale om tilgang på godkjent ettersøkshund til jakt på elg, hjort og rådyr. 

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

VEILEDNING FOR ETTERSØKSAVTALE: 
 
Utdrag fra forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst (01.04.2016): 
§ 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 godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer i henhold til 
instruks for prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer fastsatt av Miljødirektoratet. 
 
Dersom slik hund ikke medføres under jaktutøvelsen, skal det gjennon skriftlig avtale være sikret 
tilgang innenfor et rimelig tidsrom etter påskyting. Kommunen kan kreve at jeger dokumenterer 
tilgang til godkjent ettersøkshund. 
…. 
 
§ 26: OVERGANGSBESTEMMELSER 
Jaktpremierte hunder som er registrert i Ettersøkshundregisteret pr .1.april 2016 er godkjent som 
ettersøkshund i eget og tilstøtende nabojaktfelt ut hundens levetid. 
…. 
 

 
Hovedmålet er å sikre en human jaktutøvelse, bidra til et effektivt ettersøk og avliving av skadde dyr samt gi 
jegeren en reel mulighet til å gjenfinne døde dyr som han ikke klarer å finne uten hjelp av hund. 
 

Hvem er ansvarlig? Hver enkelt deltaker i et jaktlag og enhver jeger som jakter alene har et selvstendig ansvar 
for at bestemmelsene etterleves. Den som utøver jakt i strid med bestemmelsene om ettersøkshund begår en 
handling som er straffbar på samme måte som for eksempel å utøve jakt uten betalt jegeravgift. 
 

Den som har egen hund: Jeger/jaktlag som selv disponerer godkjent ettersøkshund trenger ingen avtale. Det 
vanlige da er at hunden er med under jaktutøvelsen eller i alle fall er slik tilgjengelig at den på kort tid kan 
bringes til skuddstedet. 
 

Den som trenger avtale: Den jeger/jaktlag som ikke disponerer ettersøkshund må før jakten tar til ha inngått 
en avtale om at godkjent ettersøkshund kan tilkalles og bringes til skuddstedet innen 4 timer fra påskytingen. 
Slik avtale kan inngås med godkjent ettersøksekvipasje, det vil si hund og hundefører som har bestått prøve i 
henhold til ”Instruks for prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer” fastsatt av Miljødirektoratet. 
 

Nabojaktlag: Avtale kan også inngås med nabojaktlagets egen ettersøksekvipasje. Vilkåret her er at 
jaktfeltene/valdene grenser inntil hverandre og at avtalen enten gjelder tilkalling av elghund godkjent til bruk i 
eget jaktlag til ettersøk av elg eller hjort, eller det gjelder tilkalling av lavbeint rådyrhund som er godkjent for 
bruk i eget jaktlag til ettersøk av rådyr. 
 

Større tildelingsenheter, grunneierlag: Der fellingstillatelse utskrives til et grunneierlag ol, kan den ansvarlige 
for valdet inngå avtale om ettersøkshund. Han må da sørge for at enhver som deltar i jakten på den tildelte 
kvote har en kopi av ettersøksavtalen. 
 

Ettersøksringer: I en del områder er det dannet ettersøksringer der flere ettersøksekvipasjer garanterer for et 
solidarisk ansvar og at det til enhver tid skal være mulig å tilkalle en ekvipasje. Både enkeltjegere, jaktlag, 
grunneierlag m.v. kan inngå avtaler med ringen. 


