
Velkommen til samling 8
Ettersøk



Skadeskyting og ettersøk 
- Noe som kan skje meg? 
Jakten utøves på storsamfunnets premisser 

Uforsvarlig skyting vet vi nok til å unngå 

Skadeskyting ved uhell og feilvurderinger vil fortsatt skje
- Vi skal vite hvordan vi håndterer skadeskyting på en god
måte når situasjonen oppstår! 

Gode holdninger til viltet og jakta er grunnmuren 



Skadeskyting og dyrs lidelser
- Mulig å forebygge? 
Trening i observasjoner av vilt 

Trening med våpenet 

Kjenn dine ferdigheter og våpenets begrensninger 

Ha tilgang på ettersøkshund 

Vær forberedt på at skadeskyting kan skje. Da kan du håndtere 
situasjonen den dagen feil gjøres av deg eller en medjeger! 



Noen begreper

Miljødirektoratets definisjon: Ettersøk starter når dyret ikke gjenfinnes 
under den umiddelbare undersøkelsen på og rundt skuddstedet

Skadeskyting er i jegerspråk beskrivelse av en situasjon der viltet 
treffes, men ikke innenfor optimalt treffområde 

Det er altså fullt mulig å måtte foreta ettersøk uten å ha 
skadeskutt. For deg som jeger er poenget at når du løsner skudd 
skal du anse viltet for truffet, og er forpliktet til å avklare 
situasjonen. 



Hvorfor skjer skadeskyting?

Feil med våpen og siktemiddel? 

Feil med ammunisjon? 

Feilvurdering av jeger? 

Hva tror du er vanligst årsak? 



Noen årsaker til skadeskyting

Økt avstand – økt risiko 

Dyr i bevegelse, større fart – større risiko 

Lite trening med våpen, lite trening – liten evne til å vurdere om 
skuddet er sikkert 

Hvis jegeren kun løsnet skudd når den virkelig var sikker på å treffe 
ut fra sine personlige forutsetninger, ville skadeskyting nesten aldri 
forekomme! Svikt i våpen, siktemidler og ammunisjon er nesten 
aldri grunnen. 



Konsekvenser av skadeskyting

Dyrs lidelser påført av oss jegere 
Jaktas rennommé settes på spill 
Jegerens tillit i samfunnet 
Ressurstap i form av ødelagt kjøtt 
Unødvendig bortkasta tid og tap av dyrebar fritid 
Din samvittighet  



Ettersøk av påskutt vilt – Hva sier loven?

Se film «Hva sier loven?»



Ettersøk av skadd storvilt

Ettersøk av skadd storvilt er lovpålagt 

Krav om tilgang til godkjent ettersøkshund/ekvipasje ved jakt på 
elg, hjort og rådyr. Miljødirektoratet forutsetter at godkjent hund 
benyttes under ettersøket.
Ettersøksplikt og forfølgingsrett.
Varslingsplikt til jaktrettshaver og kommune eller nærmeste 
politimyndighet.
Etter varsling til kommune, politi og rettighetshaver kan det 
benyttes kunstig lys ved ettersøk av påskutt hjortevilt og villsvin.



Ettersøk av skadd storvilt

Oppførsel ved påskyting

Skytter forholder seg rolig etter skuddet 
Total ro i 5-10 minutter, deretter forsiktig frem til skuddplassen for 
skuddplassundersøkelse
Merke posisjon til skuddplass og skytter 
Varsle medjegere/jaktlag
Det skal ikke påbegynnes ny jakt eller påskytes nye dyr mens 
ettersøket pågår



Ettersøk av skadd storvilt

Oppførsel ved påskyting

Jeger/jaktlag har ansvar for å lede det videre arbeidet 

Kontakt med ettersøksekvipasje

Vent 1-2 timer før ettersøk blir startet, planlegg i ventetida 

Eventuelt kontakt kommune og nabovald 



Merking og registrering på skuddplass

Se film «Merking og registrering»



Planlegging og gjennomføring av 
ettersøk
Se film «Planlegging»



Hva gjør jeg etter skuddet? 

Se film «Hva gjør jeg etter skuddet?»



Bruk av egen hund?

Se film «Bruk av egen hund?»



Skuddplassundersøkelsen 

Se film «Skuddplassundersøkelse»



Sporhunden i arbeid

Se film «Sporhunden i arbeid»



Ettersøk av skadd småvilt

Fuglevilt 

Registrere skuddreaksjon 

Observere fuglens fluktretning 

Apporterende fuglehund

Søk i fluktretning/nedslagsområde

En dødskutt fugl kan «seile» langt



Ettersøk av skadd småvilt

Annet småvilt 

Registrere skuddreaksjon 

Undersøk skuddplassen 

Dersom hund er tilgjengelig, bruk den til videre ettersøk 



Ettersøk av skadd småvilt

Annet småvilt

Ettersøk av bever: Se etter luftbobler eller grums

Husk at du må ha grunneiers tillatelse for å følge skadd vilt over på 
en annen eiendom enn der du har jaktrett



Ettersøk av skadd småvilt

En god jeger skyr ingen
anstrengelser i søket etter
påskutt vilt



Ettersøk småvilt

Se film «Ettersøk småvilt»



Skuddreaksjon fuglevilt



Skuddreaksjon fuglevilt



Skuddreaksjon hjortevilt



Skuddreaksjon hjortevilt



Skuddreaksjon hjortevilt



Skuddreaksjon hjortevilt



Skuddreaksjon

Se film «Skuddreaksjon»




