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Informasjon til elgvaldene i Karlsøy kommune 

Vi sender med dette ut informasjon i forbindelse med årets elgjakt. Dette brevet med vedlegg går 

til valdansvarlig, men vi ber om at jaktledere og jegere blir orientert om innholdet i dette brev.  

 

TILGANG TIL ETTERSØKSHUND 

Alle som jakter elg skal ha tilgang til godkjent ettersøkshund. Både fører og hund skal ha bestått 

praktisk prøve i henhold til instruksen om prøving og godkjenning av ettersøkshund. 

 

Vi ber om at valdene sender oss dokumentasjon på tilgang til godkjent ettersøkshund før 

jaktstart.  

 

Bruk gjerne vedlagte skjema «Egenrapport fra elgvald». 

 

REGISTRERING AV JAKTDATA 

Jaktdata kan registreres på følgende måter:  

1. På papir: Fyll ut vedlagte skjemaer (fellingsrapport, sett-elg og slaktevekter) og returner 

disse til kommunen etter endt jakt.  

                         

2. På nett: Jeger logger seg inn i Hjorteviltregisteret med sitt jegernummer og fødselsdato.  

 

3. Via appen «sett og skutt». Tilgjengelig for Android og iPhone. Husk å oppdatere til siste 

versjon før du drar på jakt! Brukerveiledning er tilgjengelig på www.miljodirektoratet.no  

 

Rapporteringen av sett elg og øvrige jaktdata bør skje fortløpende under jakt, og senest 14 

dager etter siste jaktdag. 

 

Har du spørsmål om de digitale løsningene, ta kontakt med Naturdata på epost 

support@naturdata.no eller telefon 74 33 53 10. Første uka i elgjakta er supporttjenesten åpen til 

kl. 18 på hverdager.  

http://www.miljodirektoratet.no/
mailto:support@naturdata.no


 

 

 Side 2 av 2 

REGLER/RUTINER FOR ETTERSØK AV PÅSKUTT/SKADESKUTT ELG 

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.  

 

Kommunen skal også varsles ved feilskyting i forhold til tildelt kvote.  

 

Kommunen varsles til en av følgende kontaktpersoner, i denne rekkefølgen1: 

 

Hvis det ikke er mulig å oppnå kontakt på telefon, send SMS med nødvendig informasjon: 

 

• Valdnavn og skytter 

• Sted (er skuddplassen merket?) 

• Hvilken type dyr som er påskutt og om dyret var i følge med andre dyr, dyrets reaksjon i 

skuddøyeblikket 

• Antall skudd som ble løsnet mot dyret, skuddavstand, tidspunkt 

• Når ble ettersøket iverksatt, er det brukt ettersøkshund? 

• Er det funnet blod/hår/beinrester? 

• Er dyret fortsatt inne på eget vald, er nabovaldet varslet? 

 

Bruk gjerne vedlagte rapportskjema for skriftlig rapportering til kommunen. 

 

 

 
1 Evt. endringer ettersendes valdene.  

Leder i viltutvalget Aina Isaksen, tlf. 90024271 

Konsulent landbruk og utmark Laura Bunse, tlf. 94484107 
 
Kommunens ettersøksgruppe er tilgjengelig etter avsluttet jaktdag: 

Steinar Berthelsen, tlf. 90910980 
Kåre Nergård, tlf. 95709189 
Pål Lium, tlf. 99498579 
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MER OM ETTERSØKSPLIKT, FORFØLGINGSRETT OG AVLIVING AV SKADET 

ELG 

Forskrift om utøvelse av jakt og fangst §§ 27 gir bestemmelser om ettersøksplikt, forfølgingsrett 

og avliving av såret storvilt.  

 

Ettersøksplikt 

Den som under jakt skadeskyter storvilt, plikter å gjøre det en kan for å avlive dyret snarest 

mulig. Jegeren plikter å forvisse seg om påskutt dyr er truffet eller ikke. Det betyr bl.a. at ethvert 

skudd som løses mot hjortevilt bør jegeren anse som treff, og jegeren skal foreta grundige 

undersøkelser i marka dersom dyret ikke faller for skuddet. Dette krever at skuddstedet 

saumfares med tanke på funn av blod, hårrester og evt. andre tegn på at dyret er truffet. Selv om 

det ikke blir funnet tegn på treff i dyret, skal det før det friskmeldes, fysisk ha vært iakttatt/fulgt i 

minimum 200 m for å se om det har tegn på skade eller ikke. 

 

Dersom det finnes noen som helst grunn til å anta at dyret kan være truffet, plikter jegeren og 

jaktlaget å ettersøke viltet på beste måte.  

 

Verken vedkommende jeger eller det jaktlaget han/hun tilhører kan oppta jakt på nye dyr 

mens ettersøket pågår, både for å konsentrere innsatsen om ettersøket og for å forhindre at det 

felles for mange dyr. Evt. andre jaktlag på valdet har ikke dette pålegget. Disse bør imidlertid 

varsles om skadeskytingen dersom dyret ikke raskt blir funnet. 

 

Skadeskytingen skal meldes fra til kommunen så snart som mulig, og senest ved utløpet av 

den dagen skytingen fant sted. Det samme gjelder påskutt, men ”mistet” elg dersom 

ettersøket er uten resultat. Innen valdets grenser skal ettersøk om nødvendig pågå ut dagen 

etter skadeskytingen. Dette gjelder også om det påskutte dyret oppholder seg på et annet jaktfelt 

innenfor samme vald, men det bør innenfor valdet være regler for varsling og gjennomføring av 

slikt ettersøk. 

 

Forfølgingsrett 

Den som på lovlig grunn har såret hjortevilt, har rett til å forfølge og tilegne seg dyret, også på 

grunn der en annen enn jegeren har jaktretten (annet jaktfelt eller annet vald). Jegeren må føre 

bevis på lovlig forfølgning. Dersom jeger går inn på grunn der en annen enn jegeren har 

jaktretten, skal han ifølge Viltloven. § 34 snarest mulig gi grunneieren og kommunen 

melding om forfølgningen og om utfallet.  

 

Dersom pliktig ettersøk første dag er uten resultat, skal jeger eller jaktlag, uten opphold, 

underrette jaktrettshaver og kommunen om de faktiske forhold. Jeger/ jaktlag som har 

deltatt ved skadeskytingen av viltet, skal uten godtgjørelse bistå viltmyndighet i det videre 

ettersøk. De har med andre ord en lovpålagt plikt til å delta uten godtgjørelse. Det er kommunen 

som beslutter evt. videreføring av ettersøk etter andre dags ettersøk, og avslutter skade-ettersøket 

dersom dyret ikke blir funnet.  Det er ikke fastsatt noen regel for hvor lenge jeger eller jaktlag 

kan pålegges å drive et ettersøk, men det må antas at det kan gjøres så lenge det er rimelig 

mulighet for å finne det sårete viltet, slik at det kan felles, evt. friskmeldes. Den som utøver 

forfølgningsretten må ikke løse skudd i andres hage eller gårdstun. Jegeren plikter å erstatte 

skade som forfølgning påfører andres eiendom. Kommunen har ansvar for å vurdere hvorvidt 

regelverket er overholdt. 
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Ved skadeskyting/påskyting, uten at dyret har falt for skudd, skal kommunen varsles. Det 

samme gjelder evt. bruk av kunstig lys, men her plikter man i tillegg å først varsle 

jaktrettshaver og politi.   

 

Avliving av skadet elg 

Elg som er såret eller skadet, er påført store lidelser og som ikke kan leve eller bli friskt, skal 

avlives for å hindre unødige lidelser. Dersom jegeren har fellingstillatelse på tilsvarende kategori 

dyr, skal vedkommende straks ta stilling til om dyret skal tas på egen fellingskvote. Tar ikke 

jegeren dyret på sin fellingskvote tilfaller dyret kommunen. Elgen skal straks gjøres opp slik at 

kjøttet ikke tar skade.  Melding om avliving skal så snart som råd gis kommune og valdansvarlig. 

Transport av slikt kjøtt må ikke foretas før melding er gitt til kommunen og valdansvarlig. 

Dersom kjøttet ikke er brukbart, skal det plasseres slik at det skjemmer terrenget minst mulig. 

(Transporteres et slikt dyr til for eksempel bilveg eller til opphengingsplass før melding er gitt til 

kommunen, er dyret i prinsippet tatt på egen kvote.) 

 

Vilt som etter felling viser seg å være skadet, magert eller på annen måte oppfattes som 

mindreverdig, skal som hovedregel tas på kvoten på ordinær måte. Et unntak fra dette er dyr som 

ved attest fra offentlig kjøttkontroll, dokumenteres å være uegnet til menneskeføde, og som blir 

kassert i sin helhet. Når slakt fremstilles for kontrollveterinær skal hjerte, lunger, milt og nyrer 

være med. Dersom organene er tatt ut ved slaktebehandling i felten, må de merkes slik at de med 

sikkerhet kan identifiseres og kontrolleres av veterinær sammen med slakteskrotten. For å kunne 

vurdere om dyret før felling led av en smittsom sykdom, mangelsjukdom, forgiftning e.l. er det 

viktig at veterinæren har anledning til å kontrollere organene sammen med slakteskrotten. Dyr 

som ikke er egnet til menneskemat skal ikke belastes valdets kvote, men innrapporteres av 

kommunen som irregulær avgang. Hele dyret, også gevir, tilfaller da kommunen. Dersom 

kassasjonen skyldes feil behandling av dyret etter at det er felt, skal det tas på valdets ordinære 

kvote. 

 

Elgvald som på bakgrunn av ovennevnte punkt ønsker å få tildelt nytt dyr, må 

dokumentere at kjøttet ikke er egnet som menneskemat. Dette kan, slik vi har forstått det, 

gjøres gjennom å kontakte privatpraktiserende veterinær. Offentlig kjøttkontroll kan også 

bestilles gjennom Mattilsynet. Utgifter i forbindelse med kjøttkontroll bæres av den som bestiller 

kontrollen. I all hovedsak vil dette være det aktuelle elgvald.   

 

 

Vi håper på godt jaktvær og ønsker dere mange fine jaktopplevelser!  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Karlsøy kommune 

 

Laura Bunse 

konsulent landbruk/utmark 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 
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Vedlegg:  

 

• Fellingstillatelse og fellingsrapport  

• Sett elg-skjema  

• Slaktevektskjema  

• Slik skal du telle og føre sett elg - sjekkliste 

• Egenrapport fra elgvald i Karlsøy, år 2020 

• Rapportskjema ved påskutt/skadeskutt elg 

• Rapportskjema ved feilskutt elg i forhold til kvote 

• Skuddtreff, reaksjon og virkning 

• Elgens anatomi 

• Elgklokka 

 

 
              


