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Miljødirektoratet

Vedlegg
1 Høring - endring i forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst

Ingress
Miljødirektoratet har sendt på høring forslag til endring av forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse
av jakt, felling og fangst.
Det høres på endringer om jegerprøven, og om krav til godkjenning av ettersøkshund til bruk for
det offentlige og utdanning av ettersøksekvipasjer.
Saksopplysninger
Miljødirektoratet har sendt på høring forslag til endring av forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse
av jakt, felling og fangst.
Det høres på endringer i forskriftens § 9 om jegerprøven, § 23 om krav om godkjent ettersøkshund,
§ 24 om arrangør og gjennomføring av godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer, § 25 om IDmerking, godkjenning og registrering av ettersøkshund og ny § 26 om overgangsbestemmelser.

Vurdering
Deler av høringen er endringer som kommer som følge av allerede varslede endringer etter tidligere
høringer. I tillegg er det endringer som kun er språklige justeringer.
Kapittel 3 Jegerprøven.
§ 9 nytt 2. ledd skal lyde
Kurset skal være på 30 timer. Den obligatoriske undervisningen skal gjennomføres ved et av tre alternativer:
1. over to helger (fredag-søndag)
2. over 5 hele dager (6 timer hver dag)
3. over 9 dager (8 x 3 timer og en dag på 6 timer)
Dette er en opprydding i hvilke alternativer arrangøren kan gjennomføre kurset. Det har over tid
blitt gjennomført kurs i ulike former, og mange av disse har ikke vært i samsvar med studieplaner.
En slik endring vil gjøre det enklere og tryggere for arrangører å gjennomføre kurs.
§ 11. Jegerprøve og kursavgift lyder:
Den som vil avlegge jegerprøveeksamen skal betale gebyr for eksamen. Betalt jegerprøvegebyr gjelder for ett
eksamensforsøk.
Arrangøren kan kreve kursavgift for det obligatoriske kurset.
Ingen kommentar.
Kapittel 7. bruk av hund under jakt og felling.
§ 23 1. ledd skal lyde:
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.
Ingen kommentar.
§ 23 3. ledd skal lyde:
Ekvipasjer som påtar seg ettersøksoppdrag på vegne av det offentlige skal ha bestått godkjenningsprøve for
ettersøksekvipasjer. Hundefører må i tillegg ha gjennomført kurset «Ettersøk videregående». Krav om gjennomført
kurs gjelder ikke registrerte instruktører for kurset «Ettersøk videregående». Opptakskrav for kurset «Ettersøk
videregående» er at vedkommende er registrert i Jegerregisteret, har ført hund til godkjenning og er eller har vært
registrert i Ettersøkshundregisteret. Kurset er to-delt og består av e-læring med avsluttende elektronisk prøve og en
praktisk utedag. Elektronisk prøve må bestås før den praktiske utedagen påbegynnes. Kurset «Ettersøk
videregående» skal arrangeres i medhold av studieplan og instruks for prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer
fastsatt av Miljødirektoratet. Hundefører er godkjent for å ta på seg ettersøk på vegne av det offentlige når
vedkommende er registrert med kurset «Ettersøk videregående» i «Ettersøkshundregisteret» til Norsk Kennel Klub.
Gjennom dette imøtekommer direktoratet, om enn i liten grad, mange av innspillene på forrige
høring der det var forslag om to dager obligatorisk kurs. Mange av innspillene den gang, også fra
Midtre Gauldal, gikk på at dette ville påføre ekstra kostnader på ekvipasjene og kommunene. Det at
en av dagene er byttet ut med en e-læringsmodul imøtekommer dels dette. Likevel er det fortsatt
slik at dette vil medføre en forholdsvis stor kostnad for kommunene.
At ekvipasjene og hundeførere blir registrerte i Ettersøkshundregisteret er en fordel.

§ 23. 4 ledd skal lyde:
Instruktører for kurset «Ettersøk videregående» skal ha gjennomført utdanning i henhold til alternativer gitt i
instruks for prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer fastsatt av Miljødirektoratet.
Ingen kommentar.
§ 24 skal lyde:
Arrangør og gjennomføring av godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer.
Godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer skal være terminfestet og gjennomføres i regi av lokale lag, foreninger og
klubber tilsluttet Norges Jeger og Fiskerforbund og norsk Kennel Klub. Andre kan etter søknad til Miljødirektoratet
bli godkjent som arrangør. Godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer skal være åpen for enhver.
Godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer skal dømmes av autorisert ettersøksdommer. Norsk Kennel Klub eller
annen organisasjon som etter søknad er godkjent av Miljødirektoratet har ansvaret for å utdanne autoriserte
ettersøksdommere. Utdannelsen skal følge instruks for prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer fastsatt av
Miljødirektoratet.
Ingen kommentar.
§ 25 2. ledd skal lyde:
Vitnemål for godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer utstedes av ettersøksdommer når prøven er avlagt og bestått i
tråd med denne forskrift og instruks om prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer fastsatt av Miljødirektoratet.
En ettersøkshund kan benyttes av flere førere, når alle førerne har avlagt og bestått godkjenningsprøve for
ettersøksekvipasjer med vedkommende hund.
Ingen kommentar
Ny § 26 skal lyde:
Jaktpremierte hunder som er registrert i Ettersøkshundregisteret pr 1. april 2016 er godkjent som ettersøkshund i
eget og tilstøtende nabojaktfelt ut hundens levetid.
Ettersøksekvipasjer som pr 1. april 2016 har gjeldende ettersøksavtale med det offentlige må innen 1 april 2018
fremlegge skriftlig dokumentasjon på at videregående kurs er gjennomført før ny avtale inngås.
Alle som har videregående kurs pr 1. april 2016 får godkjent disse som «Ettersøk videregående» dersom gjennomført
kurs kan dokumenteres gjennomført overfor offentlig myndighet før ny avtale inngås.
Ingen kommentar.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune oversender svar på høring - endring i forskrift av 22 mars 2002 om utøvelse av
jakt, felling og fangst med de kommentarer som ligger under punktet vurderinger.

