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Justert strategi

Hvilke verdier står vi for:

• Vi har tatt med oss verdiene 
forskningsbasert og praksisnær i 
revideringen av denne strategien. Dette 
sier mye om hva vi kommer fra, hva vi er 
og hva som er viktige for oss. 

• I tillegg ønsker vi å bli enda tydeligere på 
at vi skal være gode på samhandling og 
nettverksbygging både internt og 
eksternt.

• Disse verdiene er viktige for oss og vil 
være førende for hvordan vi jobber og 
skal prioritere.



Organisering - Ny faggruppeinndeling

Økonomi, HR, administrasjon, IT

Ledelse, støtte

Jakt, utmark og viltforvaltning

Driftsteknikk, infrastruktur og 
skogeierøkonomi

Skogskjøtsel, miljø og LMS

Pedagogikk, kommunikasjon, IKT



Kort om meg:

• Utdannet Forstkandidat fra 
UMB 2006

• Viltforvalter og 
skogbrukssjef 12 år. Jobbet 
på Skogkurs siden 2019.

• Jobber nå som ansvarlig for 
faggruppen jakt, 
viltforvaltning og utmark på 
Skogkurs.

• Jakt og ettersøk 





Lover og forskrifter

• Forskrift om utøvelse av jakt og 
fangst § 26 a. 

«Jaktlag som deltar i jakt etter elg, 
hjort og bjørn skal utpeke en 
ansvarlig jaktleder. Valdansvarlig 
plikter å melde jaktleders navn og 
adresse til kommunen før jaktlaget 
starter jakta. For bjørn er jaktlaget 
selv ansvarlig for at jaktlederens 
navn og adresse er meldt 
kommunen før jaktlaget starter 
jakta»



Hvorfor trenger vi en 
jaktleder?

• Administrere jakta

• Avtalepart og bindeledd til jaktretts-haverne.

• Kontaktpunkt til offentlig forvaltning.

• Jaktlederen har flere roller!



Hvorfor 
jaktleder?

Troppsfører

Gjennomføre 
en sikker og 
forsvarlig jakt



Hvorfor jaktleder?

Turleder og inspirator for å øke trivsel og 

opplevelse



Hvorfor jaktleder?

Dommer

- skape respekt og etterlevelse for lovverket, 

bestandsplan og lagets egne regler!

De blir fort større når de dør!



Retningslinjer for jaktleder

• Som en veileder 
for jaktleders 
oppgaver satte 
daværende DN 
opp en punktliste:

• Rundskriv 3/90 
som fulgte 
hjortevilt-
forskriftene av 
1989



Veileder for jaktleders oppgaver:

1. Påse ved frammøte at samtlige deltakere på jaktlaget har: betalt jegeravgift, gyldig 
skyteprøvebevis, riktig våpen og forskriftsmessig ammunisjon. 

2. Sørge for at fellingstillatelsen blir meddelt samtlige av lagets deltakere.  Gjør klart 
hvilke konsekvenser felling av feil dyr eller for mange dyr medfører.  Referer 
eventuelle regler om forseelse i henhold til vedtekter i grunneierlag, skogforvaltning 
eller jaktlag.  Hvis slike ikke finnes, kan jaktlaget blir enige om reaksjoner overfor de 
som ikke følger jaktleders avgjørelse eller bryter offentlige bestemmelser.  Referer 
eventuelle instrukser fra ansvarlig for valdet (jaktrettshaver). 

3. Planlegg postene sikkerhetsmessig.  Angi om nødvendig skyteretning og skytevinkel.  
Ta hensyn til vindforhold og høreavstand.  

4. Gi beskjed om hvem som skal ha den enkelte post, og når mannskapet kan forlate 
posten. 

5. Avtal hvor hundefører/driver skal gå og avtal entydig signal for å varsle 
postmannskap.  

6. Foran hvert drev/hver jaktdag skal det gis klar beskjed om hvilke dyr som kan skytes 
(kjønn og alder).  Avtal om det kan skytes på annet vilt

7. Sørg for et tilstrekkelig meldesystem ved fall.  Radio? App? Etc..
8. Gi beskjed om tømming av patroner i løp og magasin under samling eller felles 

forflytning.  
9. Gi beskjed om at det ikke skal nytes alkohol umiddelbart før eller under 

jaktutøvelsen.  
10. Påskutt dyr skal alltid regnes som felt inntil det motsatte er tilfredsstillende avklart. 
11. Sørg  for at det er  ettersøkshund disponibel i tilfelle skadeskyting.  Påse at 

forskriftsmessig ettersøk og meldeplikt blir overholdt.  Merk spesielt de regler som 
gjelder når såret vilt går ut av valdet.  

12. Sørg for at det er ordnet med transport for felte dyr, og gi skriftlige beskjeder til 
jaktlagets medlemmer.  

13. Rapporter jaktresultatet umiddelbart  etter avsluttet jakt til ansvarlig for valdet, 
eller daglig, dersom dette kreves.



Jaktleder

Store lag – krever mye organisering



Jaktleder

Små lag – krever mye jaktinnsats



Jaktleder

Jaktkompiser – krever mye av vennskapet



Jaktleder 

• Lag gode møteplasser i 
gjennom året.

• Dugnader 

• Skytetrening 

• etc



Jaktleder i praksis

• Se til at §19 i Lov om viltet 
blir fulgt (human jakt)

• Jakt og fangst skal utøves 
på en slik måte at viltet 
ikke utsettes for 
unødvendige lidelser og 
slik at det ikke oppstår 
fare for mennesker eller 
husdyr eller skade på 
eiendom”. 

8 Forvaltning mm.ppt


Jaktleder i praksis
Parole:

• Trekking av poster

• Hvem er hundefører

• Hva kan vi skyte i dag

• Hvordan varsler vi om felte og 
påskutt vilt? Radio? telefon? 
App? Etc..

• KULEFANG KULEFANG KULEFANG



Jaktleder i praksis

• Daglig rapport 
om sett og skutt 
vilt

• Følg gjeldene 
instruks!



Jaktleder i praksis

• Jaktleder bør velges av lagets 
medlemmer.

• Det bør også velges en 
nestleder/ stedfortreder..



Jaktleder i praksis

• Lytte til innspill, unngå 
mistrivsel og 
konkurranse.

• Rettferdighet er viktig!

• Alle bidrar etter evne!

• Oppsummeringsmøte 
etter endt jakt. Hva gikk 
bra, hva kan vi gjøre 
annerledes neste år



Jaktleder i praksis

• Ulike jaktformer



Jaktleder i praksis;
-Juridisk ansvar!

Jegere «friskmeldte» skadeskutt hjort – hele jaktlaget fikk bot av politiet

• Et jaktlag i Nedre Telemark skjøt fire skudd mot en hjort og fant blod på skuddstedet, likevel varslet de ikke om skytingen 
og tilkalte ikke ettersøkshund.

• Jaktlaget hadde avtale med godkjent ettersøkshund, men de tilkalte ikke den. Isteden brukte de sin egen hund, som ikke 
var godkjent for ettersøk.

• – Men de fant ikke hjorten, og friskmeldte den derfor selv, uten å varsle viltnemnda, forteller miljøkoordinator Olav Lia 
ved Telemark politidistrikt.

• De skal ha ment at det måtte vært et streifskudd, og at hjorten ikke var dødelig såret. To uker senere ble hjorten likevel funnet 
død på naboterrenget.

• Saken havnet hos politiet, som kalte inn alle de seks jegerne i jaktlaget til avhør og de erkjente det som hadde skjedd.

• Det endte med at vi har gitt jaktlederen og jegeren som skjøt en bot på 8000 kroner hver. De fire andre jegerne 
i laget har fått 6000 kroner hver i bot.

• Grunnlaget for bøtene er at jegerne brøt varslingsplikten og at de ikke gjorde alt de kunne for å finne det påskutte dyret.

• Nå blir også politiets forvaltningsenhet varslet. De har mulighet til å inndra våpenkortet for én eller flere av jegerne en periode.



Jaktleder i praksis;
-Juridisk ansvar!

Manglet ettersøkshund

• I september i 2017 drev jaktlaget som mannen er leder for elgjakt i et område i Østerdalen uten at det 
var inngått avtale om eller at jaktlaget hadde tilgang på godkjent ettersøks hund.

• For dette fikk jaktlagslederen utstedt et forelegg på 6.000 kroner. Andre medlemmer av jaktlaget er 
også ilagt bøter.

• Mannen mente forelegget var for høyt og godtok ikke dette. Saken havnet dermed i Sør-Østerdal 
tingrett.

• Mannen er en erfaren jeger og burde forut for jakta i 2017 ha forsikret seg om at jaktlaget hadde 
godkjent ettersøkshund. Her mener retten at jaktlagslederen har opptrådt uaktsomt.

• Jaktlagslederen var selv ikke med på jakten, men retten mener det er utvilsomt at mannen likevel 
er ansvarlig medvirker som jaktlagets leder, noe han også erkjente i retten og at dette var hans ansvar.



Hva når det ikke går som forventet?



Jaktleder i praksis, 
ettersøk

Skuddet har gått, dyret 
ligger ikke.. Hva nå?

Jaktleder må kunne å 
håndterer dette.



Jaktleder i praksis, ettersøk

• Organisere ettersøket

• Avbryt jakt på andre dyr

• Tilkall ettersøksekvipasje

• Sammenkall hele eller deler 
av jaktlaget. Ikke på 
skuddplass!



Jaktleder i praksis, ettersøk

• Varsle:

• Jaktleder på nabojaktlag

• Jaktrettshaver og kommune, snarest mulig.

• Kommune eller politimyndighet og jaktrettshvaver
dersom pliktig ettersøk første dag er uten resultat.

• Sett ut poster og gi klare instrukser om skyting .

• Husk også å varsle om bruk av kunstig lys!

• Husk: Det er kun kommunen som kan
friskmelde om det er konstatert treff i dyret.



Jaktleders posisjon



Jakt og samfunn



Jakt og samfunn

• Samfunnet har stor tiltro til 
jegerstanden. 

• Skal dette opprettholdes MÅ 
det tas grep. 

• Pass på hva som legges ut 
på SoMe




