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ENDRING I FORSKRIFT AV 22. MARS 2002 OM UTØVELSE AV JAKT, FELLING OG FANGST – 
HØRINGSUTTALELSE FRA NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND DATERT 22.1.2016 

1 INNLEDNING 
 

Viser til Miljødirektoratets høringsbrev av 8. desember 2015, der forslag om endringer i 
forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst sendes på høring. 
 
Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) vil påpeke at det er uheldig at endringsforskrift og 
tilhørende instruks foreslås endret allerede før tidligere forskriftsendring trer i kraft 
1.4.2016. Dette gjør det uoversiktlig og vanskelig for våre medlemmer å holde seg oppdatert 
på riktig regelverk. NEKF er den hundeklubben som har flest registrerte  ettersøksekvipasjer i 
landet og er således en svært viktig ressurs for å opprettholde en gode ettersøksekvipasjer 
både for det  offentlige samt i ordinær jakt. Det har fra vår side vært nedlagt et betydelig 
arbeid i tidligere høringsrunde og vår organisasjon var i gang med å tilpasse vedtatte regler. 
Vi har derfor måttet stanse dette arbeide. Tiden løper nå fra oss i forhold til 1.4.2016 som 

fortsatt er ikrafttredelsestiden i det nye forslaget. 
 
NEKF vil derfor innstendig be om at denne fristen utsettes med et år slik at de 
organisasjonene som skal utøve praktiseringen av forskriften får nødvendig tid til å 
omstille nødvendig praktisering av forskrift og instruks. 
 
 

2 GODKJENNINGSPRØVE FOR ETTERSØKSEKVIPASJER, § 23 3. OG 4. LEDD 
 
Miljødirektoratet foreslår å innta et nytt 3. ledd i § 23, som forskriftsfester hvilke krav som 

stilles til ettersøksekvipasjer som påtar seg oppdrag for det offentlige. For hundefører må 
kurset «Ettersøk videregående» gjennomføres. Det er nå presisert i forskriften at kurset 
består av to deler, der én del kan gjennomføres som e-læring med en avsluttende prøve.  
 
NEKF er enig i at det legges opp til en e-læringsdag når man først skal ha et krav om 
obligatorisk kurs for ettersøk på vegne av det offentlige slik at det skal bli enklere å ta denne 
utdanningen.   
Vi er derimot ikke enig i forslaget til kurskrav i den praktiske delen (8 timer) som er foreslått. 
Dette kurskravet er nedfelt i egen instruks som er sendt på høring til NKK og NJFF m.fl., men 
dette kommer vi tilbake til i egen høringsuttalelse på forslag til denne instruksen. 
 



Vi stiller oss dermed undrende til at det stilles opptakskrav til å påbegynne kurset «Ettersøk 

videgående». NEKF mener ingen kan utelukkes fra å gå et teorikurs om de ønsker å lære å 
utføre oppdrag på en viltulykke e.l. Det hender ofte at et påkjørt vilt er dødt og det ikke er 
behov for ettersøkshund. Det kan allikevel være nyttig for personell som skal utføre disse 
oppdragene for det offentlige å ha kunnskap som en kan tilegne seg med å gå dette kurset. 
 
NEKF mener derfor at dette kravet først må stilles når en blir registrert i ettersøkregisteret  
som ettersøksekvipasje med tilleggsutdanning « Ettersøk videregående» 
 
I § 23 4. ledd  

3 ARRANGØR OG GJENNMFØRING AV GODKJENNINGSPRØVE FOR 
ETTESØKSEKVIPASJER § 24 

 
NEKF har også tidligere påpekt at de dommerne som er utdannet ferskspordommere fullt ut 
er kompetente til å dømme ferskspordelen av ettersøksprøven. Disse dommerne har dømt 
ferskspordelen av ettersøksprøvene i lang tid og det skulle ikke være noen argumenter for at 
disse ikke kan fortsette med det. De har gått både elev og aspirantarbeidene på 
fersksporutdanningen. Da det er behov for mange sporprøver i tiden som kommer er det et 
stort behov for å skaffe tilveie dommere nok over hele landet.  Det pågår et stort arbeid for 
å utdanne ettersøksdommere og det vil være svært viktig at ordningen med at 
ferskspordommere fortsatt kan dømme ferskspordelen videreføres. 
 

NEKF vil derfor sterkt anbefale at det tas inn et tillegg i forskriften om at dommere som er 
utdannet ferskspordommere kan dømme ferskspordelen av ettersøksprøven 

OVERGANGSBESTEMMELSER, FORSLAG TIL NY § 26 
 
I forslaget til ny § 26 i forskriftene er det gitt overgangsbestemmelser for å sikre at gjeldende 
avtaler med det offentlige kan videreføres inntil hundefører og ekvipasjen oppfyller nye krav 
til ettersøk på oppdrag for det offentlige. 
 
I § 26 2. ledd foreslås det at ettersøksekvipasjer som per 1. april 2016 har avtale om ettersøk 
med det offentlige, kan videreføre avtalen så fremt det fremlegges dokumentasjon på at 

«Ettersøk videregående» er gjennomført før 1. april 2018. Bestemmelsen er vel ment å skulle 
ivareta hensynet til en god ettersøksberedskap før hundefører får tatt det nye kurset som 
kreves. Det er et viktig hensyn å ivareta, men utfordringen ligger i at det per i dag er svært få 
som har slik avtale med det offentlige. Miljødirektoratet har flere ganger lovet at kurskravet 
skulle komme sept/okt.2015, men det skjedde ikke. NEKF har derfor vært avskåret fra å 
forberede avholdelse av disse kursene da kurskravene har manglet.  Med dagens utforming 
av bestemmelsen risikerer man at endel ettersøksekvipasjer vil forsøke å inngå slike avtaler 
før 1. april 2016, uten at man faktisk styrker kompetansen for ekvipasjene. Det undergraver 
formålet med de nye kravene.  
 
Vi gjentar derfor vårt tidligere krav om at fristen må utsettes. 

 



 

Norske Elghundklubbers Forbund 
 


