Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst
	
  
	
  

§ 26a. Vilkår for å jakte hjortevilt og bever

	
  

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.
Utdypet i Rundskriv februar 2013:
Jaktleder
Jakt etter elg, hjort eller felling av bjørn skjer ofte av flere jegere som utgjør et jaktlag. Et jaktlag defineres her
som to eller flere jegere som jakter sammen i hele eller deler av jaktperioden. Ved jakt på elg og hjort er det
valdansvarlig som plikter å melde jaktleders navn og adresse til kommunen før jakta starter. Ved lisensjakt etter
bjørn er den enkelte representant i jaktlaget ansvarlig for at jaktleders navn og adresse blir meldt til kommunen
før jakta starter. Kommunen vil på denne måten få en kontaktperson å forholde seg til på hvert enkelt jaktlag
som utøver jakt i kommunen, noe som kan være nyttig for formidling av nødvendig informasjon, bl.a. i § 26 a.
Vilkår for å jakte hjortevilt og bever Ingen kan drive jakt på hjortevilt og bever uten fellingstillatelse fra
kommunen eller villreinnemnda. Jeger og kortutsteder er pliktig til å følge de direktiver som er trykt på
kontrollkortet for villrein. 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 jaktleders navn og adresse er meldt kommunen før jaktlaget starter jakta. 34
forbindelse med skadeskyting og ettersøk. I områder der det er de samme fast etablerte lag som jakter hvert år,
kan dette praktiseres slik at det bare er nødvendig å melde fra på nytt hvis jaktlederen skiftes ut.
Jaktleders oppgaver og plikter er ikke forskriftsfestet. I prinsippet er selvsagt hver enkelt deltaker på jaktlaget til
enhver tid ansvarlig for sine egne handlinger under jaktutøvelsen, men jaktlaget samlet har også et felles ansvar
for en ansvarsbevisst opptreden. Jaktlederen bør tillegges oppgaven med å koordinere jaktutøvelsen og påse at
jakta foregår sikkerhetsmessig forsvarlig og i tråd med offentlige bestemmelser. Det er derfor vesentlig at
jaktleders beskjed følges når avgjørelser er tatt innen jaktlaget. Som en veileder for jaktleders oppgaver har
Direktoratet for naturforvaltning satt opp følgende liste:

	
  

•

Ved jaktstart informere om og oppfordre samtlige deltakere på jaktlaget til å dokumentere at
jegeravgiften er betalt, at de har bevis på gyldig skyteprøve og riktig våpen og ammunisjon, og ved
lisensfelling av bjørn er registrert som lisensjeger i Jegerregisteret.

•

Sørge for at fellingstillatelsen blir meddelt samtlige deltakere på jaktlaget. Gjør klart hvilke
konsekvenser felling av feil dyr eller for mange dyr medfører. Referer eventuelle regler om forseelse i
henhold til offentlige bestemmelser, vedtekter i grunneierlag, skogforvaltning eller interne regler for
jaktlaget.

•

Sørge for at godkjent ettersøkshund er 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.

•

Rapporter fellingsresultatet og annen nødvendig rapportering umiddelbart etter avsluttet jakt til
ansvarlig for valdet.

•

I tillegg bør jaktleder ha ansvaret for at selve jakta gjennomføres på en god, sikkerhetsmessig og
forutsigbar måte ved å: Planlegg postene sikkerhetsmessig. Angi om nødvendig skyteretning og
skytevinkel, når anvist post kan forlates, avtal hvor hundeførere og drivere skal gå, foran hver drev
hvilke dyr som kan skytes, gi beskjed om prosedyre ved påskyting og fall, utfrakt av felte dyr og
instruksjon om behandling av felte dyr

