
Varslingsplikten - Påskyting



Når skal det varsles?

• Hvis et ettersøk er uten resultater første dag, så plikter jeger eller 
jaktlag å melde skadeskytingen til jaktrettshaver og kommunen, eller 
nærmeste politimyndighet.

• Andre jegere og jaktlag på samme vald underrettes så raskt som mulig 
etter skadeskyting.

• Hvis dyret felles første dag, så har ikke jeger eller jaktlag noen plikt til 
å melde fra til kommunen, og kommunen har ingen oppgaver knyttet 
til ettersøk.



Hvor lenge plikter en jeger eller et jaktlag å 
drive ettersøk?

• Jeger eller jaktlag skal sette i gang ettersøk innen valdets grenser hvis 
de har skadeskutt et dyr.

• Hvis viltet oppholder seg innenfor eget vald, så plikter jeger eller et 
jaktlag å drive ettersøk den samme dagen som skadeskytingen fant 
sted, og ut den neste dagen. 

• Jegeren og jaktlaget som har skadeskutt storvilt, skal ikke oppta jakt 
eller påskyte nye dyr mens ettersøk pågår.



Når overtar kommunen ansvaret for ettersøket?

• Hvis dyret ikke er funnet andre dag, så overtar kommunen ansvaret 
for ettersøket.

• Kommunen kan pålegge jeger eller jaktlag å bistå i et offentlig 
ettersøk, og da må de følge kommunens anvisning. Ettersøket pågår 
så lenge kommunen finner det nødvendig. Dette betyr at jeger eller 
jaktlaget kan pålegges ettersøk ut over pliktig ettersøk, som er samme 
dag og dagen etter skadeskytingen. Dette følger av 
utøvelsesforskriftens § 27 siste ledd.

• Hvis viltet oppholder seg utenfor eget vald, så har kommunen 
ansvaret for ettersøket, også andre dag av søket.



Bruk av kunstig lys under ettersøk.

• Det er tillatt å bruke kunstig lys under ettersøk etter hjortevilt.

• Det kreves at jegeren varsler politi, jaktrettshaver og kommunen før 
bruk av kunstig lys tar til, jamfør viltloven § 20 fjerde ledd. Dette 
gjelder imidlertid ikke dersom varsling i vesentlig grad vil forsinke 
ettersøket. I slike tilfeller kan begrunnet varsling om bruk av kunstig 
lys sendes de nevnte instanser umiddelbart etter avsluttet søk.

• Jegeren har bevisbyrden for at påskytingen er lovlig, jamfør viltlovens 
§ 20 fjerde ledd.



Skal valdets kvote belastes etter at 
kommunen har overtatt ettersøket?

• Under ettersøk skal valdets kvote belastes selv om dyret finnes dødt 
og kjøttet ikke er brukbart. 

• Etter at kommunen har bestemt at ettersøket er avsluttet, skal dyr 
som blir funnet dødt betraktes som fallvilt og ikke belastes valdets 
kvote.



Avlivning av skadet storvilt i ordinær jakttid.

• Jeger som på lovlig grunn og i lovlig jakttid eller fellingsperiode treffer 
på storvilt som er såret eller skadet slik at det er påført store lidelser 
og ikke kan leve eller bli friskt, skal avlive dyret for hindre unødige 
lidelser.

• Dersom jegeren ved avliving av hjortevilt 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 hjortevilt kommunen.

• Melding om avlivingen skal så snart som råd gis til kommune og 
valdansvarlig representant.



Telefonnummer:

Styret i Grunneierlaget ønsker varsling til oppsyn hvis påskyting. Oppsyn 
besitter kontaktinfo til aktuelle områder hvis nødvendig.  

- Om ikke svar umiddelbart, send sms: Påskyting!

Tlf Oppsyn: 458 99 259

Skitt jakt!

Tlf. ettersøksansvarlig Erik Thorshaug: 95 17 8137


