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ETTERSØKS- OG FALLVILTORDNINGEN I MELHUS KOMMUNE – 
RETNINGSLINJER 

 
Vedtatt av Melhus Viltnemnd den 08.12.2004 
 
Bakgrunn: 
Etter viltlovens § 48 er skadet hjortevilt og bever som må avlives, og hjortevilt og bever som 
felles som skadedyr, kommunens eiendom. Kommunen skal videre sørge for å ta vare på 
skadet vilt, og vilt som felles som skadedyr. For å følge opp dette, skal kommunen sørge for 
at hjortevilt som er skadet ved påkjørsel av motorkjøretøyer, under jakt, eller på annen måte, 
ettersøkes og om nødvendig avlives. 
 
Til å ta hånd om ettersøks- og fallviltarbeidet i Melhus opprettes en ettersøksgruppe på 
avtalebasis. Avtalene skal sikre at kommunens ansvar etter viltlovens § 48 og 
bestemmelsene i Lov 20. desember 1974 om dyrevern blir ivaretatt. 
 
Arbeidsoppgaver: 
Etter: 
Forskrift om utøvelse av jakt og fangst av 22. mars 2002, og Rundskriv september 2002 om 
utøvelse av jakt og fangst. 
 
§ 27  Ettersøksplikt, forfølgingsrett og avliving av såret storvilt. 
Arbeidsoppgaver som kommunen har i å ettersøke skadeskutt storvilt når retten til ettersøk 
av den som har påskutt viltet opphører. Ettersøksgruppa må ha fullmakt til å gjennomføre 
nødvendig ettersøk og ellers fatte beslutninger som rundskrivet gir anvisninger om. 
 
§ 28 Avliving av skadet storvilt i ordinær jakttid. 
I de aller fleste tilfeller avlives viltet av jeger i jaktlag begrunnet i dyrevern. Jeger/jaktlag skal 
straks ta stilling til om dyret skal tas på egen fellingskvote. Tas ikke dyret på egen 
fellingskvote tilfaller viltet kommunen. Ettersøksgruppa må da rykke ut og ta hånd om viltet. 
Melding om avliving skal straks skje til kommunen og jaktrettshaver.  

 
§ 29 Avliving av skadet storvilt utenom ordinær jakttid 
Den som utenom ordinær jakttid kommer over skadet storvilt som er påført store lidelser og 
ikke kan leve eller bli friskt, skal umiddelbart melde dette til kommunen. Kommunen skal 
sørge for avliving dersom dyret ikke kan bli friskt. Dyrevernloven § 12 sier at dyr ikke skal lide 
unødvendig. 
De fleste og viktigste oppgavene til ettersøksgruppa kommer inn under § 29. Kommunen er 
avhengig av en ettersøksgruppe som raskt stiller på skadestedet og som må å ha midler og 
fullmakt til å gjennomføre oppdraget etter intensjonen i rundskrivet. 
 
Etter: 
Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever av 22. mars 2002, og Rundskriv juli 2002 om 
forvaltning av hjortevilt og bever. 
 
§ 20  Straff 
Omhandler en del praktiske oppgaver for ettersøksgruppa i forbindelse med inndragning av 
ulovlig felt vilt. Ulovlig felt hjortevilt er kommunens eiendom. Dyr ulovlig felt av den 
jaktberettigete skal belastes kvoten for vedkommende vald, og dyret eller verdien av dette, 
inndras til inntekt for kommunen. Den som feller vilt i strid med fellingstillatelsen plikter å dra 
omsorg for dyret på en slik måte at kjøttet ikke tar skade. Dyret skal gjøres opp på vanlig 
måte og skrotten åpnes for rask avkjøling. Kommunen pålegger jeger eller jaktlag å 
vederlagsfritt frakte dyret til bygds og henges opp i flådd tilstand. Dyrets indre organer skal 
følge med. Den videre transport, partering, veterinærkontroll og omsetning skal kommunen 
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besørge. Kommunens reaksjon på overtredelse av pålegg om målrettet avskyting skal være 
underretning til politiet. 
 
Etter: 
Viltloven 
 
Omhandler praktiske oppgaver ettersøksgruppa kan få etter: 
 
§ 13  Felling av hjortevilt og bever som gjør skade 
  
§§ 14 og 14 a Felling av andre viltarter som gjør skade og felling av vilt i særlige tilfeller 
 
Etter: 
Rundskriv mars 2002 om kommunal viltforvaltning pkt. 3.3 
 
Pkt 3.3. Håndtering av dødt vilt 
 
Dette er i utgangspunktet ingen oppgave for ettersøksgruppa. Fjerning av dødt vilt som ligger 
på vei og jernbane er veimyndighetenes og jernbaneverkets oppgave (grunneier). I de fleste 
tilfeller må det meldes fra for å få viltet fjernet. Trafikkdrept vilt skal rapporteres til kommunen 
på vanlig måte. 
 
Krav til personell i ettersøksgruppa: 
 

- Personell skal være en del av en offentlig godkjent ettersøksekvipasje. 
- Lokalkunnskap – trekkveier og oppholdsplasser for hjortevilt, veier, stier, 

grunneierforhold 
- Våpenkunnskap og skyteferdigheter 
- Fleksibilitet – tilgjengelig hele tiden – dag og natt og på helg, i høgtider og i ferier 
- God dømmekraft og vurderingsevne 
- Fysisk god form og god helse 
- Tilgang til nødvendig utstyr – nødvendig og hensiktsmessig våpen og ammunisjon, 

vester, merker, bil og henger 
- Førerkort for bil 
- Allsidig jakterfaring 

 
Retningslinjer for ettersøkspersonell 
 
Ettersøksgruppa for hele kommunen 
I utgangspunktet skal ettersøksgruppas personell være fleksibele og kunne ta oppdrag over 
hele kommunen. I den grad det er praktisk og rasjonelt brukes personer som har best 
lokalkunnskap og bor nærmest. 
 
Bruk av ettersøkshund 
Ettersøkspersonell skal være en del av offentlig godkjent ettersøksekvipasjer 
 
Rapportering 
Ettersøkspersonell skal levere skriftlig rapport til kommunen v/viltansvarlig på eget skjema så 
snart som mulig. Dette gjelder også for hjelpemannskap. 
 
Informasjon til publikum 
Ettersøkspersonell plikter å legitimere seg, og informere på kort, grei og høflig måte om 
situasjonen ovenfor tilstedeværende. 
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Kommunikasjon 
Det er viktig med god kommunikasjon mellom kommunens viltansvarlig, ettersøksgruppa og 
politiet. Telefonbruk vurderes. 
 
Betalt jegeravgift og bestått skyteprøve 
Ettersøkspersonell skal ha betalt jegeravgift og bestått skyteprøve. Skyteprøve for året før 
gjelder t.o.m 01.07. året etter. 
 
Omsetning av fallvilt 
Alt kjøtt av verdi som menneskeføde skal omsettes gjennom godkjent slakteri og godkjennes 
av veterinærmyndighetene. Aune Kjøtt i Soknedal og nødslakt Bøndernes Salgslag i 
Trondheim kan benyttes. Verdien av omsatt vilt tilfaller Melhus kommunes viltfond. Det er et 
ønske fra økonomiseksjonen at oppgjør skjer ved at kommunen fakturerer beløpet. 
Ettersøkspersonell evt. kjøper må derfor gi tilbakemelding til kommunen v/viltansvarlig om 
avtalt pris og antall kilo kjøtt. Kjøtt som er godkjent og stemplet av kontrollveterinær, skal det 
beregnes halv merverdiavgift av da det er å anse som næringsmiddel 
 
Godtgjørelse 
I de tilfeller det påligger kommunen å ta seg av skadet vilt, fallvilt, ulovlig felt vilt m.v, dekkes 
alle utgifter av kommunen v/viltfondet. Lønn til ettersøksgruppa skal indeksreguleres hvert år. 
 
For oppdrag utbetales timelønn etter følgende satser pr. 01.01.2006: 
 
Ordinær lønn på hverdager     kl. 06.00 - 17.00 kr. 130.- 
Hverdager - 50% tillegg     kl. 17.00 - 22.00 kr. 195.- 
Alle dager - 100 % tillegg     kl. 22.00 - 06.00 kr. 260.- 
Lørdager og helligdg. - 100% tillegg    kl. 06.00 - 22.00 kr. 260.- 
For godkj. Ettersøkshund - 50% av ordinær lønn     kr.  65.- 
 
Kjøregodtgjørelse: 
Bil    kr. 3.00 pr. km 
Traktor/terrengkjøretøy kr. 100 pr. time 
Biltilhenger   kr. 0.50 pr. km 
Pr. passasjer   kr. 0.50 pr. km 
 
Oversikt over aktører og samarbeidspartnere innen ettersøks- og fallviltordningen i 
Melhus  
 
Melhus kommune: 
Kontaktperson/viltansvarlig: Ole John Sæther, Arealforvaltning, 7224 Melhus  
72858178/41421667 e-post: ole-john.saether@melhus.kommune.no   

Ettersøksgruppa: 
Arnfinn Tanem, 7540 Klæbu     72851608/90834378 
Bent Ramberg, 7236 Hovin     72872609/95198661 
Kåre Lilleberg, 7228 Kvål     72852238/95112915 
Leif Jostein Konstad, 7212 Korsvegen   72853388/47652244 
Ola Hammerås, 7213 Gåsbakken    72850594/97767910 
Asbjørn Sundet, 7236 Hovin     72856415/97718970/72433080 
 
Politi:         72878330 
 
Vegtrafikksentralen      175 
 
Mattilsynet, Støren:      72438900 


