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Rådmannens innstilling:
Dagens ordning ifm mottak og koordinering av oppdrag knyttet til fallvilt og ettersøk fortsetter
slik den har fungert i 2015 for Verdal kommune.
Det etableres en ordning med flere godkjente ekvipasjer for ettersøk i Verdal kommune. De bør
etableres slik at de dekker kommunen best mulig geografisk. Oppdragene bør koordineres og
betjenes med et fast vaktnummer. Verdal kommune har inngått skriftlig avtaler med godkjente
ekvipasjer innen fristen som var 1.4 2016. Disse må igjen gjennomføre kurset «ettersøk for
videregående» innen 1.1.2018.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Dyrevelferdsloven § 4
Viltlovens § 48 og Forskrift om jakt felling og fangst § 29 (utøvelsesforskriften)
Vegtrafikkloven § 12
Straffeloven – nødrett

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Kommunen har i oppgave å sørge for at dyr ikke lider unødvendig. Kommunen skal også så vidt
mulig sørge for at alt vilt blir tatt vare på. Kommunen skal sørge for avliving dersom dyret ikke
kan bli friskt dersom det er storvilt eller kongeørn. Gjelder det gaupe, jerv, ulv og kongeørn skal
kommunen straks varsle fylkesmannen og nærmeste politimyndighet.
Kommunen kan overlate administrasjonen og arbeidsoppgaver knyttet til hjortevilt til andre.
(ettersøksringer, jegerforeninger, utmarkslag mv). Kommunen dekker utgiftene ved ettersøk og
eller ivaretakelse av skadet vilt og fallvilt, jfr. rundskriv om kommunal viltforvaltning.

Fører og hund som utfører ettersøk på vegne av det offentlige skal ha bestått praktisk
prøve iht instruks om prøving og godkjenning av ettersøkshund. Fra 1. april 2016 skal
også fører og hund som utfører ettersøk på vegne av det offentlige i tillegg ha
gjennomført kurset «Ettersøk videregående» som arrangeres i medhold av studieplan og
instruks fastsatt av Miljødirektoratet.
For de som pr. 1.4.2016 har en skriftlig ettersøksavtale med en kommune e.l. er fristen for å gå
dette kurset satt til 1.1.2018. Nord- Trøndelag jeger- og fiskeforening har i disse dager sendt ut
en invitasjon for å delta på det videregående kurset. Det er et opptakskrav at kursdeltager har en
offentlig godkjent ettersøkshund.
Kommunen har et ansvar for organisering når syke dyr må avlives. Kommunen er lovpålagt til å
ha en beredskap for å ivareta disse oppgavene.
I 2015 var det registrert 21 oppdrag knyttet til fallvilt i Verdal kommune. 11 av oppdragene ifm
elg, 9 rådyr og 1 rev.
15 av oppdragene var knyttet til veg, 11 av disse på FV72, 6 oppdrag til sykdom, skade eller
andre årsaker, mens det ikke var registrert oppdrag på jernbane.
Vurdering:
I Verdal kommune har det vært Kjetil Aarstad som har tatt imot og koordinert oppdragene
knyttet til fallvilt og ettersøk. Det har vært en gruppe på 3 – 4 personer med godkjente hunder
som har vært tilgjengelige og som har utført de fleste oppdragene.
Politiet i Trøndelag har i et brev til kommunen uttalt at de ønsker å forholde seg til ett
vaktnummer pr. kommune. Operasjonssentralen til politiet i Nord- Trøndelag har 26 kommuner
å forholde seg til, når operasjonssentralen i Nord- Trøndelag slår seg sammen med
operasjonssentralen i Sør- Trøndelag i 2017 vil den betjene nesten 50 kommuner i Trøndelag
politidistrikt.
Dagens ordning i Verdal har fungert meget bra. Kjetil Aarstad har sagt seg villig til å fortsette i
funksjonen. Verdal kommune har meldt på 4 ekvipasjer til det første kurset «ettersøk for
videregående» som arrangeres i Torsbustaden i slutten av april 2016.

