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 Instruks til jaktlagene i Bardu 
kommune 

 
Instruksen gjelder også for jaktlag i andre kommuner som er knyttet til 
bestandsplanområder som administreres fra Bardu kommune. Skjemaer og 
innsamlet biologisk materiale leveres til Bardu kommune. Dette er avklart med 
Lavangen, Sørreisa og Målselv kommuner og Fylkesmannen i Troms. 
 
Legg spesielt merke til punkter med uthevet skrift. 
 
1. JAKTUTØVELSE 
 
a.  Før jakta starter skal ansvarlig tillitsmann for jaktfeltet innkalle 
jegere/grunneiere/jaktrettshavere til møte for gjensidig orientering om bl.a.: 
 
 - hvilke dyr jaktfeltet er tildelt 
 - hvem som skal delta på jakta 
 - hvem som skal være jaktleder 
   - andre forhold 
 
Ansvarlig tillitsmann/jaktleder skal melde jaktlagets sammensetning til 
viltnemnda før jaktas start, senest torsdag 24. september.  Bruk tilsendt 
skjema. 
 
b. Valdenes jaktleder bør ta kontakt med nabovald for klargjøring av bl.a.: 
 
 - bruk av veier/stier gjennom nabovald for å komme til eget jaktterreng 
 - bruk av hund 
 - daglig kontakt 

- foreta forberedelser til evt. skadeskytinger /ettersøk 
 
c. Jaktlederens oppgaver er i store trekk: 
 

- kontroll av at jaktlagets jegere har betalt jegeravgift for inneværende år. 
 - kontroll med at jegerene har avlagt skyteprøve 
 - kontroll med at det brukes riktige våpen og ekspanderende ammunisjon 
 - orientere alle jegere meget nøye om hvilke dyr som skal felles 
 - repetere/gjennomgå reglene for storviltjakt samt sikkerhetsbestemmelser 
 - avtaler ang. bl.a. bruk av radio 
 - føre skjemaer/oversikter utsendt av viltnemnda 
 - rapportere jaktresultat og levere utfylte skjemaer til viltnemnda etter jakta 
 - gjennomgå nøye hva jaktlaget skal gjøre ved evt. skadeskyting. 
 
 
2. SKADESKYTING 
 
Det er forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst som gir retningslinjer for 
ettersøksplikt, forfølgingsrett og avliving av såret storvilt. Enkelte av 
bestandsplanområdene i kommunen har i tillegg laget egne retningslinjer for ettersøk 
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innenfor valdet, og kommunen oppfordrer de øvrige bestandsplanområdene om å 
gjøre det samme.  
 
Den som under jakt eller forsøk på felling skadeskyter storvilt, plikter å gjøre det 
han/hun kan for å avlive dyret snarest mulig. Vedkommende jeger plikter å forvisse 
seg om påskutt dyr er truffet eller ikke.  
Det skal ikke opptas jakt på nye dyr mens ettersøk pågår. 
 
Har man først vært uheldig og skadeskutt et dyr, skal faste prosedyrer følges. Hele 
jaktlaget skal delta i et grundig ettersøk etter det skadede dyret.  
 
På eget vald skal ettersøk pågå ut dagen etter at skadeskytingen har funnet 
sted. Dersom pliktig ettersøk første dag er uten resultat, skal jeger eller jaktlag 
unten opphold underrette jaktrettshaver og kommunen.  
 
Det er viltnemnda som tar beslutningen om når et ettersøk kan 
avsluttes. 
 
Ved ettersøk skal godkjent ettersøkshund brukes. I de fleste tilfeller vil en god hund 
finne en skadet elg slik at dyret kan avlives raskt og humant, og sannsynligheten er 
større for at kjøttet kan brukes. 
 
Det skal avgis skriftlig rapport i forbindelse med skadeskyting av elg, senest to 
dager etter at pliktig ettersøk er avsluttet, hvor dyret ikke blir funnet og avlivet. Bruk 
tilsendt skjema. 
 
La heller sjansen gå fra deg enn å avfyre et usikkert skudd. 
 
Skadeskytingsprosenten har ligget lavt sett i forhold til det antall dyr som felles, men 
det er fortsatt for mange skadeskytinger i Bardu. 
 
 
3. FORFØLGINGSRETTEN 
 
Forfølgingsretten gjelder bare såret hjortevilt. (Dvs. elg i Bardu) 
 
Retten til å forfølge såret hjortevilt over på nabovald/annet vald gjelder bare ut den 
dagen dyret kom inn på valdet. 
 
Bevisbyrden for lovlig forfølgning er tillagt jegeren som først har påskutt dyret. 
 
Forfølgingsretten og retten til å beholde felt skadeskutt elg på kvoten gjelder bare 
innenfor den fastsatte jakttid. (25/9-31/10). Utenom jakta tilfaller viltet kommunen. 
 
 
 
 
 
 
4. ETTERSØKSHUND 
 
Fra og med elgjakta 1994 er alle som skal jakte elg, pålagt å disponere godkjent 
ettersøkshund eller ha tilgang til en slik hund. Dette er med tanke på ettersøk av 
påskutt og skadet elg. 
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De fleste jaktlagene i Bardu disponerer godkjent ettersøkshund for eget 
jaktlag/nabojaktlag. 
 
Viltnemnda ber om at de jaktlagene/valdene som ikke har ordnet 
seg med godkjent ettersøkshund, innhenter skriftlig avtale med eier av godkjent 
hund slik loven krever. 
Viltnemnda vil være behjelpelig med opplysninger om eiere av godkjent 
ettersøkshunder i Bardu. 
 
De jaktlag/elgvald som har inngått kontrakt med eier av godkjent ettersøkshund fyller 
ut tilsendt skjema og leverer det til kommunen. 
 
Til orientering nevnes at det bare i særlige tilfeller vil bli gitt dispensasjon fra 
kravet om ettersøkshund. 
 
 
5. INNSAMLING AV KJØNNSORGANER OG UNDERKJEVER 
 
Kjønnsorganer fra alle felte kyr (eggstokker) og okser (penis og testikler) som er 1 
1/2 år og eldre skal tas vare på og oppbevares (merkes, pakkes og fryses ned) og 
leveres viltnemda. 
 
Underkjever fra alle felte dyr (kalv og voksne) skal også leveres inn. 
 
Kjevene renskjæres for kjøtt, tørkes og merkes.  
 
Ved avsluttet jakt bes jaktlagene levere biologisk materiale til Landbrukskontoret ved 
sekretær i viltnemnda, senest 10.november. 
 
 
6. MERKEDE ELGER (hvite/grå/svarte halsband) 
 
Merkede elger, samt årskalv av disse, gis ingen særbehandling i følge  
NINA (Norsk institutt for naturforskning). Det vil si at disse kan felles på lik linje 
med andre dyr.  
 
Dersom det felles merket elg skal opplysninger om det felte dyret meldes inn til 
kommunen når ”sett elg” skjema leveres. 
 
Hvis merkaelg blir felt, må halsbåndet skrues av. BRUK 10 mm FASTNØKKEL.  
HALSBÅND MÅ IKKE SKJÆRES AV!! 
 
 
 
 
 
7. FØRING AV SETT ELG - ORDINÆRT SKJEMA 
 
"Sett elg" skjema skal være utlsendt. 
Skjemaet fylles ut for hver dag. Bare direkte observasjoner av sette dyr tas med. 
Også merka dyr tas med på dette skjemaet. 
Unngå å telle samme dyr/dyregruppe flere ganger samme dag. 
Husk å ta med kalv/kalver.  
Bruk blyant. 
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Det er svært viktig at jaktlagene tar utfylling av ”Sett elg” skjema alvorlig, ettersom 
dette er det viktigste verktøyet vi har i hjorteviltforvaltningen i Norge i dag. 
 
Skjema finnes på:  http://www.dirnat.no/attachment.ap?id=7900 
 
Skjema leveres viltnemnda senest 10 dager etter jaktas utløp. 
 
 
8. OPPLYSNINGER OM FELTE DYR 
 
Fyll ut vedlagte skjema "opplysninger om det felte dyr". 
 
Alle felte dyr bør veies. 
 
For jaktlagene på statsvald i Bardu gjelder samme regler som for private vald. 
Disse skal levere nevnte rapporter/biologiske materiale innen samme tidsfrist til 
viltnemnda i Bardu, samt utføre de pålegg som er gitt av Statskog Troms. 
 
 
9. KONTROLL 
 
Viltnemnda er gitt hjemmel til å iverksette kontroll i forbindelse med jakt. 
 
Kontroll under elgjakta vil sannsynlig bli gjennomført med hensyn til jegeravgift, 
avlagt skyteprøve, våpen, ammunisjon, bruk av ettersøkshund og evt. oppfølging 
ved ettersøk av skadeskutt dyr. 
 
Jaktlagene som ikke har godkjent ettersøkshund skal fremlegge skriftlig 
ettersøksavtale med godkjent ekvipasje. 
 
 
10. STRAFFERETTSLIGE REAKSJONER 
 
Viltnemndas oppgave er å kontrollere at viltlovens bestemmelser overholdes. Likeså 
at pålegg gitt av viltnemnda i medhold av lov eller forskrift blir fulgt. 
Overtredelse av gitte bestemmelser, straffes etter reglene i Viltlovens § 56. 
 
 

 
NB!!! 

Viktig melding! 
 

Meldinger til viltnemnda 90 07 51 53. 
 
 
TILLEGGSINFORMASJON 
 
Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever kom i 2002 i en ny og revidert utgave. 
Med tanke på neste års jakt bør man legge merke til følgende tidsfrister: 
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• 1. april 

- melding fra valdansvarlig om endring i valdet 
- forslag om endring av minsteareal  

 
• 1. mai 

- minsteareal fastsettes av kommunen 
 
• 15. mai 

- søknad om godkjenning av vald 
 
• 15. juni 

- godkjenning av nye vald 
- utsending av fellingstillatelse  


