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Etablering av ny ettersøksordning i Fredrikstad kommune 
 
I tråd med vedtak fra bystyret (sak 19/9025), skal kommunen etablere en ny ettersøksordning fra 1. 
januar 2020. Vi ønsker derfor å høre med ettersøksjegere i kommunen om dette er noe dere kan ha 
interesse av å delta i. 
 
Om ettersøk i kommunen 
Som ettersøkspersonell i kommunen skal du være tilgjengelig for utrykning på sykt eller skadet vilt, 
primært hjortevilt. Arbeidsoppgaven er å finne, og avlive, eller friskmelde dyret på best mulig måte for 
å ivareta egen og andres sikkerhet, samt dyrevelferden. 
 
Ettersøk i kommunen er en viktig og utfordrende arbeidsoppgave. Man må kunne håndtere alt fra 
skadet storvilt til små fugler, og ofte i krevende situasjoner som langs trafikkert vei eller ved mye 
publikum tilstede. Det er derfor viktig at man er løsningsorientert og håndterer situasjoner på en 
forsvarlig måte i tråd med kommunens instruks for ettersøksordningen.  
 
For å lese mer om arbeidsoppgavene til ettersøkspersonellet i kommunen, se vedlagt utkast til 
instruks. 
 
Etablering av ny ettersøksordning 
Kommunen ønsker å inngå en avtale med en ettersøksring. Per dags dato er det kun én etablert 
ettersøksring i Fredrikstad. Det vil være anledning til å etablere en ny ettersøksring for å møte 
kriteriene for samarbeid med kommunen. Ettersøksringen må være etablert som en organisasjon eller 
et foretak. Kommunen ønsker i første omgang å inngå en 4-årig avtale for perioden 2020-2023.   
 
Ordningen skal ha som mål å ha en utrykningstid på under 30 minutter, for de tilfeller der det er hast. 
Det er derfor viktig at ettersøkspersonellet har god lokalkunnskap og fortrinnsvis er bosatt i 
kommunen. Vi er åpne for at ordningen kan settes sammen med 5-8 ettersøksjegere. 
Ettersøksordningen kan for eksempel legges opp med 2 ansvarlige personer i hver kommunedel: 
Onsøy, Rolvsøy/sentrum, Borge/Torsnes og Kråkerøy, som vil gi totalt 8 personer. Ettersøksringen 
bestemmer selv om de ønsker et opplegg hvor det eksempelvis er én hovedkontakt eller at ansvaret 
skal fordeles likt på flere. Det er også mulig å rullere på ansvarsfordelingen. God helse er en 
forutsetning for å kunne være en del av ettersøksordningen, da ettersøksarbeidet til tider kan være 
fysisk krevende. 
 



Saksnummer 2010/1707-188249/2019  

Kommunen har i dag en telefonløsning som gjør det mulig å knytte flere telefonnummer opp mot 
dagens gjeldende nummer for viltsekretærordningen (69 01 25 45). Det betyr at man selv kan justere 
hvem som skal være på vakt, og hvem som skal være utilgjengelige. 
 
Krav til ettersøksjeger 
Ettersøkspersonellet skal være offentlig godkjente ettersøksekvipasjer, jf. forskrift om jakt, felling og 
fangst. De må selv eie den godkjente hunden, eller ha lett tilgang til den for å sikre kort utrykningstid.  
Det stilles krav om jegerprøve og årlig storviltprøve (på storviltarter) for alle som på oppdrag for 
kommunen skal felle sykt eller skadet vilt. Ettersøkspersonellet skal ha arbeidsvarlingskurs. På 
oppdrag fra kommunene er også ettersøkspersonellet underlagt taushetsplikt jf. forvaltningsloven § 
13.  
 
Arbeidsvarslingskurs og videregående ettersøkskurs kan tilbys av kommunen, om man ikke har 
gjennomført disse kursene. 
 
Fullmakter  
Ettersøksjegere i kommunens tjeneste gis fullmakt til å benytte kunstig lys i ettersøkssituasjoner hvor 
dette er nødvendig for å sikre rask og effektiv avlivning av dyrevernhensyn. Videre gis ettersøksjegere 
i kommunens tjeneste fullmakt til å bruke løs hund også i båndtvangtid. 
 
Lønn og forsikring 
Honorering for ettersøk, avlivning og ivaretakelse av skadet vilt og fallvilt etter oppdrag av kommunen 
godtgjøres på følgende måte: 

- Ettersøksjeger godtgjøres med grunnlønn på kr 191,06 per time. Denne indeksreguleres etter 
endring i konsumprisindeks. 

- På hverdager blir det gitt 50 % tillegg fra klokka 17.00 til kl. 22.00.  
- For arbeid mellom kl. 22.00 og kl. 06.00 blir det gitt 100 % tillegg alle dager.  
- På helligdager og lørdager fra 06:00 til 22:00 blir det gitt 50 % tillegg. 
- Det gis ikke bilgodtgjørelse ved bruk av egen bil. 
- Det gis fastgodtgjørelse til ettersøksringen på kr 80 000 pr år som indeksreguleres etter 

konsumprisindeks.  
- Mva. tilkommer for foretak som er merverdiregistrert. 

Utbetaling skjer på oppdragstakers oppfordring etter innsendt godtgjøringsskjema og nødvendig 
dokumentasjon. Ettersøksringen sender inn en samlet timeliste for hele ettersøkspersonellet, og det 
utbetales godtgjørelse samlet til ettersøksringen.  
 
Når oppdragstaker er på oppdrag iht. denne avtale er disse personforsikret med kommunens 
forsikringsordninger. Dette gjelder både forsikring av egen person samt ansvarsforsikring for evt. 
skade oppdragstaker og hund påfører 3.person eller eiendom. Forsikring av hund og eget utstyr 
besørges av oppdragstaker dersom oppdragstaker ønsker dette. 
 
 
Er du interessert? 
Hvis du syns dette høres interessant ut, kan du sende en søknad på vegne av ettersøksringen. Fortell 
om hvem dere er, om hva slags erfaring dere har med ettersøk, hvilken lokalkunnskap dere har og 
hvorfor dere ønsker å jobbe for kommunen. Vi ønsker også at det legges fram et forslag til 
organisering av ettersøksordningen. 
 
Vi ber om at denne informasjonen videresendes til medlemmer av jeger- og fiskerforeningene og 
andre som kan være interesserte. 
 
Svarfrist: 30. oktober 
 
Med hilsen 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 
 
Line Hansen Alsaker 
naturforvalter 



Instruks for ettersøksordning 
1. Formål 

Formålet med denne instruksen er å kunne tilby en profesjonell og effektiv ivaretakelse av 
kommunenes oppgaver knyttet til fallvilt og dyrevelferd. 

Primært skal ettersøkspersonellet ivareta kommunens oppgaver etter viltloven og forskrift om 
utøvelse av jakt, felling og fangst §§ 27 og 29, men også vurderinger etter dyrevelferdsloven §§ 3 og 
4 vil være aktuelle.  
 
Bekjempelse av fremmede arter(vilt) og skadefelling etter kommunalt vedtak kan også inngå i 
ettersøkspersonellets oppgaver. Særlig er dette aktuelt for vedtak fattet etter naturmangfoldloven 
§18 3. ledd.  

2. Organisering 
Ettersøksringen tar oppdrag fra kommunen. De bestemmer hvilken organisering de vil legge opp til, 
men skal til enhver tid bestå av 5-8 ettersøksjegere. 

 Arbeidsoppgaver. Ettersøkspersonellet skal være tilgjengelig for utrykning på sykt eller 
skadet vilt, primært hjortevilt. Arbeidsoppgaven er å finne, og avlive, eller friskmelde dyret 
på best mulig måte for å ivareta egen og andres sikkerhet samt dyrevelferden. Nærmere 
situasjonsbeskrivelser se kapittel 4 Oppdrag.  

 Krav. Ettersøkspersonellet skal være offentlig godkjent ettersøksekvipasjer, jf. Forskrift om 
jakt, felling og fangst. Det stilles krav om jegerprøve og årlig storviltprøve (på storviltarter) 
for alle som på oppdrag for kommunen skal felle sykt eller skadet vilt. Alle beredskapsvakter 
skal ha arbeidsvarlingskurs. På oppdrag fra kommunene er også ettersøkspersonellet 
underlagt taushetsplikt jf. Forvaltningsloven § 13. 
 

 Utrykningstid. Ordningen skal ha som mål å ha utrykningstid på under 30 minutter, for de 
tilfeller der det er hast. Det er derfor viktig at ettersøkspersonellet har god lokalkunnskap og 
fortrinnsvis er bosatt i kommunen. 
 

 Oppdragsområde. Utrykning skal kun skje innenfor Fredrikstad kommune. Dersom 
oppdraget er i en annen kommune skal ettersøkspersonell i denne kommunen tilkalles. Ved 
ettersøk som beveger seg fra en kommune over i en annen gjelder vanlig viltlovgivning. Ved 
slike søk skal ettersøkspersonell i vedkommende kommune varsles straks, deretter bli enig 
om ansvarsfordeling. 
 

 Fullmakter. Ettersøkspersonellet gis fullmakt til å benytte kunstig lys og andre nødvendige 
hjelpemidler i offentlig ettersøk (jf. Forskrift om jakt, felling og fangst § 29), hvor dette er 
nødvendig for å sikre rask og effektiv avlivning av dyrevelferdshensyn (jf. Dyrevelferdsloven 
§§ 3 og 4). Videre gis de fullmakt til å bruke løs hund også i båndtvangstid (jf. hundeloven § 9, 
bokstav d). 
 

 Rapportering. Ettersøksringen kan levere samlet timeliste til viltansvarlig i Miljø og landbruk 
innen den 18. hver måned.  
 



Oppdrag som gjelder hjortevilt, grevling, rev, bever, oter, havørn, kongeørn, hønsehauk, 
mårhund og villsvin skal ved første mulighet rapporteres på fallviltskjema på 
www.hjorteviltregisteret.no. Ettersøkspersonell vil gis tilgang til fallviltregisteret og har 
rapporteringsansvar for alle oppdrag uavhengig av om de har vært ute selv eller delegert 
oppgaven.  

 Utstyr. Ettersøkspersonellet vil benytte noe utstyr i kommunal eie. Det er viktig at det blir 
gitt beskjed til kommunens viltansvarlige dersom det er noen mangler eller defekter på 
kommunens utstyr, slik at dette kan forbedres. Ettersøkspersonellet blir utstyrt med 
synlighetstøy (kl.3), teltskilt merket med viltsøk, gulblink til bil, lommelykt + batterier og 
utstyr til prøvetaking (fra mattilsynet). 

 
 Lønn og godtgjøring. Godtgjøring gis i henhold til timelister. I tillegg utbetales en 

fastgodtgjørelse på kr. 80 000 til ettersøksringen. Godtgjørelse for utlegg, kurs osv. utbetales 
etter dokumentert regning. 

 
 Informasjon til publikum/pressekontakt. Ved spørsmål fra pressen kan disse besvares av 

ettersøkspersonellet, men viltansvarlig i kommunen orienteres. Pressen kan også forvises til 
kommunens viltansvarlig. Fredrikstad kommunes rutine for mediehåndtering skal følges.  I 
forbindelse med avliving av skadd vilt skal det tas hensyn til mulig tilskuere. Om nødvendig 
kan man oppfordre til at tilskuere forlater stedet før avliving gjennomføres. 

 

3. Oppdrag – ulike viltgrupper 
Meldinger kommer normalt fra politi, publikum eller veitrafikksentralen 

Døde dyr 
Døde dyr (unntatt storvilt – se under) skal ikke håndteres av ettersøkspersonellet, men ved 
melding fra publikum eller politi skal de være behjelpelige med videreformidling av informasjon.  
 
Døde dyr i utmark, som ikke er resultat av ulovlig jakt, er til sjenanse for publikum eller er til fare 
for vannforurensning, skal ligge. Er det mindre dyr på mindre trafikkert strekning oppfordres 
bilfører å flytte dyret ut av veibanen.  
 
Døde dyr på vei eller bane er veieiers ansvar. Ettersøkspersonellet videreformidler rett 
kontaktnummer:  
Riks- og fylkesveier Statensvegvesen/ veitrafikksentralen: 175  
Jernbane (2,5 m hver side av linja) Jernbaneverket: 05280  
Kommunal veg Kommunalt servicekontor: 69 30 60 00 
 

 

Påkjørt, sykt eller skadet vilt 
Storvilt  Storvilt og kongeørn er etter forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, § 

29, kommunens ansvar. Elg, hjort, dåhjort, rådyr, villsvin, muflon, moskusfe, 
bjørn, ulv, jerv og gaupe er i gruppen storvilt. Den som kommer over sykt eller 
skadet storvilt skal umiddelbart melde dette til kommunen v/ 
ettersøkspersonell. 

 Hjortevilt. Gjelder meldingen sykt eller skadet hjortevilt skal 
ettersøkspersonell rykke ut. Om dyret er løpt fra skadestedet skal det 
startes ettersøk. Se kapittel 5 Ettersøk.  



 Store rovdyr. Ved melding om syk eller skadd gaupe, jerv, ulv, bjørn 
eller kongeørn skal Fylkesmannen, politiet og kommunens viltansvarlig 
varsles. Spor, observasjoner og funn av døde dyr meldes til Statens 
naturoppsyn (SNO). Ettersøk etter skadet rovvilt skal ikke skje med 
mindre det er avklart med SNO/politi/Fylkesmannen. 

 
Rovfugler Den som kommer over syk eller skadd rovfugl skal umiddelbart melde dette til 

kommunen v/ ettersøkspersonellet. Ettersøkspersonellet skal i første rekke ta 
hånd om skadd eller syk rovfugl, og om det er behov ta kontakt med fuglevakta, 
Norsk ornitologisk forening.  Om det er åpenbart at fuglen ikke kan leve eller bli 
frisk skal den humant avlives.  Avliving eller pleie av trua arter skal meldes til 
viltansvarlig ved miljø og landbruk ved første mulighet, eventuelt på mail eller 
tekstmelding.  
 

Høstbare arter For andre arter enn storvilt er det dyrevelferdsloven § 4 Hjelpeplikt som er 
styrende for håndtering av syke og skadde dyr. Ved henvendelser om større 
småvilt; grevling, rev, svane, gjess kan ettersøkspersonell bistå innbyggerne 
med veiledning eller, etter en vurdering, bistå med avliving, flytting eller 
friskmelding av dyret. Veiledning kan bestå av info om adferd, tiltak for å bli 
kvitt plage (rydde søppel, hageavfall ol.) Informasjon om levering til veterinær 
vederlagsfritt ol. Dersom det blir påkjørt andre viltarter enn storvilt, som er 
vesentlig skadet, skal det rykkes ut for avliving. Omfattende ettersøk etter disse 
artene skal normalt ikke finne sted.  
 

Trua viltarter 
(rødlista) 

Eksempelvis steinkobbe, oter, sandsvale, flaggermus, åkerrikse, alke, 
makrellterne osv.  
Hjelpeplikten gjelder og for trua arter, men innsats for å holde liv i dyret må 
vurderes opp mot skadeomfang, rødlistestatus og verdi iht naturmangfold. 
Avliving eller pleie av trua arter skal meldes til viltansvarlig ved miljø og 
landbruk ved første mulighet, eventuelt på mail eller tekstmelding.  
 

Husdyr  Husdyr, både produksjon- og smådyr, er eiers ansvar. Ved behov for hjelp til å 
finne eier eller håndtere dyret kan det meldes fra til Miljø og landbruk, 
veterinærvakta eller politiet. Ettersøkspersonell skal ikke avlive husdyr uten 
kontakt med eier eller politiet og i samråd med kommunens viltansvarlig på 
forhånd. 
 

Sjøpattedyr  Sjøpattedyr forvaltes av fiskeridirektoratet. Hjelpeplikten gjelder og for 
sjøpattedyr men innsats for å holde liv i dyret må vurderes opp mot 
skadeomfang, rødlistestatus og verdi iht. naturmangfold. Avliving eller pleie av 
sjøpattedyr skal meldes til viltansvarlig ved miljø og landbruk ved første 
mulighet, eventuelt på mail eller tekstmelding. Skjærgårdstjenesten henter 
døde sjøpattedyr. 
 

 

Ville dyr på privat grunn 
Ville dyr som grevling, hoggorm ol. som vandrer inn i private hager og borettslag er primært ikke 
en kommunal oppgave. Dette er en økende problemstilling med urban befolkning boende i 
skognære områder og kulturlandskap. Henvendelser om slikt skal primært gå til miljø og landbruks 



viltforvalter som vil drive veiledning. Ved slike telefoner til ettersøkspersonell skal man så godt det 
lar seg gjøre veilede eller be de kontakte miljø og landbruk.  
 
Grevling Kommunen yter et tilbud til innbyggerne med å fange grevling i private hager, i 

særskilte tilfeller. Det er i utgangspunktet grunneier sitt ansvar. Grevling kan 
felles uten særskilt tillatelse hele året av eier/bruker/rettighetshaver eller den 
han/hun bemyndiger når dyret gjør skade av vesentlig økonomisk betydning på 
en eller flere av følgende verdier: Hus, hage, åker, plante- eller frøkultur, aktivt 
drevne egg- og dunvær, pelsdyrfarm, fjørfeoppdrett eller viltoppdrett. Som 
vilkår for skadefelling heter det seg at skaden må ha oppstått i inneværende 
sesong, skaden er av vesentlig økonomisk betydning, og at det på forhånd i 
rimelig utstrekning er blitt forsøkt andre tiltak for å avverge skade  
Ettersøkspersonell kan sette ut bur for innfangning. Omplassering/avliving 
avhengig av forhold som jakttid, sted, dyrets tilstand ol. kan grunneier få hjelp 
til etter søknad til kommunen. Første henvendelse skal dermed sendes til 
kommunens viltansvarlig for søknadsskjema. 
 

Hoggorm Hoggorm kan oppleves problematisk i hager og boligområder. Hoggorm er 
fredet i Norge og skal ikke avlives. Særlig på våren når de kommer frem fra 
dvale og om høsten når de har unger kan hoggorm oppleves som et problem. 
Det finnes flere gode tips mot hoggorm ved hytter og hus. Fjerning av 
gjemmesteder som steinrøyser, tetting av sprekker og hull i grunnmur, rydde 
kratt og busker så ormen og dens byttedyr får mindre skjulesteder. 
Omlokalisering (2 km) er svært effektivt på enkelt individer av hoggorm. Om 
man ikke ønsker å plukke ormen opp finnes det hoggormfeller å få kjøpt for 
eksempel på www.hoggorm.no.  Ettersøkspersonell skal kun drive med 
informasjon og kan henvise til Miljø og landbruk. 
 

Hjortevilt Rådyr og elg kan om høsten trekke inn i hager med nedfallsfrukt. Dette kan 
skape problemer når dyra blir beruset og får aggressiv adferd. Slike tilfeller skal 
håndteres av ettersøkspersonell i nært samarbeid med politiet. Viltansvarlig 
holdes orientert.  
 
Rådyr kan også trekke inn i hager og borettslag ved spesielt snørike og kalde 
vintre. Om de her utgjør fare for seg selv eller andre må ettersøkspersonellet i 
samarbeid med politiet avgjøre utfallet. Viltansvarlig i miljø og landbruk holdes 
orientert.  
 

 

4. Ettersøk (hjortevilt) 
Det skal normalt gjøres ettersøk etter påkjørt hjortevilt som ikke finnes dødt eller avlives på stedet. 
Det kan også gjøres ettersøk etter annet vilt om ettersøkspersonellet finner dette nødvendig for å 
ivareta dyrevelferden. Ettersøkspersonellet kan etterspørres for bistand til politi eller andre 
offentlige instanser ved ettersøk etter vilt. 
 

 Ettersøk langs vei. Ettersøkspersonell skal bære refleksvest med påskrift og identifisere seg 
verbalt og/ eller med ID-kort på skadestedet. Skadested langs vei skal sikres forsvarlig og 
personell skal forholde seg til veitrafikklovens § 12.  Alle beredskapsvakter skal ha 
arbeidsvarlingskurs og kommunene har i samarbeid med beredskapsvaktene utarbeidet en 
skiltplan, godkjent av Statens vegvesen, til sikring av ettersøk på vei.  



 Ettersøk langs bane. Skal meldes til og gjennomføres i samarbeid med Jernbaneverket.  
 Slipp av ettersøkshund. Ved ettersøk av skadet dyr som støtes foran ekvipasjen, og som man 

derfor ikke oppnår kontakt med, skal ettersøket fortrinnsvis foregå med hund som har 
egenskapene til å stoppe/ stille dyret. Før slipp av hund skal disse kravene være oppfylt:  

• hunden sporer riktig dyr  
• dyret er skadd  
• slipp av hund er vurdert som den mest effektive ettersøksmetoden  
• hunden skal ha egenskapene til å stille det skadde dyret  
• hunden skal være merket med refleksvest/halsbånd og eiers/førers navn og 

nummer. 
Det skal, før slipp av hund, gjøres en vurdering av risiko for hunden, hensyn til annet vilts 
unger, hensyn til beitedyr, bebyggelse og ferdsel.  
 

 Skadd mordyr med frisk kalv. Om et mordyr i dieperioden på våren/sommeren er så skadd 
at det må avlives må det vurderes ut ifra dyrevelferdshensyn om kalven(e) også skal avlives. 
 

 Ettersøk i mørket. Vurderer ettersøkspersonellet det slik at et ettersøk er nødvendig for å 
avlive eller friskmelde dyret, startes ettersøk ved første mulighet. Kommunens 
ettersøkspersonell har lov til å bruke kunstig lys under ettersøk, forutsatt at politiet er 
orientert. 

 
 Skadet eller farlig dyr på offentlig sted. Ved melding om skadd eller farlig (aggressivt, pressa 

ol.) dyr på offentlig sted skal politiet umiddelbart kontaktes. Det er i politivedtektene nedlagt 
forbud mot bruk av våpen på, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted. Slike 
situasjoner må handteres av politiet eller i nært samarbeid med politiet. Kommunens 
viltansvarlig holdes orientert (evt. i etterkant). Etter naturmangfoldloven § 18 3.ledd og 
delegasjonsbrev fra miljødirektoratet 16.09.2013 får kommunen mulighet til:  

 
«å iverksette uttak i tilknytting til følgende problemområder og skadesituasjoner:  
1. Bestemte individ av alle hjorteviltartene og villsvin når de oppholder seg på 
trafikkerte eller tettbygde områder og utgjør en fare for skade på person eller skaper 
trafikkfarlige situasjoner.  
2. Særlig aggressive individ av knoppsvane og kanadagås når de oppholder seg på 
områder hvor de utgjør en fare for skade på person, eller hindrer ferdsel.» 
 

 Merking av sporslutt ved avbrutte/avsluttede ettersøk. Ved ettersøk der det kan være 
aktuelt å gjenoppta søket, skal stedet hvor ettersøket avsluttes merkes med markeringsbånd 
og koordinater fra GPS registreres slik at det skal være enkelt for en eventuell ny 
ettersøksekvipasje å gjenoppta søket. 

 

5.  Offentlig overtakelse av jaktettersøk 
Om kommunen overtar et jaktettersøk kan det aktuelle jaktlaget nyttes som postmannskap eller 
kjentmann om beredskapsvakt finner dette nødvendig. Jaktlaget bistår da viltmyndighetene som 
beskrevet i § 27 i forskrift om jakt, felling og fangst.  
 



6. Håndtering av dødt hjortevilt 
Fallvilt av hjortevilt og bever, eller verdien av slikt vilt, tilfaller kommunenes viltfond. Alt annet dødt 
vilt tilfaller det statlige viltfondet. Ved oppdrag på annet vilt oppbevares dyret på best mulig måte og 
beskjed sendes snarest til miljø og landbruk for videre melding og vurdering.  
 

• Slakt.  
- Hjortevilt som avlives av ettersøkspersonell (eks. nødverge) kan brukes som mat 

under forutsetning av at dyret er friskt og ikke har store indre skader. Kjøttet kan 
bare håndteres på privatkjøkken. 

- Trafikkskadet vilt som er avlivet i samsvar med denne instruks skal alltid undersøkes 
av Mattilsynet på godkjent viltkontrollsted før frambud.  

- Trafikkdrept vilt skal ikke brukes til mat for folk.  
- Ved kontroll skal storviltet maksimalt være oppdelt i fire deler og hode, nyrer, hjerte, 

lunger, lever og milt skal følge slaktet.  
Ved salg av viltslakt skal informasjon om navn og adresse til kjøper, samt antall kilo kjøtt 
meldes til miljø og landbruk for utsending av faktura. Inntektene tilfaller det kommunale 
viltfondet.  
 

• Kadavre. Selvdødt eller trafikkdrept vilt kan ikke nyttes til menneskemat. Kadaveret kan 
graves forsvarlig ned på stedet eller nærliggende egnet sted. Det er ikke greit å legge 
flere dyr på et sted.  Nedgravde kadavre må ikke være kilde til forurensning av brønner 
eller vassdrag. Ved behov for videre vurdering av sted kontaktes miljø og landbruk. 
Kadavre kan også leveres til frysecontainer i Gatedalen miljøanlegg. Det er OK å legge dyr 
i reveåte, men disse skal testes for skrantesjuke først. 

• Transport. I noen tilfeller kan det være behov for bruk av traktor/ båt til transport av 
elg/rådyr/dåhjort. Bruk av egen båt kan godtgjøres med km.sats 7,50 kr. Ved behov for 
transport av dyr av øyene kan skjærgårdstjenesten kontaktes. Ved leie av traktor kan eier 
kompenseres med 500 kr per gang for traktor. Utgiften må dokumenteres med innsendt 
faktura som sendes til kommunen. 

 

7. Overvåkning og prosjekter 
Ved prosjekter, sykdomsutbrudd(CWD), eller andre spesielle hendelser vil rutinene for 
fallvilthåndteringen måtte endres for å møte krav fra mattilsynet eller andre instanser. Viltansvarlig 
ved miljø og landbruk og ettersøkspersonell vil da i fellesskap utarbeide en ny rutine.  
 

• CWD. Overvåkningsprogrammet for CWD på hjortevilt vil fortsette i 2020. Det vil 
arrangeres ny opplæring med mattilsynet. Ettersøkspersonellet har ansvar for at prøve 
tas og sendes inn ved første mulighet og at denne samsvarer med fallvilt ID levert i 
Fallviltregisteret.  

• Ettersøkspersonellet skal og melde videre til mattilsynet om bekymringsmeldinger de får 
om vilt med sykdomssymptomer og i samarbeid med mattilsynet gjøre en vurdering av 
situasjonen. 

 
 

 

 


	Etablering av ny ettersøksordning i Fredrikstad kommune
	Instruks for ettersøkspersonell

