Ettersøk av skadet vilt i Marnardal og Audnedal
Som følge av strengere krav til kurs og opplæring, at elgbestanden har endret seg kraftig og at
hjorten er på full fart inn har kommunen omorganisert arbeidet med ettersøk av skadet vilt.
Ordningen gjelder fra 1. juni 2016.
Etter gjeldende forskrifter har kommunen ansvaret for å ettersøke og evt. avlive skadet vilt på en
sikker og human måte. Utenom jakttiden er det som oftest påkjørsler av bil eller tog som er årsaken,
men det kan også være sykdom og forskjellige former for skader dyrene selv har pådratt seg. Under
jakttiden er oppgaven litt mer omfattende. Der har kommunen ansvaret for å følge opp situasjoner
der dyr blir påskutt men
ikke faller for skuddet. Etter
at jeger eller jaktlag selv har
forsøkt å finne dyret med
egen hund eller
hundeekvipasje de har
avtale med, har kommunen
ansvaret for å følge opp
ytterligere hvis nødvendig.
Dette er ofte vanskelige
situasjoner der all øvrig jakt
må innstilles så lenge
ettersøk pågår. Hensikten
med det hele er selvsagt å
holde en høy standard når
det gjelder sikker og human
jakt med respekt for viltets liv og lidelser.
Kommunen er avhengig av å leie inn kompetente personer med nødvendig opplæring og godkjente
hunder til dette arbeidet og har nå inngått avtale med 5 erfarne jegere som disponerer godkjente
hunder for elg, hjort og rådyr og som er godt lokalkjent i sine respektive områder. Påkjørsler og andre
skader på større vilt skal meldes direkte til en av disse. Alle 5 samarbeider seg i mellom og utnytter
hverandres kompetanse, så det er ikke så viktig hvem som først får beskjed. De har også myndighet
til å involvere andre lokalkjente jegere hvis nødvendig.
Skulle du være uheldig å kollidere med vilt er det viktig å merke plassen nøyaktig slik at hunder kan
begynne på sporet på rett sted. Deretter må en av ettersøksjegerne kontaktes. Dersom du ikke har
telefonnumre tilgjengelig så kan du ringe politiet som vil sette deg videre til rette person. Har du
meldt fra på denne måten kan du få en attest fra kommunen slik de fleste forsikringsselskap
forlanger for å dekke skader etter viltpåkjørsler.
Kontaktpersonen er:
Område
Grindheim
Konsmo
Øyslebø
Laudal
Bjelland
Øyvind Jorstad
skogbrukssjef

Kontaktperson
Trond Ole Pytten
Odd Bråtveit
Knut Heddeland
Svein Gardar Nordstrøm
Jens Tønnesland

Telefon
470 11 191
481 49 769 (38 28 02 23)
916 24 024
916 34 133
915 45 985 (38 28 76 66)

