
Ettersøk av skadet 
hjort 

Praktiske erfaringer  

Organisering

Rune Mikkelsen, viltkontakt for Bergen kommune 



Hjort i Norge 

Jaktutbytte - 50 053 dyr (vs elg: 31 740) 

Jaktettersøk - 5 % (?) = 2500 jaktettersøk

Trafikkpåkjørsler - 1801 hjort

Trafikkettersøk - 57 % - 1033 trafikkettersøk

Totalt ≈ 3500 (?) hjorteettersøk pr. år

(vs Danmark: ≈ 2500 hjorteettersøk pr. år)



Kommunalt ansvar

Trafikk-
påkjørsler -
fallvilt

Jaktettersøk



Ved resultatløse”private” 
jaktettersøk

• Varsle kommunen hvis
resultatløst ettersøk

• Hvem andre i kommunen –
eller nabokommunen, kan
hjelpe når den “private” 
ettersøksjegeren må gi opp? 



Påkjørsel (Bergen, 29. januar 2021) 



- Ofte beinbrudd (høyde på bil – høyde på hjort)
- Sjeldent blod, i starten
- Lite informasjon fra bilfører
- Flere dyr krysset vegen på samme punkt
- Ofte mørkt, dårlig vær og bratt - Vestlandet



Erfaringer med ettersøk av hjort



Erfaringer med ettersøk av 
hjort 

• Seiglivet art – tåler store skader 
• Lange spor (kilometer)
• Ofte sammen i flokk 
• Flykter gjerne til vann
• Tilbakeganger, vinkler 
• Sjeldent mulig å få skutt under 

sporing
• Forposter nyttig i bebyggelse
• Motbakker ingen hindring 
• Kalvene ekstra utfordrende
• Åtte av ti ganger må dyrene stilles 

av hund 
• Flykter langt 



Noen minimumskrav for å lykkes 

Hunden må mestre å spore samme individet langt (kilometervis, uten blod) 

Hund og fører må ha god kondisjon – Luft til hjernen 

Må være tilgjengelig og ha tid – Det bør ikke være kun hobby

Må praktisere nok ettersøk (hvert år, hver måned, hver uke ≠ arbeid, 
familie)

Tilgang til løshund – hjort må stilles! (forposter er urealistisk, men gjerne to-
spann)



Årlig avskyting Tyskland, ca:
 1.100.000 rådyr (Rehwild)
 70.000 hjort (Rotwilt)
 500.000 villsvin (Schwarzwild)





Årlig avskyting, ca:
 1.100.000 rådyr (Rehwild)
 70.000 hjort (Rotwilt)
 500.000 villsvin (Schwarzwild)



 Gjennomsnittlig kortere 
"hetz" i bratt terreng!



Hunderase
God sporhund

+
løshund



Organisering Kommunen har ansvaret



Organisering – med hensyn 
til viltet



«Da jeg ikke ble valgt 
som leder av 

viltnemnda, måtte jeg ta 
til takke med vervet som 
ordfører i kommunen» 



To kategorier 

Ettersøk med hund  

Fallvilt (avlive på veg, småvilt++)



Du har intens 
tannverk… 

Tannlege 1 «Praktiserende»

Tannlege 2 «Ikke praktiserende»

- Hvilke tannlege ringer du? 



Danmark: 19 030 ettersøk (2019) og 190 hundeførere ≈ 100 per stykk 

Sverige: Minimum 50 – 100 ettersøk per hund per år 

Tyskland: Minimum 50 – 100 ettersøk per hund per år 

Hordaland: Teoretisk gjennomsnitt 0,8 ettersøk per ekvipasje 

«Men Rune, forholdene i Danmark 
eller Tyskland er jo helt annerledes 
enn i Norge…Veldig bratt og få 
veier hos oss, og vi kan ikke ha en 
hund kun til ettersøk…»



12 519 godkjente (!) hunder



Kommunen har 
myndighet til å velge

Ettersøksring Sporhundsentral Jakt og fiskelag

Oppdragstaker Ansatt Viltforvalter

Politisk 
«viltnemnd» 



Organisering 
Politiets telefonliste 

Interkommunale hundeførere (vikarer)

Mikkel Espen


