
 

ÅRSMELDING FRA KOMPETANSEGRUPPE ETTERSØK (KGE) 2015 

 

Kompetansegruppa ble oppnevnt av Jakthundkomiteen (NJK) på møte 24.februar 2015. 

Følgende ble oppnevnt: Bjørn Sønsteby – 1 år Helga-Mari Tessem – 2 år Knut J. Herland – 2 år Knut 

Juvet – 1 år Torfinn Thomassen – 2 år. Torfinn Thomassen trakk seg fra gruppa 11.august 2015. 

KGE har i 2015 avholdt et møte. Møtet ble avholdt 7.april hvor Knut J. Herland ble valgt som leder. 

Det ble behandlet 9 saker på dette møtet.  

Komiteen har utover dette ene møtet kommunisert pr. e-post. 

Endring av «forskrift av 22.mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst» ble vedtatt av 

Miljødirektoratet 4.mars 2015. NKK`s regelverk for blod og ferskspor ble derfor gjennomgått og 

endringsforslag ble utarbeidet som samsvarte med forskriftsendringen. Forslaget ble oversendt NJK 

som fattet følgende beslutning:  

«Regelverket for blod og ferskspor vedtas fra 1.1.2016 – 31.12.2016. Regelverket vedtas for 1 

år som et unntak pga. planer om omorganisering av prøveformen. NJK ønsker å skille 

regelverket for ettersøksprøver (godkjenningsprøver) og regelverket for konkurranseprøver- 

blodspor i to separate regelverk for å få regler som er mest mulig tilpasset den aktivitet som 

drives. Det må mest trolig opprettes en fagkomite for ettersøksprøver (godkjenningsprøver) 

og en fagkomite for konkurranseprøver-blodspor.» 

Den 8.desember 2015 sendte Miljødirektoratet overraskende ut på nytt «Høring på forslag 

til endringer av forskriften». Forslag til instruks for prøving og godkjenning av 

ettersøksekvipasjer ble samtidig sendt NKK og NJFF for uttalelse. Etter en intern 

høringsrunde i klubber/forbund i NKK skal det utarbeides en høringsuttalelse på forslag til 

endringsforskriften samt forslag til ny instruks. Denne skal oversendes NJK til endelig 

behandling før oversendelse til direktoratet. 

KGE har også bistått administrasjonen samt svart på direkte spørsmål til utvalgets 

medlemmer som har kommet inn ang. komiteens fagfelt ifølge instruks. Leder har også 

deltatt på møte i NJFF på Flå samt holdt et innlegg på ettersøksseminar på Skogbrukets 

kursinstitutt på Biri. 

 

Eidsberg 13.januar 2015 

Knut J. Herland (leder KGE) 

 

 

 

 


