
 

ÅRSMELDING FRA KOMPETANSEGRUPPE ETTERSØK (KGE) 2017  

 Kompetansegruppa har i 2017 bestått av Dag Arne Matre, Hans Petter Klokkerengen og Knut J. 
Herland, sistnevnte som leder 

KGE har i 2017 avholdt 2 ordinære møter samt et telefonmøte. Utvalget har for øvrig hatt god 
kontakt pr. e-post. Det er avholdt et møte med NJFF 

Etter at «forskrift av 22.mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst» ble endret av 
Miljødirektoratet 4.mars 2015 samt ny forskrift og instruks M520/2016 gjeldende fra 1.4.16, har KGE 
nedlagt et betydelig arbeid med å tilpasse NKK`s regelverk i samsvar med dette. Det er også i 2017 
utarbeidet kurskompendium for etterutdanning av ettersøksdommere. Alle deltagere får utlevert 
hver sin kursmappe med forskrifter og instrukser samt NKK`s regler m.m. Det er også i 2017 avholdt 
kurs for utdanning av instruktører for ettersøk videregående del 2. kurset. Det er avholdt 4 kurs for 
oppdatering av ettersøksdommere med til sammen 352 dommere. KGE`s medlemmer har vært 
kursinstruktører.  Det fortsatt mage som ikke har gått oppdateringskurs enda og arbeidet fortsetter i 
2018. Det er krevende å nå alle på grunn av reisekostnader. Det vil på sikt bli utpekt godt kvalifiserte 
personer i hver region som skal holde disse oppdateringskursene som alle dommere er pålagt minst 
hvert 5.år. Matre har også deltatt i en arbeidsgruppe som har arbeidet med forslag til nye 
konkurransespor på blod. 

KGE har også bistått administrasjonen samt svart på direkte spørsmål til utvalgets medlemmer som 
har kommet inn ang. komiteens fagfelt ifølge instruks. KGE har også behandlet og innstilt til NJHK i 
flere klagesaker 

Her en del faktatall ang. KGE`s fagområde pr. 31.12.17                                                                             
Dommere:                                                                                                                                                              
688 dommere autorisert                                                                                                                                            
45 nye ettersøksdommere 2017                                                                                                                            
352 har deltatt på oppdateringskurs ( avholdt 4 kurs) 

Prøver:                                                                                                                                                                      
98 blodsporprøver samlet                                                                                                                                  
148 blodspor bevegelig                                                                                                                                                    
2 prøver ferskspor samlet                                                                                                                                           
145 ferskspor bevegelig 

Godkjente ekvipasjer for ettersøk i 2017:                                                                                                             
1170 godkjente ettersøksekvipasjer  

Ettersøk videregående trinn 2:                                                                                                                               
Antall kurs 18                                                                                                                                                               
Antall godkjente instruktører 55                                                                                                                             
1764 ettersøksekvipasjer er registrert godkjent for off.ettersøk pr. 14.2.18 ( har gått kurs ettersøk 
videregående trinn 2) 

Eidsberg den 25.2.2018                                                                                                                                              
Knut J.Herland (leder) 

 

 

  


