
ÅRSMELDING FRA KOMPETANSEGRUPPE ETTERSØK (KGE) 2018  
Kompetansegruppa har i 2018 bestått av Roger Sjølstad, Hans Petter Klokkerengen og Knut J. 
Herland, sistnevnte som leder.  
KGE har i 2018 avholdt 3 ordinære møter samt et arbeidsmøte. Utvalget deltok også på et 
fellesmøte med NJK og NJFF. Utvalget har for øvrig hatt god kontakt pr. e-post. Det er også 
avholdt et møte med NJFF og KGE hvor samarbeide mellom NKK og NJFF på vårt fagfelt 
ble drøftet.  
Det er i 2018 nedlagt et betydelig arbeide med å utarbeide forslag til nye prøveregler for 
blodsporprøver konkurranse. KGE fikk i oppdrag av NJK å utarbeide forslag til nye 
blodsporregler etter avsluttet høringsrunde. Nye regler er vedtatt av NJK og gjeldende fra 
1.1.2019 til 31.12.2019 Reglene skal deretter evalueres etter endt prøvesesong. De nye 
blodsporreglene er også innarbeidet i kurskompendium for etterutdanning av 
ettersøksdommere.  
 
Det er avholdt 3 regionale kurs for oppdatering av ettersøksdommere i.h.h.til krav i forskrift 
om oppdatering av ettersøksdommere (minst hvert 5.år). KGE`s medlemmer har vært 
kursinstruktører på disse kursene. Dette er kurs som må holdes årlig for å fylle 
Miljødirektoratets krav hjemlet i forskrift. Det er krevende å nå alle dommerne på grunn av 
store reiseavstander, men kursene forsøkes lagt regionvis. KGE har også bistått 
administrasjonen samt svart på direkte spørsmål til KGE som har kommet inn ang. komiteens 
fagfelt ifølge instruks.  
 
KGE har også behandlet og innstilt til NJK i noen klagesaker. KGE har 2018 utarbeidet 
forslag til nye NVCH regler samt nye regler for avholdelse av NM blodspor i samsvar med 
nye prøveregler (konkurransespor EK). Disse ble deretter sendt på høring med frist i februar 
2019.  

Her en del faktatall ang. KGE`s fagområde ettersøk pr. 31.12.18: 

654 autoriserte ettersøksdommere, 30 er nyutdannet og autorisert i 2018.                                                                                           
Det er avholdt 96 blodsporprøver samlet og 162 blodsporprøver bevegelig.                                                                                                         
Det er avholdt 1 samlet prøve ferskspor samt 146 bevegelig prøver ferskspor.                                                                                                           

Det er ved årsskifte registrert 1141 godkjente ettersøksekvipasjer for hjortevilt.                                                                                                        
Det er avholdt 7 ettersøk videregående kurs trinn 2. 
Antall godkjente instruktører er 57.                                                        
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