
Videregående kurs i skadefelling med 
caseløsning. 

Sted: Finnmark. Ett opplegg pr dag/fellingslag 
Tid:   4 dager/4 lag 

Forelesere/instruktører:  
Eivind Lurås og en hjelpeinstruktør, Jakt og Fiskesenteret. 

Dag 1, 2, 3 og 4. 

0900  Registrering/orientering om kursopplegg 

1100 

1130 

Organisering av skadefelling 
Forberedelser, avtaler, etterarbeid 

Hunden fra valp til ”arbeidsredskap” /verdien av mental 
styrke/testing av hund.  
Sporhund eller løshund?  
Trening, raser, arbeidsmåter.  

Lunch 

 Caseoppgaver som skal løses i praksis. Jaktlaget får 
«melding fra beitebrukere» med begrenset informasjon 
som under et reelt skadefellingsforsøk. Fellingslaget skal 
deretter løse oppgaven, utpostering, bruk av hund 
(sporhund) og «jakt» fortsetter deretter. Mer informasjon 
vil bli gitt ettersom fellingslaget løser en og en deloppgave. 



1700 

Løses alle oppgaver bra så ender det med «felling» og 
suksess for fellingslaget til slutt. Vi fra NJFF/Jakt og 
fiskesenteret stiller som instruktører/hjelpere/»dommere» 
under oppgaven og vi evaluerer grundig etterpå sammen 
med alle deltagerne.   

Avslutning og evaluering 

Praktisk caseoppgaver som skal løses i praksis. Jaktlaget får «melding 
fra beitebrukere» med begrenset informasjon som under et reelt 
skadefellingsforsøk. Fellingslaget skal deretter løse oppgaven, 
utpostering, bruk av hund (sporhund) og «jakt» fortsetter deretter. Mer 
informasjon vil bli gitt ettersom fellingslaget løser en og en 
deloppgave.  

Løses alle oppgaver bra så ender det med «felling» og suksess for 
fellingslaget til slutt. Vi fra NJFF/Jakt og fiskesenteret stiller som 
instruktører/hjelpere/»dommere» under oppgaven og vi evaluerer 
grundig etterpå sammen med alle deltagerne. 

Vi legger opp til 1 case pr dag. Da kan vi prøve ut ledere/grupper av 
ledere og ulik sammensetning av jaktlag. Bruk av peilere, 
sambandsutstyr, informasjonsflyt, hunder mm som under et vanlig 
fellingsforsøk. Vi tar ikke med våpen med ut under oppgaveløsningen. 

Opplegget krever en del forberedelser så vi instruktørene kommer 
kvelden før for å få tid til å legge ut alle oppgaver. Vi avslutter på hver 
dag med en gjennomgang og evaluering av kurset. 

Finnes det tilgjengelig sporhunder til ulv, jerv eller bjørn så bør disse 
brukes under øvelsen. Vi vil legge ut slepespor med relevant lukt i 
området og oppgaven kan løses mye mer effektivt med en dyktig hund. 




