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INFORMASJON OM HELIKOPTERUTFRAKT AV ELG OG HJORT HØSTEN 2022 

Miljødirektoratet v/Statens naturoppsyn har for perioden 15.08.2022 – 31.10.2022 avsatt midler for 
å kunne tilby jegere uttransport av felte hjort og elg i forbindelse med jakt høsten 2022.  

Tilbudet gjelder områder som grenser inn mot villreinområdet definert som Nordfjella. Det vil si  

Ulvik, Aurland, Lærdal, Hemsedal, Gol, Ål, Hol samt at Årdal og Eidfjord er tatt med idet hjort og elg 
trekker til disse områdene.  

Hensikten med dette tilbudet er å stimulere til økt uttak av dyr som frekventerer områder der det 
potensielt finnes smittestoff tilknyttet skrantesjuke. Det er bred enighet om at et slikt tilbud er 
fornuftig. Det er Airlift AS med base på Hafslo i Sogndal som er operatør i år. 

Kontaktinformasjon:  

Koordinator for helikoptertjenesten er:  

Petter Braaten, Seniorrådgiver i SNO – Telefon: 92407771 eller 

Kristoffer Ullern Hansen, Seniorrådgiver i SNO – Telefon 97097720  

Epost: petter.braaten@miljodir.no, kristoffer.ullern.hansen@miljodir.no 

Gjennomføring:  

Det vil, så sant det er flyvær, bli mulighet for utflyging av felte dyr hver søndag. Værforhold og antall 
innmeldte oppdrag vil være avgjørende for når på ettermiddagen vi starter. Uansett er det slik at 
flyging må avsluttes før mørkets frembrudd.   

Det vil bli foretatt en vurdering av hver enkelt flytur. Dersom det kun er et fåtall dyr som er felt vil 
det kunne bli slik at jegerne må basere seg på å bære disse ut. Vi har et budsjett som må søkes brukt 
på best mulig måte.  Vi har nå hatt liknende tilbud i 5 år og det blir erfaringsmessig meldt inn nok 
fraktbehov hver søndag til å sende ut helikopteret 

Felte dyr må i den grad det er mulig samles slik at en unngår for mye "plukkfangst".  Dersom dyret 
har skinnet på skjæres det opp i begge hasene på bakbeina og helikopterstroppen tres gjennom 
begge hasene før de hektes på helikopterkroken. Jegerne sjøl må være forberedt på å foreta dette. 
Dyrene må merkes av jeger slik at de er mulig å skille disse dersom det er flere avhentingspunkter og 
flere eiere av dyra.  Ta derfor med noen strips og en merkelapp med navn og telefonnummer til fjells.  

Dersom noen har egne stropper kan disse brukes dersom de er godkjent for helikoptertransport samt 
at de er uten skader. Det vil bli opp til fartøysjefen å avgjøre om disse er gode nok.  

Dersom jegerne av en eller annen grunn ikke kan være til stede når helikopteret kommer, må dyr 
være klargjort for transport og merket med noe godt synlig. Eks. refleksvest. Det må også være mulig 
å lande der dyra ligger.   

Dersom dyra er flådd, bør de av hensyn til hygiene pakkes i godkjente big-bags. Helikopteret vil ha 
med seg big-bags når de utfører flyginga.   
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Når lasten er satt ned på avtalt sted er jegerne sjøl ansvarlige for å ivareta dette.  Av hensyn til 
effektivitet kan det hende at utflyging av dyr tilhørende ulike jegere havner på et sted og ikke alltid 
der jegerne ønsker det. Imidlertid vil det være mulig å hente dyra med bil der de settes ned.  

Vi vil forsøke å informere i noen grad via Facebooksiden "hjortejakt i Lærdal". 

Kontakt med helikopteret: 

Helikopteret kan kontaktes på radio via kanalen jakt 1.  For å oppnå kontakt så er det bare å si:  

"Helikopter, kan du høre (navn)" når du hører helikopteret i luften. 

Innmelding av fraktbehov.  

Dette meldes pr. telefon eller sms til koordinator på telf: 92 40 77 71/97097720 

Meldingen må inneholde følgende:  

Navn på jeger  

Telefonnummer:  

Antall dyr og størrelse på disse  

Posisjon for avhenting oppgitt i UTM   (eks: 32 V 
428543 6757821) 

 

Stedsnavn: (eks. Dyrkoll)  

Sted for levering. Posisjon og konkret stedsnavn  

 

Vedrørende GPS-posisjon og format.  

Alle kjente GPS'er har en mulighet for å fremvise posisjonen i UTM/UPS. Dette finnes i menyen som 
heter oppsett (setup) og er en enkel sak å stille inn.  Det finnes også flere app'er til smarttelefon som 
leverer posisjon i rett format.  Norgeskart friluftsliv er fin å bruke.  

NB. Den første søndagen med flyging blir 21.08.2022 . 

Geilo, 07.06.2022 

Petter Braaten      


