ARBRÅ ÖSTRA VVO

170425

Rutiner vid Viltolyckor inom Arbrå Östra Viltvårdsområde.
-

Viltolycka skall omgående anmälas till polisen på 112.
Polisen utlöser aktiviteter utifrån omständigheter, enligt gällande regelverk, främst genom
att kontakta utsedda kontaktpersoner. Kontaktpersoner ersätts och är
godkända/registrerade av det Nationella Viltolycksrådet och har erforderlig utbildning.

-

Kontaktpersonen kontaktar jakträttshavaren som i de flesta fall är VVO.

-

Kontaktpersonen/Eftersöksjägaren utför eftersök och vid behov avlivning av djuret.

-

Efter att djuret avlivats meddelar kontaktpersonen polisen och jakträttshavaren.

-

Det avlivade djuret tillfaller jakträttshavaren (resp jaktlag inom VVO), som tillvaratar djuret efter
beslutade regler. Ingen ersättning utgår till jakträttshavaren.

-

Jakträttshavaren registrerar djuret på den digitala databasen.

Se bifogade ”Ersättning, regler och typfall”

Ersättningar, regler och typfall
Sammanställning enligt Rikspolisstyrelsens
och Naturvårdsverkets föreskrifter

www.viltolycka.se

Ansvarig utgivare: Nationella viltolycksrådet
D nr: POA-226-7276/12
Produktion: Informationsenheten, Rikspolisstyrelsen
Upplaga: 300 ex
Tryck: RPS Tryckeri, Stockholm 2012

Inledning
Som ett hjälpmedel för både eftersöksjägare och poliser inom Nationella
Viltolycksrådet har detta dokument
sammanställts för att förtydliga sammanhanget mellan Rikspolisstyrelsens
och Naturvårdsverkets föreskrifter.
Informationen beskriver hur viltolyckor
med vilda djur (inte tamdjur) enligt 40§
jaktförordningen och som varit inblandad i en sammanstötning med ett
motorfordon eller med ett spårbundet
fordon ska handläggas.
Dokumentet innehåller även utdrag ur
Nationella Viltolycksrådets riktlinjer för
eftersöksekipage.

HÄNDELSER O C H ERSÄTTN I N G I SAMBA N D MED EFTERSÖ K

3

Typfall och ersättningar
Ersättning, kronor
Kontaktperson Eftersökjägare

Typfall

Händelse

A

Polisen har säkra uppgifter om att ett påkört vilt är dött i diket
och platsen är känd. Polisen ringer kontaktpersonen som meddelar jakträttshavaren. Kontaktpersonen registrerar viltolycks
rapport i databasen.

300 kr

B

Polisen har osäkra uppgifter om vad som är påkört och var.
Polisen meddelar kontaktpersonen att platsbesök ska ge
nomföras. Viltet avlivas och kontaktperson meddelar polisen,
jakträttshavaren och registrerar viltolycksrapport i databasen.

300+250 kr

C

Polisen har osäkra uppgifter om vad som är påkört och var.
Polisen meddelar kontaktpersonen att platsbesök ska ge
nomföras. Viltet har lämnat platsen och i polisens beslut om
platsbesök finns bemyndigande för kontaktpersonen att vid
behov anlita en eftersöksjägare. Kontaktpersonen kallar in för
uppdraget lämpligt och godkänt eftersöksekipage. Eftersöks
jägaren meddelar kontaktpersonen när uppdraget är avslutat.
Kontaktpersonen meddelar jakträttshavaren om eftersök ska
återupptas eller är avslutat. Viltolycksrapport registreras i
databasen.

300+250 kr
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Björn, varg,
järv och lo
1900 kr
Älg och vild
svin 700 kr
Övriga arter
400 kr

Ersättning, kronor
Typfall

Händelse

D

Polisen har osäkra uppgifter om vad som är påkört och var.
Polisen meddelar kontaktpersonen att platsbesök ska genom
föras. Viltet har lämnat platsen och i polisens beslut om
platsbesök finns bemyndigande för kontaktpersonen att vid
behov anlita en eftersöksjägare. Kontaktpersonen kallar in för
uppdraget lämpligt och godkänt eftersöksekipage. Efter beslut
av polisen bistår kontaktpersonen eftersöksjägaren under efter
söksuppdraget. Kontaktpersonen meddelar jakträttshavaren
om eftersök ska återupptas eller är avslutat. Viltolycksrapport
registreras i databasen.

300+250 kr

Polisen har säkra uppgifter om vad som är påkört och var
samt att djuret lämnat platsen. Polisen beslutar om eftersök
och meddelar kontaktpersonen som för uppdraget kallar in
lämpligt och godkänt eftersöksekipage. Eftersöksjägaren med
delar kontaktpersonen när uppdraget är avslutat. Kontaktper
sonen meddelar jakträttshavaren om eftersök ska återupptas
eller är avslutat. Viltolycksrapport registreras i databasen.

300 kr

E

Kontaktperson Eftersöksjägare
Björn, varg,
järv och lo
1900 kr
Älg och vildsvin 700 kr
Övriga arter
400 kr
Björn, varg,
järv och lo
1900 kr
Älg och vildsvin 700 kr
Övriga arter
400 kr

Viltolycka
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Typfall

Händelse

F

Polisen har osäkra uppgifter om vad som är påkört och var.
Polisen meddelar kontaktpersonen att platsbesök ska ge
nomföras. Viltet har lämnat platsen och i polisens beslut om
platsbesök finns bemyndigande för kontaktpersonen att vid
behov anlita en eftersöksjägare. Kontaktpersonen har för än
damålet lämplig och godkänd hund och får själv efter beslut av
polisen utföra eftersöket. Kontaktperson meddelar polisen och
jakträttshavaren om eftersök ska återupptas eller är avslutat.
Viltolycksrapport registreras i databasen.

G

Ersättning, kronor
Kontaktperson Eftersöksjägare
Utgår ingen
Björn, varg,
grundersättning järv och lo
eller tilläggs1900 kr
ersättning
Älg och vildsvin 700 kr

I de fall polisen meddelar en kontaktperson enligt ovan
relaterade händelser och den kontaktpersonen överlämnar
uppdraget till en annan kontaktperson utgår ersättning till den
av kontaktpersonerna som registrerar viltolycksrapporten i
databasen.

•
•

att jakträttshavaren ska kontaktas
att jakträttshavaren avgör om ett trafikskadat vilt är tjänligt

Operativa funktionärer inom Nationella Viltolycksrådet
Kontaktpersoner
Med kontaktperson avses en person som, via Nationella Viltolycksrådet regionalt,
frivilligt åtagit sig och av polismyndigheten blivit godkänd för att stå till förfogande för
att genomföra platsbesök eller fördela eftersöksuppdrag som avses i 40 §
jaktförordningen (1987:905). Kontaktpersonen ska uppfylla kompetenskraven i Natur
vårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt och
vara registrerad i Nationella Viltolycksrådets databas.
Eftersöksjägare, eftersöksekipage och eftersökspatrull
•
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En eftersöksjägare är en person som frivilligt åtagit sig och av polismyndighet
blivit godkänd för att stå till förfogande för eftersök enligt 40 § jaktförordningen
(1987:905).
HÄ N D E L S E R O C H ER SÄTTNING I SAMB AND MED EFTERSÖ K

Övriga arter
400 kr

•

•
•

•
•
•

Eftersöksjägaren ska uppfylla kompetenskraven i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt och vara
registrerad i Nationella Viltolycksrådets databas.
Eftersöksekipage avser en eftersöksjägare med hund.
Vid eftersök av älg, kronhjort, dovhjort, rådjur och mufflonfår utförs eftersöket av ett eftersöksekipage. Undantag är när en kontaktperson biträder vid eftersöket, detta efter beslut av polismyndigheten.
Vid eftersök av vildsvin består en patrull av ett eftersöksekipage och en
eftersöksjägare.
Patrull avser eftersök på ensamma vuxna djur och djur i flock.
Vid eftersök av björn, varg, järv och lo består en patrull av ett eftersöksekipage och minst en eftersöksjägare.

Anlitad jakträttshavare
Med anlitad jakträttshavare avses en markägare, eller en av markägaren anlitad
person, som uppfyller krav för eftersöksjägare och som frivilligt åtagit sig att stå
till förfogande för eftersök som börjar i eget jaktområde. En anlitad jakträtts
havare behöver inte stå till förfogande för andra eftersöksuppdrag än sådana
som börjar i eget jaktområde men ska fullfölja ett påbörjat eftersök även om det
fortsätter över annans jaktområde.
Krav för att ingå i Nationella Viltolycksrådet
En kontaktperson, eftersöksjägare och anlitad jakträttshavare ska
•
•
•
•
•
•

ha jägarexamen
ha en eftersökshund enligt Nationella Viltolycksrådets riktlinjer
(ej kontaktperson)
inneha licens för kulvapen klass 1
vara godkänd i utbildningen trafiksäkerhet vid eftersök av
trafikskadat vilt
vara godkänd av polis
använda av polisen tilldelad skyddsutrustning.

Ersättningsnivåer
•
•

•

Grundersättning 300 kronor, tilläggsersättning (platsbesök) 250 kronor.
Ersättning för eftersök av björn, varg, järv och lo 1 900 kronor för varje
eftersöksjägare i patrullen. De som ingår i patrullen ska ha kompetens för
eftersök av djurarten.
Ersättning för eftersök av vildsvin 700 kronor för varje eftersöksjägare i
patrullen. Båda ska ha kompetens för eftersök av djurarten.
HÄNDELSER O C H ERSÄTTN I N G I SAMBA N D MED EFTERSÖ K
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•
•
•

•

•
•

Ersättning för eftersök av älg 700 kr för en eftersöksjägare.
Ersättning för övriga arter 400 kr för en eftersöksjägare.
I de särskilda fall då polismyndigheten fattar beslut om att kontaktpersonen även
kan genomföra eftersök utgår endast eftersöksersättning. Detta gäller samtliga
djurslag.
I de fall polismyndigheten. beslutar att kontaktpersonen ska biträda annan eftersöksjägare görs detta inom ramen för grundersättning och tilläggsersättning för
kontaktperson.
Tillägg för bil motsvarande skattefri del av statlig bilersättning om vägsträckan
överstiger 50 kilometer enkel väg.
Tillägg för snöskoter, efter särskilt beslut av polismyndigheten, för varje påbörjad
timme: 200 kronor.

Avslut av eftersöksuppdrag
Enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter är ett eftersök avslutat när 		
1.
2.
3.
4.
5.

viltet påträffas dött
viltet påträffas skadat och, vid behov, avlivats
viltet påträffas oskadat eller har skador som inte kräver att det avlivas
viltet inte kan anträffas eller
polismyndigheten i annat fall beslutar att eftersöksuppdraget ska avslutas.

Avslut av eftersöksuppdrag av djurskyddsskäl
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter, Allmänt råd till 33 §
Ett eftersök bör av djurskyddsskäl avslutas exempelvis när ett eftersöksekipage, efter att
ha följt spåret en viss tid eller en viss sträcka, konstaterar att allt talar för att djuret inte
är allvarligt skadat. En faktor som kan vägas in vid bedömningen av om ett eftersök bör
avslutas är om djurets flykt inte avviker från dess naturliga beteende.
Om eftersöket inte leder framåt trots omfattande insatser bör det avslutas även i fall där
djuret bedöms skadat. I sådant fall bör som regel ett nytt eftersöksekipage utses och ett
eftersök inledas varvid det bör övervägas om hund eller hundar med andra egenskaper
än de tidigare ska användas. Den resursåtgång som krav på ytterligare eftersök innebär
bör vägas mot ökad möjlighet att fullgöra uppdraget samt med hänsyn till eftersökseki
pagets säkerhet.
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Fördelning av trafikdödat djur
Älg eller hjort som avlivats under fredningstid vid eftersök som genomförs
enligt 40 § andra stycket jaktförordningen (1987:905) eller som anträffats
död ska tas omhand enligt punkt 1–4. Detta gäller inte om älgen eller hjorten
tillfaller jakträttshavaren eller viltvårdsområdesföreningen i enlighet med
34 § andra och tredje styckena jaktförordningen (1987:905).
1. Jakträttshavaren eller viltvårdsområdesföreningen på den plats där djuret
anträffades dött eller avlivades får behålla djuret.
2. Anträffas djuret dött eller avlivas på väg som utgör gräns mellan två
jaktområden och disponerar berörda jakträttshavare gemensamt jakträtten
på vägen, ska de i samråd dela djuret.
3. Anträffas djuret dött eller avlivas på gräns mellan två jaktområden, som inte är
sådan väg som avses under punkt 2, ska jakträttshavarna i samråd dela djuret.
4. Om djuret inte kan tas omhand enligt punkterna 1–3 får polismyndigheten
besluta att djuret ska destrueras eller tas omhand på annat lämpligt sätt.
Detta finns beskrivet i NFS 2002:18 36§ (ändrad genom NFS2012:8).

Riktlinjer för eftersöksekipage som ingår i Nationella Viltolycksrådet
•

Ett eftersöksekipage består av förare med minst en för ändamålet godkänd
hund vilka tillsammans ska ha god erfarenhet att spåra den typ av skadat vilt
som uppdraget gäller. En viktig faktor är ett väl fungerande samarbete mellan
förare och hund.

•

Vid eftersök av älg, hjort eller vildsvin ska eftersöksekipaget, förutom att
spåra, kunna med skall ställa det skadade djuret. I vargrevir eller vid
annan bedömd fara får eftersöksjägaren i varje enskilt fall själv avgöra om det
är rimligt ur hundens säkerhetssynpunkt att släppa hunden.

•

Jaktledare inom jaktlaget där ekipaget normalt verkar intygar skriftligen att
hund och förare är en väl fungerande enhet med stor erfarenhet av eftersök
på angivet djurslag.

•

Skriftligt intyg ska uppvisas för länsansvarig eller samordnande jägare inom
NVR som efter samråd i det regionala rådet godkänner och regelbundet
kontrollerar hundens intygade användningsområde och status i databasen.
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Utdrag ur NFS 2002:18 33b § (ändrad genom NFS2012:8)
En hund som ingår i ett eftersöksekipage ska vara särskilt tränad för
ändamålet och ska ha dokumenterade särskilt goda egenskaper att följa en
skadad individ av den art eftersöket avser.
Allmänt råd till 33 b §
En hund bör anses ha visat sådana egenskaper om den har genomgått
utbildning och godkänts enligt Nationella Viltolycksrådets riktlinjer.
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