Hundintyg
Undertecknad intygar att nedanstående eftersöksekipage uppfyller de krav som anges i Nationella viltolycksrådets riktlinjer (sid. 2) för eftersöksekipage. Intyget kan fyllas i direkt på skärmen. Ett intyg per hund.

Uppgifter
Hundens ras

Tik

födelseår

Hundens namn

Hane
Hundförarens namn

Hundens reg. Nummer i jordbruksverkets register

Adress, postnr & ORt

Hundägarens namn

utför eftersök på följande viltslag genom spårning

utför eftersök på följande viltslag genom att vid behov kunna ställa djuret

Intygas av
Datum

Namn

Titel, jaktledare/jaktansvarig

Jaktlag eller motsvarande

Adress

Telefon

UNderskrift

Intyget uppvisat för
Namn

Länsansvarig jägare NVR

Datum intyget uppvisats

Samordnande jägare NVR
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Riktlinjer
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 på 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.

•

Uppföljning och bedömning av ekipagets användbarhet görs i Nationella
Viltolycksrådets databas av länsansvarig inom polisen i samråd med regionala
rådet. Vid i första hand dålig uppklarningsprocent i jämförelse med andra
eftersöksekipage ska ekipagets fortsatta medverkan omprövas.

•

Vid eftersök på de stora rovdjuren ska i första hand länsstyrelsens
eftersöksekipage anlitas. Finns inte sådant ekipage tillgängligt ska i andra
hand ekipage som specialtränats av Viltskadecenter anlitas. I tredje hand
ska eftersöksekipage som har genomgått, för de stora rovdjuren, praktiska
tester och eftersöksutbildningar anordnad av jägarorganisationerna
anlitas. Utbildningen ska vara skriftligt dokumenterad. Även rovdjursekipagen
ska finnas inlagda i Nationella Viltolycksrådets databas.

NFS 33 b§ En hund som ingår i ett eftersöksekipage ska vara särskilt tränad för
ändamålet och ska ha dokumenterade särskilt godkända egenskaper att följa en
skadad individ av den art eftersöket avser
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