EFTERSÖKSVERKSAMHETEN
Utveckling – en förutsättning
Förbundets eftersöksverksamhet behöver årligen utvecklas i hög takt. Detta av flera skäl.
Samhällsuppdraget att tillhandahålla kompetenta eftersöksekipage för trafikskadat vilt är skäl för
ständig framflyttning av positionerna. Ett annat skäl är att vårt arbete med trafikeftersök blir
alltmer utmanande. Både genom ett ökande antal eftersöksuppdrag initierade av polis. Men också
beroende på en ökande andel uppdrag i riskabel miljö. Ett ytterligare tungt skäl är att våra
medlemmar ställer höga krav på jaktetik, och på det området tillhör eftersöksverksamheten en
central del.

Övergripande målsättning 2018
Målet för 2018 i funktionen Jakt och Viltförvaltning formuleras: Har vi utvecklat och kvalitetssäkrat
utbildning och organisation i trafikeftersöksarbetet internt.
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Kompetensutveckling av Nationella viltolycksrådets (NVR) eftersöksorganisation, genom att
Förbundets distansutbildning i eftersök tillhandahålls till alla cirka 4 400 uppdragstagare.
Hög genomströmning på Förbundets praktiska eftersöksutbildning kopplat till målet ovan.
Höjd säkerhet under trafikeftersök, genom framtagande av nya utbildningar,
skjutträningsmöjligheter, information och utrustning.
Höjd säkerhet under trafikeftersök, genom erbjudande av sjukvårdsutbildning till fler än 500
uppdragstagare, fördelat på de i länen som gör flest uppdrag.
Specifik kompetensutveckling genom lokalt eller regionalt anpassade och anordnade
utbildningsträffar för NVR-uppdragstagare.
Identifiera och prioritera framtida satsningar och åtgärder gällande trafikeftersöken i länen,
genom effektiv internkommunikation såväl på distans som under fysiska möten för
Länsansvariga jägare i NVR.
Förbättrad nyrekrytering av hundar till NVR:s eftersöksorganisation, genom implementering
av nya Hundintyg.
Informationssatsning om nytt regelverk för eftersök initierade av polis, genom kanalerna
utbildning, presentationsmaterial, jagareforbundet.se/eftersok och i sociala medier.
Hög tydlighet av eftersöksutbildningarnas organisation och marknadsföring genom
kommunikation med instruktörer såväl fysiskt som på distans samt genom webbsidor,
trycksaker och bildspel riktade till intressenter.
Förbundets utbildningsutbud inom eftersök kompletteras genom:
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Framtagande, lansering och kurstillfällen av förbundets nya utbildning
Fortsättningskurs eftersök.
o Framtagande, lansering och kurstillfällen av förbundets nya utbildning Eftersök –
specialsituationer.
Kompetensförsörjning av utbildningsorganisationen för eftersök, genom att
Instruktörsutbildning i eftersök genomförs för regionerna Syd och Mitt.
Fortsatt utveckling och kvalitetssäkring av regional hantering av eftersök på trafikskadade
stora rovdjur, genom utbildningsträffar med samtliga dessa ekipage respektive framtagna
riktlinjer för verksamheten.
Stärka etik och minskat lidande för viltet, genom kommunikation av viltolycks- och
eftersöksfrågor gentemot allmänheten.
Utveckla Eftersöksassistans mot att bli en ännu mer väletablerad och kompetent verksamhet,
som syftar till att tillhandahålla hjälp med eftersök.

