
FORTSÄTTNINGSKURS EFTERSÖK 

Syfte 
Att deltagaren under kunnig ledning får fördjupa sig inom eftersöksområdet.  

Övergripande målsättning 
Deltagaren får fördjupade kunskaper inom ett eller flera av kursens block: 

• Skadebevis (1-2). 
• Fortsatt träning och användning av spårhunden (3-6). 
• Prövning och användning av lösa eftersökshunden (7-8). 
• Riskbedömning, regler och rutiner vid trafikeftersök (9-10).  
• Eftersöksskytte (11). 

 

Övn Aktivitet Beskrivning - Mål 
1 
 

Skadebevis på skottplats. Dött upphängt vilt genomskjuts för att visa på mängden av 
och karaktären på skadebevis omkring en skottplats. 

2 Skadebevis vid olika skador. Demonstration och diskussion om några typiska skottplatser 
samt utseende på olika vävnader och andra skadebevis. 

3 
 

Spårupptag – olika upplägg. Diskussion och praktisk träning av olika vägar för att uppnå 
goda spårupptag. Både ekipage val av olika upplägg på 
arbetet, och inverkan på val av upplägg utifrån skiftande 
förutsättningar. 

4 Okända spår. Ekipage får ta sig an spår med okänd sträckning. 

5 Urvalsspår. Ekipage får gå spår där annat spår dyker upp i samma spår, 
där målet är att ekipaget förmår följa det spår ekipaget 
startade med.  

6 Störningar som bryter 
spårarbetet genom att vara 
spännande/skrämmande. 

Förklädd person eller annat upptäcks successivt av den 
spårande hunden. Efter avreaktion återupptas spårarbetet.  

 7 
 

Enkelt test av tilltänkt lös 
eftersökshund. 

Äldre spår slutar i fiktiv sårlega där färskt spår börjar, varifrån 
hund släpps och förväntas följa fram till fiktivt vilt. Det fiktiva 
viltet kan röras och hundens beteende följas av dold person.   

8 Mörkertest av tilltänkt lös 
eftersökshund för vildsvin. 

Erbjudande om att i godkänt vildsvinshägn testa hunds 
förmåga till ståndarbete på vildsvin i mörker.   

9 
 

Rutiner och agerande för 
förebyggande av risker vid 
trafikeftersök. 

Information, demonstration och diskussion om olika aspekter 
och hjälpmedel i syfte att förebygga risker under arbetet med 
eftersök initierade av polisen. Exempelvis: riskbedömning, 
användande av utrustning, nyttjande av Trafikradion och 
kontakt med den som gav en uppdraget. 

10 Regler vid trafikeftersök. Möjlighet att reda ut viktiga frågeställningar om hur 
regelverket ser ut och ska tolkas under eftersök initierat av 
polis. 

11 Fördjupat skytte. Deltagare får genomföra annat eftersöksskytte än det som 
förekommer på Eftersöksutbildning – praktik. Även 
skottverkan och olika säkerhetsaspekter tas upp. 
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