VERKSAMHETSPLAN
EFTERSÖKSVERKSAMHETEN
År 2019 OCH 2020
Kontinuerligt förbättringsarbete
Svenska Jägareförbundets eftersöksverksamhet är i ständig rörelse. Det är en skyldighet.
Att hela tiden söka förbättring. För att gynna bästa möjliga agerande, när ett vilt kan vara
utsatt för lidande.
Det gäller etik. Att utröna om ett vilt har skadats eller inte. Och i så fall sätta in rätt
åtgärder. Det är vi skyldiga, när någon av oss människor råkat skada ett vilt. Oavsett om
fordonstrafik eller jakt är anledningen. I Svenska Jägareförbundet är etik en central
verksamhet.
När det gäller trafikeftersök krävs en hel del annat än själva eftersöksöksarbetet. Dessa
frågor ägs i hög grad av myndigheterna som ingår i Nationella viltolycksrådet (NVR). Men
förbundet jobbar med kraft även på dessa områden. För att som kunskapskälla och partner
bidra till att NVR åstadkommer adekvata förbättringar för jägarna. Förbättringar på allt
med bäring på arbetsmiljö och regelverk.
Förbundets ledstjärna är att det ska vara enkelt och säkert att genomföra NVR-uppdrag!

Övergripande målsättning
Målet i funktionen Jakt och viltförvaltning för åren 2019-2020 formuleras: Utveckla arbetet
med eftersök av trafikskadat vilt genom bland annat utbildning, organisering och
rekrytering av eftersöksekipage. Detta gör vi för att göra arbetet säkrare för ekipagen,
effektivare samt lyfta arbetet så det synliggörs hos allmänhet.

Mål år 2019 och 2020
•
•
•

Reducera trafikskadat vilts lidande och upprätthålla jaktetik genom marknadsföring
och tillgänglighet av våra sju utbildningar inom eftersök.
Säkra tillgången på eftersöksutbildning genom stöd till och fortbildning av våra
eftersöksinstruktörer.
Säkra såväl operativ organisation som utbildningsorganisation för trafikeftersök,
genom stöd och upplärning av nya ansvariga på regional och länsnivå.

•
•
•

•
•

•

•

•
•
•

Förebygga risker i samband med skottlossning under eftersök, genom att sprida
informationsmaterial om säkerhet vid eftersöksskytte.
Höja säkerhet, men även uppklarandegrad vid eftersök, genom implementering av
ett nytt eftersöksskytte för skjutbiografer.
Ökad säkerhet genom förlängt erbjudande om Vård i det vilda för de utvalda som
inte nyttjat erbjudandet år 2018.
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.
Effektivisera och höja medvetandet om förbundets arbete inom Nationella
viltolycksrådet genom att kommunicera informationsmaterialet ”Förbundets roll i
NVR”.
Fortsätta vara eftertraktad kunskapskälla och partner, genom bland annat:
o Kontinuerligt bidra till att förbättra Nationella viltolycksrådet på regional
och nationell nivå.
o Fortsätta vara delaktig i Polismyndighetens arbete för säker och enkel
hantering av NVR-uppdrag.
o Ingå i arbetsgrupp hos Trafikverket för att åstadkomma fungerande
rapportering vid viltolyckor med spårbundna fordon.
Tydliggöra tillämpning av nya regelverk för trafikeftersök, genom
kommunikationsinsatser i bästa möjliga kanalmix.
Öka allmänhetens intresse för värdet av jägarnas samhällsinsats gällande
trafikeftersök genom strategisk kommunikation.
För utveckling av jaktetiken är kontaktvägarna till Eftersöksassistans enkla och
verksamheten etablerad i minst fem länsföreningar.

Ytterligare mål år 2020
•

Ta fram underlag till byggnation av IT-stöd som syftar till ökad enkelhet vid NVRuppdrag. IT-stödet ska bestå av jakträttshavarregister med kartmaterial och GISfunktionalitet. *

•

För fortsatt utveckling av jaktetiken är Eftersöksassistans känt bland jägarna i minst
fem länsföreningar och verksamheten är under uppbyggnad i ytterligare minst två
länsföreningar.
*Uppdaterad dec -19

