Vapen

Sammanfattning

• Kom överens med ditt vapen – övningsskjut ofta och ha ett vapen som
är anpassat efter dina kroppsmått.

• Tänk hela tiden på säkerheten. Undvik risker för dig, din hund
och omgivningen.

• Lita på ditt vapen – se till att det har en betryggande säkring.

• Ha kontakt med kontaktperson eller polis, som ni kommit överens i förväg.

• Använd de hjälpmedel som behövs för att effektivisera eftersöket, till
exempel piplampa.
• Välj beväpning utifrån situation och framför allt utifrån säkerhet.
• Välj ett sikte som du är bekväm med även på korta håll. Tänk på att kikarsikten lätt sätts ur funktion på grund av imma, snö eller skräp.

• Använd ett lämpligt vapen och se till att du har övat mycket med
det.
• Avstå skott vid minsta risk för farlig rikoschett eller bristande
kulfång.
Diskussionsfrågor

1. Vad upplever du som den största risken vid trafikeftersök och
vad kan man göra för att motverka den?
2. På vilka sätt anser du det vara säkrast och effektivast att avsluta
eftersök i olika situationer?
3. Hur väl fungerar din utrustning? Hur skulle den kunna bli bättre?
4. Hur sköter du kontakten med din kontaktperson? Känns det
tryggt?
NVR är mån om att säkerheten i eftersöksarbetet upprätthålls och
har därför tagit fram denna folder. NVR uppmuntrar till frivilligt
övningsskytte på lokal nivå.
Målet är att förebygga risker för eftersöksjägaren själv och dennes
hund samt för andra människor och deras egendom.

Utgivare:Nationella Viltolycksrådet
Produktion: Rikspolisstyrelsen, Informationsenheten
Diarienr: A185.442/2014
Upplaga: 6000 ex.
Tryck: TMGTabergs
Foto: Nationella Viltolycksrådet

Säkerhet under eftersök
Förberedelser och riskbedömning görs för att undvika olyckor och
säkerställa en god arbetsmiljö

Din och din hunds säkerhet

Säkerhet vid avlivningen

Övningsskytte

Viktigast vid eftersök på trafikskadat vilt är att undvika risker. Högst
prioriterat är alltid säkerheten. Både för dig själv, din hund samt
för andra människor och deras egendom. Inled eller fullfölj alltså
inga åtgärder om du inte känner dig trygg. Ha för vana att uppträda
försiktigt i förhållande till såväl trafik som försvarbenäget vilt.

• Tänk på att alltid ha tryggt kulfång i mark. Glöm inte att kontakta polis
före avlivning med skjutvapen i detaljplanelagt område.

Träna din förmåga att avsluta eftersök. Variera skytteträningen och försök efterlikna tänkbara situationer. Nedan följer några tips på hur du kan
anpassa övningsskyttet så att det efterliknar situationer som en eftersöksjägare kan hamna i. Alla övningar kan och bör genomföras i dagsljus och
mörker samt anpassas utifrån lokala förhållanden.

Håll också enligt överenskommelse kontakten med kontaktpersonen
eller polisen som givit dig uppdraget. Detta så att hjälp kan sändas
om du råkat ut för en olycka.

• Tänk på att den ställande hunden är ur riskzonen vid skottlossning.

Några av hoten mot hunden är fordonstrafik, svaga isar, attackerande vilt och skottet när det eftersökta djuret ska avlivas. Att använda
pejl på hunden är att rekommendera, eftersom det minskar riskerna
för hunden och ökar chansen till ett lyckat eftersök.
Ett eftersök får aldrig äventyra din, din hunds eller andras
säkerhet!

• Mörker gör det svårare att bedöma kulfång, även med en kraftig lampa.
• Tänk också på rikoschettriskerna. Vid träffar i hårt underlag som sten,
vägbana, vattenyta eller frusen mark ökar rikoschettrisken.
• Glöm inte skydda din hörsel vid skottlossning.
• Om du bedömer risken med att skjuta som för stor kan du avliva vilt
med annat lämpligt vapen.

• Skytte mot figur av liggande vilt på avstånd mellan 5-50 meter. Ibland
kan klövvilt avfångas i sårlegan, men målet är litet och svårt att träffa.
Täck gärna för delar av viltet med granris eller liknande för att bättre
efterlikna sårlegan.
• Ofta exponerar sig skadat vilt ogärna. Med hjälp av kvistar eller andra
hinder kan du skapa en terräng som liknar verkligheten. Förslagsvis
exponeras målet några sekunder och skytten ska försöka träffa med två
skott. Denna övning kan och bör även varieras när det gäller avstånd
och genom att en hundfigur tillförs.
• Under mörkerskyttet kan även små reflexer tejpas fast på tavlornas ögon
för att bättre efterlikna en verklig situation.
• Öva på att skjuta med lite högre puls i olika skjutställningar. Efter en
kortare löprunda kan man till exempel öva på att skjuta både stående
och sittande på huk eller på knä.
Det är svårt att återskapa de situationer som en eftersöksjägare ställs inför.
Med detta i åtanke är det viktigaste att eftersöksjägaren är väl förtrogen
med sitt vapen och hela tiden har i bakhuvudet att inte förivra sig och sätta
sig i riskfyllda situationer.
Tänk på säkerheten även vid övningsskytte!

