
Direktiv för SRVA-verksamheten i 
Pedersörenejdens jaktvårdsförening 

 

1. Detta direktiv är uppgjort för att klargöra vissa allmänt rådande principer utgående 

från det SRVA-avtal som Pedersörenejdens jaktvårdsförening uppgjort med polisen 

angående eftersök av hjortdjur, vildsvin och stora rovdjur. 

 

2. Samtliga jaktföreningar som ämnar delta i SRVA-verksamheten är skyldiga att 

hålla en förteckning över lämpliga personer med hundar för eftersök. Personer som 

deltar i SRVA-verksamheten bör vara erfarna jägare och speciellt hundarna bör vara 

lämpliga och ha bevisad erfarenhet av jakt på ifrågavarande vilt. Det är helt förkastligt 

att använda otränade unghundar på SRVA-uppdrag. 

 

3 SRVA-kontaktpersonerna (Tom Boström, Henrik Ahlvik, Tom Bodbacka) kontaktar i 

första hand lämpliga personer från den förening där olyckan skett eller eftersöket 

skall starta. Detta skall alltid vara utgångsläget. Om lämplig person i denna förening 

eller i närliggande föreningar inte kan nås genom telefonsamtal inom rimlig tid kan 

SRVA-kontaktpersonen välja att själv utföra eftersöket tillsammans med valda 

medhjälpare.  

 

4. Då SRVA-uppdraget är slutfört skall uppdraget utan dröjsmål rapporteras i tjänsten 

omariista. 

 

5. Ifall det skadade djuret under eftersöket flyttar sig över till en annan förenings 

jaktmarker skall SRVA-kontaktpersonen sträva efter att meddela jakträttsinnehavaren 

i mån av möjlighet och tid. Detta är dock ingen skyldighet utan eftersöket fortsätter 

utan avbrott och det skadade djuret bör avlivas även om jakträttsinnehavaren inte är 

underrättad.  

 

6. Äganderätten till dött eller avlivat djur (obs! Gäller ej stora rovdjur och vildsvin som 

tillfaller staten) tillfaller den eller de personer som skött om eftersöket med 

efterföljande tillvaratagande av djuret. Staten uppbär i stöd av avtalet ingen kostnad 

för kroppen. I de speciella fall där ett djur dör omedelbart på vägen eller vid 

vägkanten utan att eftersök behöver utföras tillfaller djuret jakträttsinnehavaren om 

denna kan ordna så att transporten av djuret sker omedelbart.  

 

7. KOM IHÅG! När man blir kallade på eftersök handlar det inte om jakt enligt 

jaktlagen, utan man utför ett myndighetsuppdrag i stöd av avtalet med 

polismyndigheten. Alla som deltar i SRVA-verksamheten bör ha en speciell SRVA-

väst på sig för att klargöra sitt syfte.  


