
Information till eftersöksjägare inom NVR från Polismyndigheten 

 

Skyddsansvar och utrustningsfrågor 

 

Polismyndigheten har inte en arbetsgivares arbetsmiljöansvar för eftersöksjägare, eftersom 

eftersöksjägare inte är anställda av Polismyndigheten. Dock har Polismyndigheten skyddsansvar för 

personer som inte är anställda men som i olika utsträckning utför arbete för Polismyndighetens 

räkning, som t.ex. fjällräddare och eftersöksjägare. 

Polismyndighetens skyddsansvar för eftersöksjägare innebär: 

• Att tillhandahålla den skyddsutrustning som behövs för att uppfylla Trafikverkets krav vid 

säkerhet vid arbete på väg och som går utöver vad en jägare kan anses behöva vid normal jakt 

och därtill hörande jaktliga eftersök  

• Att säkerställa att återkoppling sker från kontaktperson till Regionsledningscentralen efter att 

ett eftersöksuppdrag har avslutats 

• Att Polismyndigheten årligen tecknar försäkringen Särskilt personskadeskydd hos 

Kammarkollegiet för denna grupp av uppdragstagare. 

Polismyndigheten utgår från att ni som får NVR-uppdrag av Polismyndigheten redan har den 

grundutrustning som ni behöver för att bedriva jakt, inklusive jaktliga eftersök, inom det geografiska 

område där ni är verksamma. Den skyddsutrustning (varselvästar, skyltutrustning mm) som ni behöver 

för att uppfylla Trafikverkets regler om arbete på väg som går utöver vad ni behöver för vanlig jakt 

och jaktliga eftersök, tillhandahåller Polismyndigheten. Det ingår i det skyddsansvar som vi har för er 

som uppdragstagare. 

__________________________________________________________________ 

Frågor och svar 

1. Har Polismyndigheten ansvar att säkerställa att uppdragstagare kommer åter 
från genomförda uppdrag? 

Ja, i samband med uppdrag som ges av Polismyndigheten till jägare, ska Polismyndigheten säkerställa 

att uppdragstagare återkommer efter utfört uppdrag.  

2. Ska Polismyndigheten göra riskbedömningar av uppdragstagarnas 
arbetsmiljö? 

Polismyndigheten bör inom ramen för skyddsansvaret genomföra en generell riskbedömning av de 

situationer som uppdragstagare kan hamna i vid uppdrag som ges av myndigheten vid viltolycka. 

Detta gjordes i januari 2022. Det finns ingen lagstadgad skyldighet för Polismyndigheten att 

genomföra riskbedömningar vid varje enskilt uppdrag.  

3. Vilket försäkringsskydd ska Polismyndigheten tillhandahålla för 
uppdragstagare? 

Polismyndigheten ska teckna försäkringen Särskild personskadeskyddsförsäkring för uppdragstagare 

genom Kammarkollegiet. Det är uppdragstagarnas ansvar att ha fordons- hem- och hundförsäkring och 

liknande i den omfattning man anser behövs.  

Polismyndigheten har hos Kammarkollegiet tecknat försäkringen ”Särskilt personskadeskydd” som 

gäller för kontaktpersoner, eftersöksjägare och anlitade jakträttshavare som arbetar på uppdrag av 



Polismyndigheten. Den ger uppdragstagarna ett personskadeskydd vid olycksfall i samband med 

uppdrag från Polismyndigheten som motsvarar det som gäller för anställda.  

4. Ska Polismyndigheten även fortsättningsvis ansvara för den utbildning som 
uppdragstagare ska genomgå om trafiksäkerhet vid eftersök av trafikskadat 
vilt? 

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter som rör annat än Polismyndighetens medverkan vid eftersök 

vid viltolycka. Det framgår av 40 § jaktförordningen. Enligt 33 a § tredje stycket, punkt 4 i 

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt ska den som 

utför uppdrag vid viltolycka åt Polismyndigheten ”…ha genomgått utbildning i trafiksäkerhet vid 

eftersök av trafikskadat vilt enligt Nationella viltolycksrådets riktlinjer, och denna utbildning ska 

förnyas vart tredje år.” 

Polismyndigheten tillhandahåller en webbaserad utbildning för uppdragstagare om trafiksäkerhet vid 

eftersök av trafikskadat vilt. Utbildningen finns tillgänglig för användare registrerade i viltolycka.se.  

Det är inte självklart att Polismyndigheten i framtiden ska ansvara för utbildningen. Däremot ska 

uppdragstagare inom Nationella viltolycksrådet kunna få den kompetens som behövs för att kunna 

arbeta säkert under de uppdrag som Polismyndigheten förmedlar och i enlighet med kraven om 

säkerhet vid arbete på väg. På sikt bör frågan om vem som ska ansvara för utbildningen diskuteras 

med Trafikverket (som beslutar om föreskrifter om säkerhet vid arbete på väg) och Naturvårdsverket 

(som kan föreskriva om kompetenskrav för uppdragstagare).  

5. Är det en arbetsskada om en uppdragstagare skadas under ett uppdrag? 

Nej, det är inte en arbetsskada. Det är inte heller att betrakta som en arbetsplatsolycka vid 

Polismyndigheten, eftersom den inte drabbat en anställd. Polismyndigheten kan välja att dokumentera 

skador och tillbud men då bör syftet med dokumentationen vara klarlagt. Exempel på syften kan vara 

uppföljning av effekten av utbildningen om säkerhet vid arbete på väg. Dock är det tveksamt om 

underlaget bedöms vara tillräckligt stort för att kunna dra några slutsatser.  

Sammanfattningsvis gäller följande om försäkringar 
 

• Polismyndigheten kommer även fortsättningsvis att teckna särskild personskadeskyddsförsäkring för 

eftersöksjägare. Den omfattar samtliga som är uppdragstagare oavsett om man har F-skattsedel eller ej. 

• Som medlem i en jägarorganisation har man en ansvarsförsäkring. 

• Den som utsätts för skadegörelse, hot eller våld kan söka brottsskadeersättning hos 

Brottsoffermyndigheten. 

 

Utöver den särskilda personskadeskyddsförsäkring som Polismyndigheten tecknar för er, har ni 

naturligtvis möjlighet att komplettera ert försäkringsskydd genom att kontakta ert försäkringsbolag. 


