Jaktledare utbildas om eftersök
Kristinehamns Jaktvårdskrets genomförde torsdagen den 6 oktober en utbildning om vad som gäller
för eftersök. Kursen arrangerades via Studiefrämjandet.
Utbildningsinnehållet tog sikte på vad som speciellt gäller för jaktledare.
I utbildningen deltog 14 jägare.
Jaktvårdskonsulent Jessica Larsson gjorde en bra genomgång av Jägareförbundets kursmaterial och
belyste en hel del kniviga situationer.
Mycket om eftersök handlar, som så ofta när det gäller jakt, om att planera före jakten:
• Gör upp om att lämplig eftersökshund kan komma på plats inom 2 timmar.
• Gör upp med jaktgrannar om att det alltid är okey att kunna gå in om det behövs vid eftersök.
Viktigt också att veta hur vi snabbt får tag i grannarna!
• Gå igenom med jaktlaget om vad skytten behöver kunna informera jaktledare och hundförare
om ett djur blivit påskjutet men inte blivit kvar.
• Gärna göra ett PM för jaktlaget om vad som gäller vid eftersök
Om olyckan väl är framme så gäller:
• Is i magen. I de flesta fall så finns det ingen anledning att jäkta igång direkt med eftersöket.
Bättre att låta djuret gå i sårlega. Att snabbt komma igång är dock bra om det är en käkträff
eller ett skadat framben. I de lägena är det viktigt att ha en hund som kan ställa det skadade
djuret eller, när det gäller mindre vilt, kan dra ner det.
• Ta som jaktledare tillsammans med eftersöksjägaren och gå igenom med skytten om vad som
hänt. Det finns bra checklista i kursmaterialet om vad som är bra frågor. Under tiden får
jaktlaget i övrigt ta en paus. De ska inte delta i utfrågningen.
• Gör en bra skottplatsundersökning. Inget allmänt springande där. Använd gärna hunden vid
undersökningen, särskilt om det är lite oklart om var skottplatsen verkligen är.
• Analysera läget.
• Ta beslut om upplägg och vilka resurser som behövs för eftersöket. Organisera!
Innehållet var inget totalt nytt för någon men även för vana eftersöksjägare och jaktledare är det bra
att dels få en repetition, dels få en del nytt till livs men inte minst att få chansen att fråga, diskutera och
stämma av. Det här var en bra möjlighet!
Jessica hade med en del godsaker till försäljning ur Jägareförbundets sortiment, bl.a.
jaktlagstiftningsbok, varningsskyltar om att jakt pågår samt mössor i varselfärger.
Kristinehamnskretsen bjöd på kaffe.

