
 AVTAL OM STORVILTSASSISTANS (SRVA) 
 

 

Avtalets parter:  Polisinrättningen i_______________________  

 

  _______________________ jaktvårdsförening 

 

Avtalet gäller:  Eftersök, avlivning eller omhändertagande av hjortdjur som skadats 

eller dött i trafiken, handräckning åt polisen  

vid andra hjortdjursuppdrag (t.ex. älgar i tätorter) samt vid eftersök, 

avlivning och avlägsnande av stora rovdjur och vildsvin 

på ovan nämnda jaktvårdsförenings verksamhetsområde. 

 

 

Giltighetstid: ____. Fr. o. m.____ 2018. Avtalet gäller tillsvidare. 

 

 

Ordnande av eftersök 

 

Jaktvårdsföreningen upprätthåller beredskap för att utföra eftersök, avlivning och ändamålsenligt 

omhändertagande av hjortdjur som skadats i trafikolycka eller, på uppdrag av polisen, som skadats 

på annat sätt eller som av annan orsak ska avlägsnas. Jaktvårdsföreningen påbörjar 

eftersöksåtgärderna då föreningen erhållit anmälan direkt från polisen eller via nödcentralen. I 

anmälan ska ges så exakta uppgifter som möjligt om händelseplatsen. Eftersöket ska påbörjas så 

fort som möjligt efter att anmälan mottagits. 

 

Myndigheterna gör i första hand SRVA-larm till det riksomfattande SRVA-larmnumret enligt 

anvisningar som getts separat. Polisinrättningen och jaktvårdsföreningen kan också skilt på 

grundade anledningar komma överens om lokala larmarrangemang. Jaktvårdsföreningen förbinder 

sig till att upprätthålla uppdaterad information om kontaktpersoner i larmsystemen. 

 

Jaktvårdsföreningen upprätthåller beredskap att bistå polismyndigheterna vid eftersök, avlivning 

eller avlägsnande av stora rovdjur och vildsvin. Polismyndigheten ansvarar för den operativa 

verksamheten i dessa situationer samt leder vid behov uppdraget. 

 

Åtgärder som vidtas inom ramen för detta avtal berör inte jakt som är bundet till jakträtten, utan det 
är fråga om åtgärder i anknytning till djurskydd eller allmän ordning och säkerhet och som utförs på 
basen av polisens bemyndigande. Dessa åtgärder och uppdrag kan genomföras utan jakträtt på 
verksamhetsområdet och oberoende av om djuret i fråga är fredat. Vid behov kan man med 
beaktande av djurskydds- 
och säkerhetsaspekter på ändamålsenligt sätt göra undantag i de begräsningar för fångstmetoder 
som finns i jaktlagen. 
 

Om ett hjortdjurs kalv blir moderlös i en olycka före den 1 september strävar man efter att avliva 

djuret på grund av djurskyddsskäl. Behovet att avliva en kalv av djurskyddsskäl kan också uppstå i 

en situation där en moderlös kalv till exempel är så pass liten att det är osannolikt att den kommer 

att överleva vintern. En motsvarande situation kan  



uppstå, om kalven är skadad eller blivit kvar på en plats som är farlig för trafiken och orsakar en 

tydlig risk för trafikolyckor. För en kalv som enligt detta ska avlivas efter den 1 september ges en 

separat avlivningsorder av polisens fältledare vid verksamhetsområdet. 

 

Jaktvårdsföreningen förbinder sig att på egen bekostnad utföra de uppdrag som hänför sig till 

hjortdjur och som nödcentralen eller polisen anmäler. Jaktvårdsföreningen ska dessutom sträva 

efter att det i verksamheten finns tillgång till hundar som lämpar sig för uppgiften. 

Jaktvårdsföreningen ska också bokföra (föra statistik) över SVRA-uppgifter i OMA RIISTA-

systemet. Denna bokföring fungerar samtidigt som den händelserapport som jaktvårdsföreningen 

ska ge åt polisen. 

 

 

Äganderätten till dött eller avlivat djur och ersättning av kostnader 

Om ett i 26 § i jaktlagen (615/1993) avsett hjortdjur, rådjur eller vildsvin har dött i trafiken eller 

avlivats på grund av trafikolycka, tillhör det enligt 83 a § i jaktlagen krockplatsens 

jaktvårdsförening. 

 

Enligt 83 d § i jaktlagen tillhör järv, lodjur, brunbjörn, utter och varg som avlivats med stöd av 

2 kap. 16 § i polislagen (872/2011) staten. Övrigt vilt som avlivats med stöd av paragrafen tillhör 

enligt 83 d § i jaktlagen jaktvårdsföreningen på området. Järv, lodjur, brunbjörn, utter eller varg 

som avses ovan ska sändas till ett forskningsinstitut som bedriver viltforskning.  Polisen ansvarar 

för transporten till forskningsinstitutet. 

 

Om ett stort rovdjur dött i en trafikolycka tillämpas 83 c § i jaktlagen, enligt vilken järv, lodjur, 

brunbjörn, utter och varg som påträffats döda utan dröjsmål ska anmälas till ett forskningsinstitut 

som bedriver viltforskning och till Finlands viltcentral.  Ett dött djur eller en del av ett sådant kan 

sändas till forskningsinstitutet med institutets samtycke och på dess bekostnad. Om 

forskningsinstitutet inte tar emot det stora rovdjuret ska det destrueras på lämpligt sätt. 

 

För uppdrag som gäller eftersök, avlivning eller avlägsnande av stora rovdjur och vildsvin, betalas 

en ersättning på 400 euro/ avlägsnande- eller avlivningsorder till det jaktvårdsförening på vars 

verksamhetsområde uppdraget i fråga genomförts enligt följande grunder: 

 

Grundförutsättningen för att ersättningen ska betalas är att polisen uttryckligen beslutat använda 

SRVA-aktörer på det sätt som avses 2 kap. 16 §, 9 kap. 4 § och 8 kap. 4 § i polislagen. 

1. Uppdrag som gäller avlägsnande av stort rovdjur 

Ersättningen betalas i de situationer där det på basis av order om avlägsnande som getts av 

polisen utförts konkreta uppdrag (ett eller flera) som gäller avlägsnande av stort rovdjur. 

Uppföljningstiden för effekten av avlägsnandet är en (1) vecka. Om avlägsnandet inte varit 

effektivt, det stora rovdjuret fortfarande rör sig på gårdar och polisen ger order om att djuret ska 

avlivas, betalas ingen ersättning för avlägsnandet. 

 

2. Avlivning av stort rovdjur eller vildsvin 



Ersättning betalas i de situationer då ett stort rovdjur eller vildsvin på basis av polisens 

avlivningsorder framgångsrikt avlivats (djuret har avlivats) eller det har gjorts konkreta försök att 

avliva djuret inom den utsatta tiden utan att man lyckats.  

Ersättning betalas inte endast för att SRVA-aktörerna larmats eller för terrängundersökningar i 

anslutning till att vilt besöker gårdar och inte heller för eftersöks- och avlivningsuppdrag av de djur 

som nämns i avtalet och som skadats i samband med jakt. 

Räkningen som gäller betalning av ersättning ska skickas inom en (1) månad efter att avlivnings- 

eller avlägsnandeordern gått ut till polisinrättningen på jaktvårdsföreningens verksamhetsområde. 

Till räkningen bifogas en rapport över åtgärderna (OMA RIISTA), och den ska skickas för 

sakgranskning till den polisman som gett ordern. 

Jaktvårdsföreningen förbinder sig till att på egen bekostnad ta hand om de kroppar och slaktavfall 

som är otjänligt som människoföda samt att på ett tillbörligt sätt använda eller eventuellt göra sig 

av med detta. 

 

Avtalet gäller inte i naturen funna eller av annan orsak döda djur. 

 

Jaktvårdsföreningen kan även ombesörja destruering av döda hjortdjurskroppar som påträffas 

inom jaktvårdsföreningens område och som befinner sig i närheten av bebyggelse och som utgör 

en avsevärd hälsorisk. Detta förutsätter stadens eller kommunens hälsovårdsmyndigheters 

begäran och ett särskilt avtal om utförande och om ersättning av kostnader för dylikt arbete. Dessa 

uppgifter hör inte till polisens uppgiftsområde. 

 

På samma sätt kan jaktvårdsföreningen delta i uppdrag som gäller avlivning av produktionsdjur på 

sitt verksamhetsområde, till exempel i samband med bränder i produktionslokaler. Detta förutsätter 

en begäran framställd av djurhållaren, kommunalveterinären eller jourhavande veterinär, som i 

förhållande till polisen är de aktörer och de myndigheter som i första hand har ansvar för dessa 

situationer. För genomförandet av och ersättningen för dessa uppgifter ska jaktvårdsföreningen 

göra ett skilt avtal i första hand med den behöriga myndigheten (det lokala 

regionförvaltningsverket, RFV) Polisen kan vid behov framföra begäran om att dessa uppdrag 

genomförs. 

 

 

Ansvar för skador 

 

Skador som orsakas person, hund eller annan egendom i samband med eftersök, avlägsnande, 

avlivning, transportering eller annan hantering ersätts främst alltid från jägarförsäkringen på däri 

bestämda villkor. Den som genomför uppdraget ska ha avlagt jaktvårdsavgiften, för att omfattas av 

jägarförsäkringen när de genomför uppdraget. Skador som uppstår i andra hand ersätts enligt kap. 

8 i polislagen (872/2011). 

 

Om ett stort rovdjur skadar en hund i andra situationer än ett organiserat SRVA-uppdrag som 

ansluter till avlägsnande eller avlivning av ett stort rovdjur, är den sekundära 

ersättningsmekanismen viltskadelagen (105/2009). 

 

  



Avtalets giltighetstid och bestämmelser om uppsägning 

 

Avtalet gäller tillsvidare. 

 

Detta avtal upphäver, utan uppsägningstid, motsvarande tidigare avtal mellan XXXXXXXXX 

jaktvårdsförening och polisinrättningen i XXXXXXXXXXX. 

 

Avtalsparterna har rätt att säga upp detta avtal och uppsägningen ska ske skriftligen. Avtalet slutar 

att gälla tre (3) månader efter att avtalet skriftligen sagts upp. 

 

Om avtalsparterna önskar precisera avtalets innehåll ska detta meddelas den andra avtalsparten 

före utgången av november ifrågavarande år. 

 

Författningar 

 

Polislagen (87212011) 2 kap.16 §, 8 kap. 4 § och 9 kap. 4 §  

Jaktlagen (615/1993) 83 §, 83 a §, 83 b §, 83 C §, 83 d § och 84 § 

Djurskyddslag (247/1996) 14 § 

 

 

Avtalet är uppgjort i två (2) identiska exemplar, ett till vardera 

avtalsparten. 

 

Datum ____.____2018 

 

Underskrifter med namnförtydligande: 

 

______________________ polischef polisinrättningen i___________________  

XXXXXX  XXXXXXXXX 

 

 

______________________ ordförande ___________________ jaktvårdsförening 

XXXXXX  XXXXXXXXX 

 

 

______________________ verksamhetsledare ________________ jaktvårdsförening 

XXXXXX  XXXXXXXXX 

 

 


