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Möjlighet att lämna synpunkter före beslut 
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Vi överväger att besluta om ett föreläggande mot er med de krav och tidpunkter 
som vi redovisar i denna underrättelse. Om vi beslutar om ett föreläggande kan 
vi också besluta om ett vitesbelopp som ni kan bli tvungna att betala om ni inte 
lever upp till våra krav. 
 
Nu får ni möjlighet att skicka era synpunkter på kraven och tidpunkterna för 
när kraven ska vara uppfyllda. 
 
Reglerna om att ni ska få möjlighet att lämna synpunkter och ta del av uppgifter 
som ni inte fått tidigare finns i 25 § förvaltningslagen. 

Vad är ett föreläggande? 

Ett föreläggande är ett beslut av en myndighet som innebär att den som beslutet 
gäller ska genomföra en viss åtgärd. Ett föreläggande kan förenas med vite, 
vilket betyder att den som inte följer föreläggandet kan tvingas betala en 
summa pengar. 

Här är kraven vi kan komma att ställa i ett föreläggande 

Vi överväger att förelägga er att senast den 1 oktober 2019 genomföra följande 
åtgärder:  
 
Ni ska se till att era arbetstagare använder skyddsbyxor vid eftersök av 
vildsvin. Skyddsbyxorna ska skydda mot vildsvinens betar. 
 
Se 4 § AFS 2001:3. 
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Bakgrund och de brister som finns kvar 

Den 28 november 2017 inkom det uppgifter från polisen om att en 
eftersöksjägare fått en kraftig skada på ett ben av ett vildsvin i samband med 
eftersök av ett påkört vildsvin. 
 
Den 8 mars 2018 inspekterade vi ert arbetsställe. Vi såg då vissa brister i 
arbetsmiljön. Vid inspektionen framkom att ni inte tillhandahåller skyddsbyxor 
som skyddar eftersöksjägaren mot skador vid ett eventuellt angrepp av 
vildsvin. Det diskuterades också hur tillgången till skyddsbyxor för 
eftersöksjägare på vildsvin ser ut i andra polisområden i landet. Här framkom 
att det med största sannolikhet har hanterats på olika sätt beroende på den 
tidigare uppdelningen av olika myndigheter över landet men även också på att 
praxis har sett olika ut på olika ställen. Här framkommer det också att en 
sammanhållen diskussion om skyddsbyxor för eftersöksjägare i landet tidigare 
inte har förekommit. 
 
Ni fick ett inspektionsmeddelande den 12 juni 2018 där vi beskrev bristerna och 
ställde krav på att ni skulle åtgärda dem.  
 
Ni svarade på vårt inspektionsmeddelande den 31 augusti 2018 där ni beskriver 
i huvudsak följande.  
 
Det ser olika ut runt om i landet när det gäller eftersöksjägarnas utrustning. 
Detsamma gäller för rutiner i arbetet och kontakterna mellan 
Regionledningscentralerna och eftersöksjägarorganisationen. Det finns en 
föreskrift på området FAP 226:1 som den tidigare Rikspolisstyrelsen utfärdat. 
Det finns också olika rutiner som ser lite olika ut i landet. Vidare framgår att ni 
har genomfört en nationell riskbedömning gällande eftersöksjägarna. Ni arbetar 
även med nya nationella riktlinjer för eftersöksjägarverksamheten och dessa 
beräknas vara klara under 2018. Det finns en arbetsgrupp som gör en översyn 
av all utrustning som krävs för att delta i eftersöksjägarverksamheten. Detta 
arbete beräknas vara klart under 2018 och därefter kan en eventuell 
upphandling ske. Ni önskar en fortsatt dialog med Arbetsmiljöverket angående 
skyddsnivåer och kravspecifikationer och omfattningen av utrustningen för 
jägarna. Troligen kommer även en upphandling att behöva göras med tanke på 
volymen vilket innebär att inköpen kan ta viss tid. 
Lena Britz, Nationell processledare NVR, Polismyndigheten NOA/NVR har i 
ett kompletterande svar till Arbetsmiljöverket den 6 september 2018 meddelat 
att det framgår att eftersöksjägarna har tillgång till personlig skyddsutrustning 
enligt FAP 226-1. I den nämnda författningen meddelas vilken personlig 
skyddsutrustning som är beslutad. I detta ingår inte skyddsbyxa vid eftersök av 
vildsvin.  
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Arbetsmiljöverket har härefter skickat ut en skrivelse (underrättelse) med krav 
och brister till er. Ni fick då möjlighet att yttra er. Eftersom ni inte inkom med 
något svar till oss har vi även skickat ett föreläggande till er. Ni har härefter per 
telefon uppgett att ni inte har tagit del av underrättelsen. Arbetsmiljöverket 
skickar därför ut underrättelsen till er igen så att ni har möjlighet att yttra er. 
Härefter kommer vi att ta ställning till om ett föreläggande ska utfärdas. 
 
Följande brist kvarstår 
Era arbetstagare saknar skyddsbyxor, som skyddar mot vildsvinens betar, vid 
eftersök av vildsvin. 
 
Om ett vildsvin attackerar en eftersöksjägare är det en betydande risk att skadas 
illa. Betarna är mycket vassa och används av vildsvin som stick- och skärvapen 
för att försvara sig. Konsekvenserna av en sådan attack kan bli mycket allvarliga 
eftersom ordinära jaktkläder inte erbjuder något som helst skydd i detta 
avseende. 
 
Information 
I takt med att antalet vildsvin har ökat i Sverige har också antalet olyckor i 
samband med eftersök ökat. Det är inte särskilt konstigt att fler hundförare och 
eftersöksjägare blir skadade av skadskjutna eller stressade vildsvin.  

 
Tester visar att byxor med stick- och bitskyddsmaterial av kevlar eller twaron 
ger ett överlägset penetrationsskydd jämfört med nylon som används i en del 
billigare hundvästar och byxor. 
 
Precis som på motorsågsbyxor har tillverkarna prioriterat skyddet på byxornas 
framsida och lårens insida. Just lårens insida är särskilt viktig att skydda 
eftersom stora blodkärl ligger ytliga och oskyddade. Ingen byxa kan dock ge 
skydd mot det kollisionsvåld som kan uppstå vid en konfrontation med 
vildsvin som kan väga uppemot 200 kg och kan i korta ruscher komma upp i 
mycket hög hastighet även i mycket tät vegetation.  

Alla vildsvin har kraftiga hörntänder i underkäken. Galtens hörntänder i 
underkäken är kraftigare och formade som betar. Dessa tänder är mindre 
utvecklade hos suggor och kultingar. Betarna har öppna rötter, dvs de 
tillväxer under djurets hela livstid och slipas vassa mot överkäkens 
kortare, böjda hörntänder.  

(källa: Svenska Jägareförbundet) 
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Ni kan svara senast den 13 juni 2019 

Om ni har synpunkter ska ni skicka dem så att vi har dem senast den  
13 juni 2019. Därefter kommer vi att fatta beslut i ärendet, även om ni inte 
lämnat några synpunkter. 
 
Ert svar bör vara underskrivet av skyddsombudet så att vi kan se att 
skyddsombudet har läst det. Skriv vår beteckning 2017/049193 i svaret. 

Arbetsgivaren har alltid ansvaret för arbetsmiljön 

Ni som arbetsgivare ska göra det som behövs för att ingen av era 
arbetstagare skadar sig eller blir sjuk på grund av arbetet. Reglerna om 
detta finns i 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen. Ert ansvar för arbetsmiljön gäller 
oavsett om vi fattar ett beslut eller inte. 

Informera om kraven och meddela oss om någon annan tar över 

Ni bör informera era arbetstagare om de åtgärder vi överväger att förelägga 
er att genomföra.  
 
Om er verksamhet övergår till att drivas av en annan fysisk eller juridisk 
person ska ni meddela oss namn, organisationsnummer och adress på den 
som tagit över verksamheten. Reglerna om att vi har rätt att få den 
information som vi behöver för vår tillsyn finns i 7 kap. 3 § 
arbetsmiljölagen. 
 
 
 
________________ 
 
Jan Sandberg 
Sektionschef 
 

 
Kopia skickad till  
Skyddsombudet Patrik Danielsson 
Huvudskyddsombud Region Bergslagen 
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