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Naturstyrelsens retningslinjer for udbetaling af kørepenge for trafikeftersøgninger 

Kørsel i forbindelse med trafikeftersøgninger betales af Naturstyrelsen. Naturstyrelsen finansierer denne udgift via 

Jagttegnsmidlerne som har en særskilt konto på Finansloven. Naturstyrelsen står til ansvar for Rigsrevisionen i forhold 

til dokumentation for udbetalingen. Hjemmel til udbetalingen er baseret på Lov om jagt og vildtforvaltning og den 

dertil hørende bekendtgørelse nr. 417 af 27. april 2007 om eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt. Hjemlen kan 

populært udtrykkes: 

Der er tale om eftersøgning, når formålet er at bruge hunden til at eftersøge anskudt eller nødstedt klovbærende vildt 

med henblik på aflivning. Eftersøgning, fordi den ikke kan findes på anden måde, og findes det skal den, fordi den skal 

aflives.  

Naturstyrelsen betaler kørsel til og fra eftersøgningsstedet. 

Naturstyrelsen dækker ikke: 

 Kørsel i forbindelse med bortskaffelse af dyret. 

 Kørsel til ikke-eftersøgninger (regulær aflivning eller opsamling). 

Skematisk kan trafikopgaver opdeles i tre klasser: 

1. En eftersøgning er én opgave, hvor et dyr er påkørt og efterfølgende flygtet fra stedet. (Der udbetales 

kørepenge) 

2. En opsamling er en opgave, hvor det påkørte dyr ligger forendt på vejanlægget eller på anden vis er entydigt 

identificeret som forendt. (Der udbetales ikke kørepenge) 

3. En aflivning er en opgave, hvor et traumatiseret stykke vildt blot skal affanges. En aflivning kan foregå på et 

offentligt tilgængeligt areal eller privat ejendom. (Der udbetales ikke kørepenge) 

 

Naturstyrelsen er opmærksom på, at der kan være gråzoner i forhold til definition af opgavetypen, særligt i 

forbindelse med rekvireringen.  Derfor udbetales der også kørsel i de tilfælde, hvor der opstår gråzone- tilfælde, dvs. 

situationer, hvor hundeføreren rekvireres til eftersøgning, men hvor opgavens karakter på stedet viser sig at være en 

opsamling eller aflivning. 

Eksempel på situationer, hvor der udbetales kørepenge, selvom der efterfølgende viser sig ikke at være tale om en 

egentlig eftersøgning: 

1. Ved rekvirering oplyses det, at dyret er væk. På stedet konstateres det, at dyret ligger forendt i grøften 200 

meter før det oplyste påkørselssted. 

2. Ved rekvirering oplyses det, at dyret er set flygte fra stedet. På stedet konstateres det, at et andet dyr sidder i 

grøften og skal aflives.  
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