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Postadress:801 70 Gävle Telefon: 010-225 10 00 E-post: gavleborg@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/gavleborg

Svenska Kennelklubben
Bjorn.Eek@skk.se

Tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och 
tävling med hundar under hundförbudstiden

Beslut
Länsstyrelsen medger, med stöd av 18 § jaktförordning (1987:905), 
Svenska Kennelklubben (SKK) tillstånd att i enlighet med 
nedanstående villkor genomföra träning, prov, uppvisning och tävling 
med hundar under den så kallade hundförbudstiden från den 1 mars 
till den 20 augusti.

Länsstyrelsen beslutar att sammanfoga beslut 1885-2020 samt ärende 
8448-2019 till detta beslut. Därmed ersätter detta beslut dnr 8448-
2019 samt 1885-2020 som beslutades den 11 mars 2020.

Tillståndet gäller till och med år 2025.

Villkor
1. Tillståndet innebär att SKK har möjlighet att delegera 

tillståndet till jakthundsklubbar anslutna till SKK. Delegerat 
tillstånd ska vara skriftligt och ska i tillämpliga delar innehålla 
de villkor och särskilda upplysningar som anges i detta 
tillstånd.

2. Tillståndet innebär att SKK har möjlighet att delegera 
tillståndet till Svenska Vinthundsklubben. Delegerat tillstånd 
ska vara skriftligt och ska i tillämpliga delar innehålla de 
villkor och särskilda upplysningar som anges i detta tillstånd.

3. Verksamheten ska bedrivas på sådant sätt att största möjliga 
hänsyns tas till djurliv och fauna. Hundar får inte onödigtvis 
störa eller på annat sätt skada djurlivet. SKK bör därför vid val 
av platser lämpliga för verksamhet av den typ som anges i 
tillståndet i möjligaste mån undvika områden med stor 
vilttäthet eller som har särskild betydelse för ett friluftsliv

4. Inga tillstånd får meddelas som berör områden inom vilka djur 
och natur skyddas genom särskilda bestämmelser, såsom 
exempelvis djurskyddsområden, naturvårdsområden och 
naturreservat.
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5. Beträffande arrangemang som kan antas komma att beröra 
områden som är särskilt skyddsvärda och/eller känsliga, ska 
samråd ske med länsstyrelsen innan tillstånd meddelas.

6. Berörda markägares och jakträttshavares tillstånd till 
verksamheten inhämtas innan verksamhet påbörjas.

7. Vederbörande polismyndighet ska underrättas om var, när, och 
under vem som ansvarar för varje tränings-, uppvisnings-, 
prov- samt tävlingstillfälle som genomförs.

8. Detta beslut ska i original eller verifierad kopia, medföras vid 
alla tillfällen då det nyttjas.

9. SKK ska informera de personer som kommer att ansvara för 
verksamheten om de villkor som gäller för tillståndet.

10. Senast den 31 januari ska ni årligen lämna en skriftlig rapport 
med en redogörelse för de erfarenheter (såväl positiva som 
negativa) som vunnits i samband med tillståndsgivningen till 
länsstyrelsen. Hur många tillstånd som delegerats och till vilka 
samt inom vilka tider och områden. Om sådan rapport inte 
inkommer, eller om underlåtenhet att följa villkoren i detta 
tillstånd sker kan länsstyrelsen återkalla tillståndet med 
omedelbar verkan.

Beskrivning av ärendet
Svenska kennelklubben (SKK) har två olika tillstånd hos länsstyrelsen 
för att kunna genomföra bland annat träning och tävlingsverksamhet 
mellan 1 mars – 20 augusti, så kallad hundförbudstiden. Ena 
tillståndet avser verksamhet som träning och tävling inom lure 
coursing som är en tävlingsform för vinthundar. SKK:s andra tillstånd 
gäller liknande aktivitet fast för jakthundsklubbar. Då tillstånden är 
snarlika anser länsstyrelsen att det underlättar för sökande samt 
länsstyrelsen om tillstånden är ett och samma. 

Länsstyrelsen har den 4 mars 2022 varit i kontakt med sökande från 
SKK där båda parter är överens om att sammanfoga de tidigare 
besluten. 

Motivering till beslutet
Naturvårdsverket har inte meddelat några föreskrifter eller beslut om 
undantag från 16 § första stycket lagen (2007:1150) om tillsyn över 
hundar och katter. Undantaget bedöms av länsstyrelsen som förenligt 
med Naturvårdsverkets beslut och föreskrifter.

Länsstyrelsen anser att det är viktigt att möjliggöra träning och prov 
av hundar i syfte att behålla och utveckla kvaliteten för jakt-och 
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vinthundar. Utifrån de tidigare återrapporteringarna har länsstyrelsen 
inte kännedom om att något negativt skulle ha inträffat under de 
tidigare tillståndsperioderna.

Länsstyrelsens samlade bedömning är därför att SKK kan medges 
tillstånd att i enlighet med angivna villkor genomföra träning, prov, 
uppvisning och tävling under hundförbudstiden.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 16 § första stycket i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar 
och katter, skall, under tiden den 1 mars – 20 augusti, hundar hållas 
under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det 
finns vilt. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
får meddela föreskrifter som avviker från första stycket.

Trots 16 § första stycket lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar 
och katter, får jakthundar som är lämpade för respektive jaktändamål 
användas av jakträttshavaren eller av annan person med 
jakträttshavarens medgivande vid tillåten jakt och vid jaktträning 
enligt 16 § i Jaktförordningen (1987:905).

Enligt 18 § Jaktförordningen får Naturvårdsverket meddela 
föreskrifter om ytterligare undantag från 16 § första stycket lagen 
(2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Naturvårdsverket får 
även besluta om sådana undantag i beslut om delegering enligt 24 a 
eller 24 b §. Om Naturvårdsverket inte har meddelat föreskrifter eller 
beslut om sådana undantag får länsstyrelsen i det enskilda fallet 
besluta om undantag om detta inte strider mot Naturvårdsverkets 
föreskrifter eller beslut, förordning (2011:188).

Information
För mer information angående områden inom vilka djur och natur 
skyddas genom särskilda bestämmelser, såsom exempelvis 
naturreservat, och var dessa områden är belägna, hänvisas till 
Länsstyrelsen Gävleborg.

Av 19 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter följer att 
en skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller 
innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Monica Eriksson med 
vilthandläggare Marielle Cambronero som föredragande.
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Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
1. Överklagandehänvisning Naturvårdsverket



Beslut 5 (5)Länsstyrelsen 
Gävleborg 2022-03-07 1885-2020

Ni kan överklaga beslutet hos Naturvårdsverket
Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga 
beslutet hos Naturvårdsverket.

Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller 
skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Gävleborg antingen via e-post; 
gavleborg@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Gävleborg, 801 70 
Gävle.

Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era 
synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det Naturvårdsverket som 
beslutar om tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom 
tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ert överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur ni vill att beslutet ska ändras.
 Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior 
på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större 
än 15 MB via e-post.

Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress 
och telefonnummer.

Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
gavleborg@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-225 10 00. Ange 
diarienummer 1885-2020. 

Bilaga 1

Överklagandehänvisning Naturvårdsverket
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