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Viltenheten
Mia Bisther

010-224 56 83

Svenska Kennelklubben
c/o Björn Eek
Box 771
191 27 Sollentuna

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

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

Beslut
Länsstyrelsen medger, med stöd av 18 § Jaktförordningen (1987:905), 
Svenska Kennelklubben 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 i Västra 
Götalands län.

Tillståndet gäller från den 13 februari 2020 till och med den 31 december 
2024.

Villkor
Tillståndet innebär att Svenska Kennelklubben har möjlighet att delegera 
tillståndet till de jakthundsklubbar som är anslutna till Svenska 
Kennelklubben. Det delegerade tillståndet ska vara skriftligt och ska 
innehålla de villkor och särskilda upplysningar som anges i detta tillstånd.

Träning, prov, uppvisning och tävling i provformen Lure Coursing med 
vinthundar är tillåten mellan 1 mars och 20 augusti. Träning och prov med 
jakthundar får bedrivas under speciellt angivna tider nedan, samt med 
angivna typer av jakthundar.

A. Hundtyper och tider
Viltspårshundar: om spårlinans längd understiger 10 meter krävs inget 
tillstånd.

Viltspårshundar: om spårlinans längd överstiger 10 meter samt om hund 
frisläppts innan spårslut gäller tillståndet för tiderna 1 mars till 15 maj samt 
1 augusti till 20 augusti. 

Apporterande hundar: inget tillstånd krävs. 
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Hundar som förföljer vilt: mycket begränsade arrangemang av typen 
domarkonferenser.

- Ställande älghund efter älg: andra lördagen i augusti till 20 augusti.
- tax eller drever efter annat klövvilt: sista veckoslutet i september. 
- stövare efter annat vilt än klövvilt: andra lördagen i augusti till 20 

augusti.

Hundar som inte förföljer vilt
- stående fågelhundar efter fågel: 1 augusti till 15 augusti.
- trädskällare efter fågel: 1 augusti till 15 augusti.
- stötande hund, typ spaniel efter annat vilt (ej klövvilt): andra 

lördagen i augusti till 20 augusti.

B. Övriga villkor
 De arrangemang som godkänts av Svenska Kennelklubben och 

som avses hållas under tiden 1 mars till 20 augusti och som inte 
kan genomföras med stöd av bestämmelserna i 16 och 16a §§ i 
Jaktförordningen, kan genomföras med stöd av delegerat 
tillstånd enligt detta beslut.

 Delegerat tillstånd enligt detta beslut meddelas efter skriftlig 
ansökan som skickas till Svenska Kennelklubben.

 I ansökan anges vilka åtgärder som kommer att vidtas för att 
undvika kontakt med vilt samt kontaktuppgifter till berörda 
mark- och jakträttshavares (namn, adress och telefonnummer). 
Ansökan ska i övrigt innehålla de uppgifter som Svenska 
Kennelklubben bestämmer.

 I delegerat tillstånd ska alltid anges 
1) under vilken tid verksamheten får bedrivas,
2) på vilka marker verksamheten får bedrivas,
3) vilken verksamhet tillståndet gäller för,
4) att en kopia av detta tillstånd samt det delegerade tillståndet 

alltid finns tillgängligt vid genomförande av varje prov eller 
träning,

5) att berörda markägares och jakträttshavares tillstånd alltid har 
inhämtats innan verksamheten påbörjas,

6) att jaktvårdsammanslutningar i länet har underrättats innan 
verksamheten påbörjas,

7) att Polismyndigheten i länet underrättas om var, när och 
under vems ansvar varje prov eller träning ska genomföras,

8) att verksamheten genomförs på sådant sätt att största möjlig 
hänsyn tas till vilt.

 Svenska kennelklubben ska vid lokalisering av verksamheten    
samråda med berörd kommun och lokala jägarorganisationer.
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 Moment med sök och apportering ska i första hand förläggas till 
en tidpunkt som minimerar risk för störning.
 Svenska kennelklubben ska informera de personer som kommer 
att ansvara för verksamheten om de villkor som gäller för tillståndet.

 Villkoren som gäller för detta tillstånd ska anslås eller på annat 
sätt göras tillgängliga för allmänheten vid den verksamhet som 
genomförs med stöd av detta tillstånd.

 Hundar får inte onödigtvis störa eller på annat sätt skada djurlivet. 
Svenska kennelklubben 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 friluftslivet.

 Inga tillstånd får meddelas som berör områden inom vilka djur 
och natur skyddas genom särskilda bestämmelser, såsom exempelvis 
djurskyddsområden, naturvårdsområden och naturreservat.

 Beträffande arrangemang som kan antas komma att beröra 
områden som är särskilt skyddsvärda och/eller känsliga, ska samråd 
ske med Länsstyrelsen innan tillstånd meddelas.

 Varje år före utgången av februari månad ska Svenska 
Kennelklubben i en skriftlig rapport till Länsstyrelsen lämna en 
redogörelse för: 

1) de erfarenheter (positiva såväl som negativa) som vunnits i 
samband med tillståndsgivningen.

2) hur många tillstånd som delegerats och till vilka samt inom 
vilka tider och områden.

3) eventuella önskemål om ändring av tillstånd.

 Svenska Kennelklubben ska vid delegerade tillstånd, själv göra de 
inskränkningar i tillstånden och meddela de villkor för verksamheten 
som anses nödvändiga med största hänsyn till djurlivet under 
hundförbudstiden.

 Faktorer som kan medföra inskränkningar eller speciella villkor är 
bland annat:

1) arrangemangets storlek,
2) förväntade väderbetingelser,
3) natur- och faunaförhållandena,
4) arrangemangens praktiska genomförande. 

 Om förutsättningarna för tillståndet ändras, eller om det inte längre 
finns förutsättningar för att meddela tillstånd, eller om underlåtenhet 
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att följa villkoren i detta tillstånd sker vid upprepade tillfällen kan 
Länsstyrelsen återkalla tillståndet.

C. Allmänna upplysningar
Enligt 16 och 16a §§ i Jaktförordningen (1987:905) får jakthundar som är 
lämpade för respektive ändamål användas av jakträttshavaren eller av annan 
person som har jakträttshavrens medgivande, vid tillåten jakt och vid 
jaktträning.

Vidare gäller enligt 17 § jaktförordningen att hund får användas under hela 
året för spårning eller apportering av skadat eller fält vilt eller för annat 
jaktvårdsändamål, om hunden står under förarens kontroll.

Av 19 § i lagen (2007:1150) följer att strikt ansvar gäller för en skada som 
orsakas av en hund. Skadan ska ersättas av hundens ägare eller innehavare, 
även om han eller hon inte vållat skadan.

Vid extrema väderleksförhållanden, om mycket speciella arrangemang 
önskas genomföras eller i övrigt när detta tillstånd inte kan utnyttjas, kan 
Länsstyrelsen i undantagsfall meddela tillstånd att genomföra arrangemang 
under annan tid än detta tillstånd avser.

Ansökan om sådant tillstånd ska inges genom Svenska Kennelklubbens 
försorg, varvid klubbens yttrande i ärendet ska bifogas. I förekommande fall 
bör samråd ske med regional eller central jaktvårdssammanslutning, varvid 
deras yttrande också bör biläggas ansökan.

Beskrivning av ärendet
Svenska Kennelklubben har ansökt om tillstånd att i Västra Götalands län 
under en ny period om fem år genomföra träningar och prov av jakthundar 
från det att nuvarande tillstånd upphör att gälla. I ansökan uppges att samma 
villkor som föregående femårsperiod önskas. Svenska Kennelklubben begär 
att tillståndet ska innefatta möjlighet att bevilja dispens till de hundklubbar 
som är anslutna till Svenska Kennelklubben, under förutsättning att skriftlig 
begäran från respektive klubb inkommit samt att givna förutsättningar följs. 
Svenska kennelklubbens ansökan omfattar även tillstånd för Svenska 
Vinthundklubbens verksamhet inom provformen Lure Coursing med hund 
av vinthundras.

Motivering till beslutet
Naturvårdsverket har inte meddelat några föreskrifter eller beslut om 
undantag. Länsstyrelsen har inte kännedom om att något negativt skulle ha 
inträffat under de tidigare tillståndsperioderna. Undantaget bedöms som 
förenligt med Naturvårdsverkets beslut och föreskrifter. Länsstyrelsen 
finner att det är av vikt att träning och prov sker av jakthundar i syfte att 
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behålla och utveckla kvaliteten på jakthundar. Svenska Kennelklubben kan 
därför få nytt tillstånd.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Av 16 § i lagen (2007:1150) om tillsyn av hundar och katter följer att under 
tiden den 1 mars – 20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de 
hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga 
tiden av året ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att 
driva eller förfölja vilt, när de inte används för jakt. Regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som avviker 
från första stycket. Om det behövs till skydd för viltet får sådana föreskrifter 
innebära att en hund ska hållas kopplad.

I 18 § tredje stycket jaktförordningen (1987:905) anges att Naturvårdsverket 
får meddela föreskrifter om ytterligare undantag från bestämmelserna i 16 § 
andra stycket lagen (2007:1150) om tillsyn av hundar och katter. 

Naturvårdsverket får även besluta om sådana undantag i beslut om 
delegering enligt 24a eller 24b §. Om Naturvårdsverket inte har meddelat 
föreskrifter eller beslut om sådana undantag får länsstyrelsen medge 
undantag om detta inte strider mot Naturvårdsverkets föreskrifter eller 
beslut.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av tf enhetschef Anita Bergstedt med Mia Bisther som 
föredragande.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Polismyndigheten region Väst
Svenska Jägareförbundet

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning Naturvårdsverket

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
Naturvårdsverket.

Hur överklagar jag beslutet?

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga överklagan till 
Länsstyrelsen i Västra Götalands Län antingen via e-post; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med 
post; Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del av 
beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få 
ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du 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.

Ditt överklagande ska innehålla

 Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

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

Ombud

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

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, vastragotaland@lansstyrelsen.se. 
eller via växeltelefonnummer 010-224 40 00. Ange diarienummer 3588-2020.


	Tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och tävling med hundar under hundförbudstiden
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Motivering till beslutet
	Bestämmelser som beslutet grundas på
	Du kan överklaga beslutet
	De som medverkat i beslutet
	Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
	Kopia till

