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Datum

Beteckning

2020-03-23

218-3686-2020

Enheten för natur- och viltärenden
Malin Langenfors

Svenska Kennelklubben
Tävlingsavdelningen
kansli@skk.se

Tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och
tävling med hundar under hundförbudstiden i Stockholms
län
Beslut
Länsstyrelsen medger med stöd av 18 § tredje stycket jaktförordningen
(1987:905) att Svenska Kennelklubben, 802001-7607, inom Stockholms län får
genomföra tränings-, uppvisnings-, prov- och tävlingsverksamhet med vinthundar
och jakthundar under den så kallade hundförbudstiden enligt följande.
Träningar och prov med jakthundar får bedrivas under angivna tider samt med
angivna typer av jakthundar.
Viltspårshundar:

om spårlinans längd överstiger 10 meter samt om
hund frisläppts innan spårslut: 1 mars–15 maj samt
1–20 augusti.

Apporterande hundar:

för aktiviteter som inte omfattas av 17 §
jaktförordningen: 1 mars–20 augusti.

Hundar som förföljer vilt:

mycket begränsade arrangemang av typen
domarkonferenser.

ex. ställande älghund

efter älg: andra lördagen i
augusti – 20 augusti.

ex. stövare

annat vilt än klövvilt: andra lördagen i
augusti– 20 augusti.

Hundar som inte förföljer vilt:
stående fågelhundar

efter fågel: 1–15 augusti.

trädskällare

efter fågel: 1–15 augusti.

stötande hund ex. spaniel

annat vilt än klövvilt: andra
lördagen i augusti – 20
augusti.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66

010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Fax

010-223 11 10
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Träning, prov, uppvisning och tävling i provformen Lure Coursing med
vinthundar är tillåten från och med den 1 mars till och med den 20 augusti.
Klubbar som är anslutna till Svenska Kennelklubben har rätt att nyttja detta
tillstånd.
För tillståndet gäller även nedan angivna villkor.
Tillståndet gäller från och med beslutsdatum till och med den 31 december 2024.
Beslutet gäller omedelbart utan hinder av att det överklagas.
Detta beslut ersätter Länsstyrelsens beslut daterat 2016-07-01 (dnr: 21813-51612016), vilket därmed upphör att gälla.
Villkor
1. Innan klubb ansluten till Svenska Kennelklubben har rätt att nyttja
tillståndet för att genomföra tränings-, uppvisnings-, prov- och
tävlingsverksamhet med vinthundar och jakthundar ska det godkännas av
Svenska Kennelklubben. Godkännandet ska vara skriftligt.
2. Vid lokalisering av verksamheten ska samråd ske med berörd markägare,
kommun och lokal jägarorganisation.
3. Polismyndigheten i länet ska underrättas om var, när och under vems
ansvar varje aktivitet genomförs.
4. Moment med sök och apportering ska i första hand förläggas till en
tidpunkt och plats som minimerar risken för störning.
5. De personer som kommer att ansvara för verksamheten ska informeras
om de villkor som gäller för tillståndet.
6. Information om verksamhet som genomförs med stöd av tillståndet ska
anslås eller på annat sätt göras tillgängligt för allmänheten.
Kontaktuppgift till ansvarig ska anges.
7. Verksamheten ska bedrivas på sådant sätt att största möjlig hänsyns tas
till djurliv och fauna. Hundar får inte onödigtvis störa eller på annat sätt
skada djurlivet. Områden med stor vilttäthet eller som har särskild
betydelse för friluftslivet bör i möjligaste mån undvikas.
8. Länsstyrelsen ska kontaktas om arrangemang kan antas komma att beröra
områden som är särskilt skyddsvärda och/eller känsliga.

3 (6)
Datum

Beteckning

2020-03-23

218-3686-2020

9. Varje år före utgången av januari månad ska Svenska Kennelklubben i en
skriftlig rapport till Länsstyrelsen lämna en redogörelse för verksamhet
som utförts med stöd av detta tillstånd. Rapporten ska innehålla uppgift
om vid vilka tillfällen tillståndet har utnyttjats, vid vilka tider och i vilka
områden. Rapporten bör även innehålla andra erfarenheter och
iakttagelser som kan vara av intresse. Ange Länsstyrelsens beteckning på
rapporten, dnr: 218-3686-2020.
Detta beslut kan helt eller delvis återkallas av Länsstyrelsen om det finns särskilda
skäl.
Upplysning
Om skyldigheten att rapportera inte sker på ett tillfredsställande sätt kan detta vara
grund i Länsstyrelsens bedömning av eventuella framtida ansökningar. Om det
visar sig att villkoren i övrigt inte följs kan tillståndet återkallas.

Länsstyrelsen vill påminna om att all träning och arbete med hund som inte
genomförs enligt villkoren i detta tillstånd är underkastade bestämmelserna i 16 §
lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter samt 16–18 §§ i
jaktförordningen.
När det gäller viltspårshundar kan upplysningsvis meddelas att om spårlinans
längd understiger 10 meter bedömer Länsstyrelsen att verksamheten inte omfattas
av förbudet i 16 § lagen om tillsyn över hundar och katter och tillstånd krävs inte.
Tidigare beslut och återrapportering
Svenska Kennelklubben beviljades den 26 maj 2015 (dnr: 21813-5290-2015)
tillstånd att genomföra tränings-, uppvisnings-, prov- och tävlingsverksamhet med
vinthundar avseende Lure Coursing under den s.k. hundförbudstiden. Beslutet var
giltigt till och med den 31 december 2019.
Den 1 juli 2016 beviljades Svenska Kennelklubben tillstånd att genomföra träning
och prov med jakthundar under den s.k. hundförbudstiden (dnr: 21813-51612016). Beslutet är giltigt till och med den 31 december 2020.
Enligt årsrapporter för 2017–2019 framgår att gällande Lure Coursing
genomfördes åtta träningar 2017, 11 träningar 2018 och 15 träningar samt en
tävling 2019. Gällande användningen av jakthundar framgår att under 2018 och
2019 delegerades tillståndet till Svenska Bassetklubben som genomförde en
domarutbildning per år.
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Ansökan
Svenska Kennelklubben (SKK) har den 23 januari 2020 inkommit med en ny
ansökan om förlängning av de två besluten 21813-5161-2016 och 21813-52902015, samt att dessa gärna får sammanföras till ett beslut. Tillstånden har enligt
ansökan varit till stor hjälp vid den långsiktiga planeringen av verksamheten.
Skäl till Länsstyrelsens beslut
Av 16 § första stycket lagen 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. Av 16 § andra stycket lagen om tillsyn av hundar
och katter följer att 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 anges att Naturvårdsverket får meddela
föreskrifter om ytterligare undantag från bestämmelserna i 16 § första stycket
lagen om tillsyn av hundar och katter. Om Naturvårdsverket inte har meddelat
föreskrifter eller beslut om sådana undantag får länsstyrelsen medge undantag om
detta inte strider mot Naturvårdsverkets föreskrifter eller beslut.
Naturvårdsverket har inte meddelat några föreskrifter eller beslut om undantag
enligt 18 § tredje stycket jaktförordningen för verksamhet som avses i ansökan.
Länsstyrelsen har inte kännedom om att något negativt skulle ha inträffat under de
tidigare tillståndsperioderna. Länsstyrelsen finner att det är av vikt att träning och
prov sker av jakthundar i syfte att behålla och utveckla kvalitén på jakthundar.
Vad gäller Lure Coursing-verksamheten bedömer Länsstyrelsen att risken för
störning av vilt är begränsad då denna typ av verksamhet huvudsakligen
genomförs på öppen yta. Svenska Kennelklubben kan därför beviljas nytt
tillstånd.
Länsstyrelsen konstaterar att tidigare beslut har angett att tillstånd inte krävs för
apporterande hundar. Enligt 17 § jaktförordningen får apportering av skadat eller
fällt vilt ska vid all jakt om hunden står under förarens kontroll. Apporterande
hundar som är under förarens kontroll får även användas för att söka efter vilt för
att hindra att viltet kommer till skada, exempelvis vid slåtter, eller för annat
viltvårdsändamål. Då det kan förekomma aktiviteter med apporterande hundar
som inte faller under dessa kriterier beslutar Länsstyrelsen att inkludera
apporterande hundar i tillstånd.
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Tillståndet får även användas av klubbar anslutna till Svenska Kennelklubben.
Svenska Kennelklubben ska, innan så sker, ha lämnat ett skriftligt godkännande
till klubben. Förutom meddelade villkor i detta beslut har Svenska Kennelklubben
möjlighet att, i samband med ett sådant godkännande, ställa ytterligare villkor och
krav på den lokala klubben för varje aktivitet som ska genomföras.
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd
Hur man överklagar Länsstyrelsens beslut
Detta beslut kan överklagas hos Naturvårdsverket, se bilaga.
Beslut i detta ärende har fattats och godkänts digitalt av enhetschef Sara Sundin
med handläggare Malin Langenfors som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
Bilagor:
1. Hur man överklagar till Naturvårdsverket

Kopia till:
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Polismyndigheten Region Stockholm, registrator.stockholm@polisen.se
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Du kan överklaga beslutet
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Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Naturvårdsverket. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till
Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 Stockholm. Du kan även skicka in
överklagandet via e-post till stockholm@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att
Länsstyrelsen måste pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas
vidare till Naturvårdsverket.
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 om 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
eller inte.
Ditt överklagande ska innehålla:





vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer
hur du vill att beslutet ska ändras
varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:





personnummer
adress till bostaden
telefonnummer där du kan nås
eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till
dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du skicka med
kopior på dessa.
Ombud

Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress
och telefonnummer.
Ytterligare upplysningar

Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen, telefon
010-223 10 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.

