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Svenska Kennelklubben
Box 771
191 27 SOLLENTUNA

Användning av lös hund vid tränings-, prov-,
uppvisnings- och tävlingsverksamhet under den så
kallade hundförbudstiden
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att medge tillstånd att under den så kallade
hundförbudstiden, 1 mars – 20 augusti, bedriva tränings-, prov-, uppvisnings-, och
tävlingsverksamhet. Beslutet gäller för nämnda verksamhet med jakthundar, och
vinthundar avseende Lure Coursing.
Verksamheten ska ske i enlighet med nedanstående villkor.
Tillståndet gäller i Dalarnas län mellan den 15 maj 2020 till den 31 december
2024.

Villkor
Tillståndet gäller endast under förutsättning att;
 De officiella proven och tävlingarna finns upptagna i det av klubben
årligen fastställda programmet över bland annat sådan verksamhet
 Verksamheten INTE sker i skyddade områden ex. naturreservat.
 Berörda markägares och jakträttsinnehavares tillstånd till genomförande
av prov, tävling, uppvisning eller träningspass inhämtas innan respektive
verksamhet påbörjas
 Vederbörande polismyndighet, innan verksamheten igångsätts,
underrättas om var, när och på vems/vilkas ansvar varje prov och tävling
genomföres
 Vid varje enskilt träningstillfälle, verksamheten leds av en av er särskilt
auktoriserad instruktör eller behörig instruktör eller behörig
träningsledare
 Ni noga informerar de personer som kommer ansvara för verksamhet som
bedrivs med stöd av detta tillstånd om de föreskrifter och anvisningar som
tillståndet innehåller
 En kopia av detta tillstånd hålls tillgängligt i samband med
genomförandet av en i vart fall varje prov och tävling
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De föreskrifter och anvisningar som gäller för detta tillstånd görs
tillgängliga genom anslag eller liknande på väl synliga platser i samband
med tävling och så långt som möjligt också vid andra av tillståndets
berörda verksamheter
Ni årligen senast den sista februari lämnar länsstyrelsen en skriftlig
rapport för respektive verksamhet om hur många som deltagit i
verksamheten och övriga iakttagelser av intresse då detta tillstånd
nyttjats. Även om ingen verksamhet har bedrivits under ett år så ska en
redovisning skickas in till länsstyrelsen. Om sådan rapport inte inkommer
kan framtida tillståndsgivning komma att påverkas. Om det visar sig att
villkoren i övrigt inte följs kan tillståndet återkallas med omedelbar
verkan.

Länsstyrelsen vill påminna om att all dressyr, träning och motionering av hund
samt alla prov och tävlingar som inte genomförs enligt villkoren i detta tillstånd
och/eller inom ramen för det av klubben fastställda officiella programmet är
underkastade bestämmelserna i 16 § Lag om tillsyn över hundar och katter samt
16- 18 §§ i jaktförordningen.
Det är av största vikt att verksamheten bedrivs med största möjliga hänsyn till
faunan. Hundarna får inte onödigtvis störa eller på annat sätt skada djurlivet.
Särskilt känslig är våren med föryngringsperioden. Klubben bör därför vid val av
platser för den aktuella verksamheten, i möjligaste mån, undvika sådana platser
som har stor vilttäthet eller betydelse för friluftsliv

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har den 23 januari 2020 mottagit en ansökan om att förlänga
gällande dispenser som beslutats i Länsstyrelsens ärenden 218-1664-2016 och
218-1921-2015 från Svenska Kennel Klubben. Verksamheten som avses i ansökan
är bedriva tränings-, prov-, uppvisnings-, och tävlingsverksamhet med jakthundar
och vinthundar. Sökanden önskar att Länsstyrelsen ska slå samman de båda
besluten till ett gemensamt beslut.
Sökanden har inte skickat in redogörelse för verksamheten Lure Coursing 2017 –
2019 men vid telefonkontakt uppgivit att ingen verksamhet skett dessa år.

Motivering till beslutet
Enligt 16 § i Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter ska hundar under
tiden 1 mars – 20 augusti hållas under sådan tillsyn att de hindras från att
springa lösa i marker där det finns vilt.
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Enligt 18 § Jaktförordning (1987:905) 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 §. 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 (2013:1097)
Länsstyrelsen finner att det är angeläget att träning och prov sker av
jakthundar i syfte att behålla och utveckla kvaliteten på hundarna och
verksamheten som bedrivs med dessa. Länsstyrelsen gör bedömningen att
ansökan kan godkännas enligt 18 § jaktförordningen. Observera att
verksamhet inom skyddade områden kräver särskild ansökan till
Länsstyrelsen i Dalarna. Detta eftersom det normalt inte är tillåtet att
släppa hundar i dessa områden.
Genom att slå samman besluten får de olika verksamheterna samma
beslutsperioder vilket underlättar hanteringen för samtliga parter.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef, enheten för vilt, Jonas Bergman med
vilthandläggare Anna Olofsson som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

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

Kopia till
Polismyndigheten i Dalarnas Län

Bilagor
1. Överklagandehänvisning Naturvårdsverket

Bilaga 1
Beslut
4 (4)
Överklagandehänvisning Naturvårdsverket
2020-05-12

Dnr: 218-1148-2020

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 Dalarnas län antingen via e-post;
dalarna@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Dalarnas län, 791 84 Falun.

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,
dalarna@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-225 00 00. Ange diarienummer
1148-2020.

