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Tillstånd till att genomföra träningar och prov med
jakthundar under hundförbudstiden
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att ni får genomföra hundträning och prov under den så
kallade hundförbudstiden (1 mars-20 augusti), under förutsättning att ni följer
nedan angivna villkor.
Tillståndet är giltigt inom Gotlands län till och med den 31 december 2025.

Generella villkor









POSTADRESS
621 85 VISBY

De officiella bruksproven och tävlingarna ska finnas upptagna i ert
fastställda program över sådan verksamhet.
Ni ska inhämta berörda markägare och jakträttshavares godkännande
innan träningen och proven får genomföras.
Om skottlossning kommer att ske ska ni informera polisen innan träningen
genomförs så att de är beredda på att hantera eventuell oro från allmänhet.
Verksamheten ska ledas av en auktoriserad instruktör eller behörig
träningsledare vid varje träningstillfälle.
Momenten med sök och rapportering ska i första hand förläggas till en tid
och plats som minimerar risken för störning av viltet.
Verksamheten ska bedrivas med största hänsyn till skydd av miljö och
natur samt till övrigt friluftsliv.
Ni ska informera de personer som kommer att ansvara för verksamheten
om de villkor som gäller för tillståndet.
En kopia av detta tillstånd ska finnas tillgängligt vid genomförandet av
varje del av prov eller tävling.

BESÖKSADRESS
Visborgsallén 4

TELEFON
010-223 90 00

E-POST
gotland@lansstyrelsen.se

WEBBPLATS
www.lansstyrelsen.se/gotland
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Villkor om hundtyper och tider
Träningar och tävlingar får bedrivas under angivna tider, samt med angivna typer
av jakthundar.
Viltspårhundar

Tillstånd behövs inte om spårlinans längd
understiger 10 meter.

Viltspårhundar

1 mars – 15 april, samt 1 augusti – 20
augusti, om spårlinans längd överstiger
10 meter, samt om hund frisläpps innan
spårslut.

Apporterande hundar

Tillstånd behövs inte.

Hundar som förföljer vilt

Mycket begränsande arrangemang av
typen domarkonferenser.

Hundar som inte förföljer vilt
ex. stående fågelhundar,
trädskällare, stötande hund

efter fågel: 1 augusti – 15 augusti
annat vilt: andra lördagen i augusti –
31 augusti

Motivering till beslutet
Under tiden den 1 mars-20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de
hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Det framgår av 16 § lagen
(2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Syftet är att inte störa viltet under
föryngringsperioden. Länsstyrelsen anser att det i detta fall finns skäl att medge
jaktträning med hund under förutsättning att verksamheten bedrivs under
kontrollerade former och att viltet inte utsätts för onödiga påfrestningar. Vi har
därför förenat tillståndet med ett antal villkor.

Bestämmelser som beslutet grundas på
18 § jaktförordningen (1987:905).

Information
Länsstyrelsen vill påminna om att jaktträning med hund ska bedrivas på
ett sådant sätt att viltet med hänsyn till hundens egenskaper eller snö-, is- och
temperaturförhållandena inte utsätts för onödiga påfrestningar. Det framgår av 18
§ andra stycket jaktförordningen. Det innebär att hundar inte i onödan får störa
eller på annat sätt skada djurlivet. Ni bör därför vid val av platser för den aktuella
verksamheten, i möjligaste mån, undvika platser som är stor vilttäthet.
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Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschefen Anna-Lena Fritz med naturvårdshandläggare
Mimmi Skog 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.

Bilagor
1. Överklagandehänvisning Naturvårdsverket

Bilaga 1
Överklagandehänvisning Naturvårdsverket
Länsstyrelsen i Gotlands län

BESLUT

Du kan överklaga beslutet

2020-02-04

Dnr 218-290-2020

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 Gotlands län antingen via e-post; gotland@lansstyrelsen.se,
eller med post; Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby.

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, gotland@lansstyrelsen.se.
eller via växeltelefonnummer 010-223 90 00. Ange diarienummer 290-2020.
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