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Svenska Brukshundsklubben     dk                                            
camilla.hjort@brukshundklubben.se

Tillstånd att genomföra tränings-, prov- och 
tävlingsverksamhet med hundar under den s k 
hundförbudstiden i Västernorrlands län

Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen medger med stöd av 18 § jaktförordningen (1987:905), Svenska 
Brukshundsklubben tillstånd att under den så kallade hundförbudstiden från den 1 
mars till den 20 augusti i enlighet med nedanstående villkor genomföra

 officiella brukshundsprov och tävlingar,
 träningsverksamhet med sök-, spår-, skydds, bevaknings-, räddnings-, och 

rapporthundar.

Villkor

För tillståndet gäller följande villkor:

- Tillståndet gäller under åren 2021 – 2025 inom Västernorrlands län.
- Verksamheten ska koncentreras till så få platser som möjligt.
- De officiella bruksproven och tävlingarna ska finnas upptagna i det 

fastställda programmet över sådan verksamhet.
- En av Svenska Brukshundsklubbens särskilt auktoriserad instruktör eller 

behörig träningsledare ska leda och ansvara för verksamheten, vid varje 
enskilt tillfälle som genomförs med stöd av detta tillstånd.

- Markägaren och jakträttshavaren ska ha lämnat sitt tillstånd till 
verksamheten innan den påbörjas.

- Största möjliga hänsyn ska tas till det vilt som finns inom de berörda 
områdena där verksamheten genomförs. Hundar får inte onödigtvis störa 
eller på annat sätt skada djurlivet. Brukshundsklubben 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. Kontakt bör tas med berörd kommun och lokal 
jägarorganisation vid val av lokalisering av verksamheten.

- Momenten med sök och rapportering ska i första hand förläggas till en 
tidpunkt som minimerar risken för störning. 

- Verksamhet får inte bedrivas inom områden där djur och natur skyddas 
genom särskilda bestämmelser som t.ex. djurskyddsområden, 
naturvårdsområden eller naturreservat.

- Verksamhet som kan antas komma att beröra särskilt skyddsvärda och/eller 
känsliga områden, ska samråd ske med länsstyrelsen innan verksamhet 
påbörjas.  

- Brukshundsklubben ska informera de personer som kommer ansvara för 
verksamheten om de villkor som gäller för tillståndet.

- En kopia av detta tillstånd ska finnas tillgängligt vid genomförandet av varje 
del av provverksamhet eller tävling.

mailto:camilla.hjort@brukshundklubben.se


Beslut                      Sida 2 av 3

2020-02-26 Dnr. 218-1070-2020

Länsstyrelsen Västernorrland   
Postadress: 871 86 Härnösand    Telefon: 0611-34 90 00    E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se
Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Fax: 0611-34 93 72  www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

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

- Svenska Brukshundsklubben ska senast den 30 november 2025 lämna en 
kort redogörelse av verksamheten enligt detta tillstånd till länsstyrelsen. Av 
rapporten bör det framgå de erfarenheter, såväl positiva som negativa, som 
vunnits i samband med nyttjandet av tillståndet.

Tillståndet träder i kraft den 1 januari 2021.

Bakgrund
Svenska Brukshundsklubben har ansökt om tillstånd att inom länet genomföra 
tränings-, prov- och tävlingsverksamhet med hundar under den s k 
hundförbudstiden som sträcker sig från den 1 mars till och med den 20 augusti. 
Tidigare tillstånd meddelat av länsstyrelsen upphör att gälla vid utgången av 2020 
varför detta tillstånd träder i kraft den 1 januari 2021.

Skäl
Av 16 § i lagen (2007:1159) 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 årets 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 dessa bestämmelser. 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.

Länsstyrelsens bedömning
Naturvårdsverket har inte meddelat några föreskrifter eller beslut om undantag. 
Länsstyrelsen har inte kännedom om att något negativt skulle inträffat under den 
tidigare tillståndsperioden. Länsstyrelsen vill dock påminna om att en 
redogörelse/rapport av verksamheten från perioden 2016 – 2020 ska vara inlämnad 
till länsstyrelsen senast den 30 november 2020. Det framgår i villkoren av det 
tidigare beslutet i samma ärende med dnr: 218-268-16. 

Överklagan

Detta beslut kan överklagas till Naturvårdsverket genom skrivelse som dock skall 
skickas eller lämnas till länsstyrelsen. Skrivelse med överklagan skall ha inkommit 
till länsstyrelsen inom tre veckor från det att Ni fått del av detta beslut. I skrivelsen 
skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring som begärs. Hur man 
överklagar framgår av bilaga 1.

Beslutet har fattats av enhetschef Jenny Lindgren med viltförförvaltare 
Lars Wiklund som föredragande.

Kopia till: 
Polisen Region nord registrator.nord@polisen.se
Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se
Jägareförbundet Mitt Norrland linnea.aronsson@jagareforbundet.se
Jägarnas Riksförbund jrf@jagarnasriksforbund.se
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Bilaga 1

Hur man överklagar länsstyrelsens beslut

Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till länsstyrelsen. Tala om i 
brevet vilket beslut ni överklagar, t ex genom att ange beslutets datum och 
diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet ni vill ha. 

Skrivelsen ska ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag 
då ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.

Länsstyrelsen sänder skrivelsen med överklagandet vidare till 
Naturvårdsverket för prövning, om länsstyrelsen inte själv ändrar beslutet 
på det sätt ni har begärt.

Om ni vill ha ytterligare upplysningar kan ni vända er till länsstyrelsen, Lars 
Wiklund, 073-274 13 78.   
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