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Tillstånd att genomföra tränings-, prov- och 
tävlingsverksamhet med hundar under den s k 
hundförbudstiden i Örebro län
Beslut
Länsstyrelsen medger, med stöd av 18 § jaktförordningen (1987:905), Svenska 
Brukshundklubben tillstånd att under den så kallade hundförbudstiden från den 
1 mars till den 20 augusti genomföra

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

och rapporthundar.

Observera att även under den övriga tiden av året ska hundarna hållas under sådan
tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt.

Villkor
För tillståndet gäller följande villkor.

 Tillståndet gäller under åren 2021 - 2025 inom Örebro län.
 Svenska Brukshundklubben ska senast den 31 december årligen lämna 

en kort redogörelse av verksamheten enligt detta tillstånd till 
Länsstyrelsen. Av rapporten bör framgå de erfarenheter (såväl positiva 
som negativa) som vunnits i samband med utnyttjandet av tillståndet.

I övrigt gäller de villkor som tidigare meddelats i gällande beslut med 
diarienummer 935-2020.

Beskrivning av ärendet
Svenska Brukshundklubben har ansökt om förnyat tillstånd att i Örebro län 
genomföra tränings-, prov- och tävlingsverksamhet med hundar under den 
s k hundförbudstiden, den 1 mars - 20 augusti. Ni önskar i första hand att 
tillståndet ska gälla tills vidare. Om inte ett generellt tillstånd kan utfärdas så 
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önskar ni att tillståndet ska gälla från 1 januari 2021 till och med 25 december 
2025.
Under 2019 genomförde Brukshundslubben träning-, prov- och 
tävlingsverksamhet vid 14 tillfällen i Örebro län. 

Rättsregler
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 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.

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 
den tidigare tillståndsperioden. Länsstyrelsen bedömer därför att Svenska 
Brukshundklubben ska beviljas fortsatt tillstånd. Tillstånd kan inte ges tills vidare 
då Länsstyrelsen endast i det enskilda fallet kan besluta om undantag från 
bestämmelserna i lagen om tillsyn av hundar och katter.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Beslutet är fattat med stöd av 18 § tredje stycket jaktförordningen (1987:905).

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Mona HansErs med handläggare Susanna 
Gustavsson som föredragande.

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

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilagor
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten
2. Gällande tillstånd, dnr 935-2020
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

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

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 Örebro län antingen via e-post; orebro@lansstyrelsen.se, eller med 
post; Länsstyrelsen i Örebro län, 701 86 Örebro.

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

 person- eller organisationsnummer,
 telefonnummer där du kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett hemligt 

mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det),
 e-postadress, och
 annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.
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, orebro@lansstyrelsen.se. eller 
via växeltelefonnummer 010-224 80 00. Ange diarienummer 1850-2020.


