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Kontakt i detta ärende

Daniel Söderberg 010-2237382

UNDANTAG ATT UNDER DEN S K HUNDFÖRBUDSTIDEN 
BEDRIVA TRÄNINGS-, PROV- OCH TÄVLINGSVERKSAMHET

BESLUT
Länsstyrelsen medger Svenska Brukshundklubben (SBK) undantag att i enlighet 
med nedanstående villkor genomföra tränings-, prov- och tävlingsverksamhet 
med hundar under den s.k. hundförbudstiden från den 1 mars till den 20 augusti.

Tillståndet, som gäller Kronobergs län, är giltigt från den 1 januari 2021 till och 
med den 31 december 2025. 

VILLKOR
För tillståndet gäller följande villkor:

 De officiella proven och tävlingarna ska finnas upptagna i det fastställda 
programmet över sådan verksamhet.

 Berörda markägare och jakträttshavare ska ha lämnat sitt medgivande till 
träningen innan den påbörjas.

 Verksamheten ska ledas av en SBK särskilt auktoriserad instruktör eller 
behörig träningsledare vid varje enskilt tillfälle.

 Varje hund, spårhundar undantagna, som deltar i någon av aktuella 
verksamheter ska bära tjänstetecken, vilket ska vara väl synligt.

 SBK ska vid lokaliseringen av verksamheten samråda med berörd 
kommun och lokal jägarorganisation.

 Momenten sök och rapportering ska i första hand förläggas till en ur 
störningssynpunkt mindre känslig tidpunkt.

 Verksamheten ska bedrivas på sådant sätt att största möjliga hänsyn tas 
till djurliv och fauna. Hundar får inte onödigtvis störa eller på annat sätt 
skada djurlivet. SBK bör därför vid val av platser lämpliga för verksamhet 
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av den typ som anges i tillståndet i möjligaste mån undvika områden med 
stor vilttäthet eller som har betydelse för ett aktivt friluftsliv.

 Verksamhet får inte bedrivas inom områden inom vilka djur och natur 
skyddas genom särskilda bestämmelser, såsom exempelvis 
djurskyddsområden, naturvårdsområden naturreservat och nationalpark.

 Beträffande verksamhet som kan antas komma att beröra områden som 
är särskilt skyddsvärda och/eller känsliga, ska samråd ske med 
Länsstyrelsen innan verksamheten bedrivs.

 SBK ska informera de personer som kommer att ansvara för 
verksamheten som bedrivs med stöd av detta tillstånd om de föreskrifter 
och anvisningar som tillståndet innehåller. 

 En kopia av detta tillstånd ska finnas tillgänglig i samband med 
genomförandet av varje prov och tävling,

 De villkor som gäller för detta tillstånd ska göras allmänt tillgängliga 
genom anslag eller liknande på väl synliga platser i samband med 
verksamhet som genomförs med stöd av detta tillstånd.

 SBK ska 2 gånger om året skriftligt informera Länsstyrelsen om det 
fastställda officiella programmet för nästkommande halvår gällande 
verksamhet som omfattas av detta tillstånd.

BESKRIVNING AV ÄRENDET
Svenska Brukshundklubben (SBK) har den 4 februari 2020 ansökt om tillstånd att 
få genomföra tränings-, prov- och tävlingsverksamhet med hundar under den s.k. 
hundförbudstiden. Nuvarande tillstånd från Länsstyrelsen löper ut 2020-12-31.

SBK skriver att deras lokalklubbar redan idag har rutiner för att ha kontakt med 
markägare och polis inför tävlingssäsongen och de ansöker även hos SBK 
centralt, året innan tävlingarna ska genomföras, om att få sin tävlingstermin 
godkänd.

SBK anför att klubbens verksamhet har en stark koppling till samhällsnyttiga 
tjänster och att få möjlighet att träna och prova hundarna för dessa ändamål är av 
stor vikt. Verksamheten utförs av ca 300 klubbar samlade i 18 distrikt och 19 
rasklubbar. 

MOTIVERING TILL BESLUTET
Naturvårdsverket har inte meddelat några föreskrifter eller beslut om undantag 
från 16 § första stycket lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. 

Länsstyrelsen har inte kännedom om att något negativt skulle ha inträffat under 
tidigare tillståndsperiod. 

Undantaget bedöms av Länsstyrelsen som förenligt med Naturvårdsverkets 
beslut och föreskrifter. Länsstyrelsen finner vidare att det är av vikt att träning 
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och prov sker av hundar i syfte att fortsätta ha en stark koppling till 
samhällsnyttiga tjänster. 

Länsstyrelsens samlade bedömning är därför att Svenska Brukshundklubben kan 
medges tillstånd att i enlighet med angivna villkor genomföra tränings-, prov- och 
tävlingsverksamhet inom Kronobergs län. 

BESTÄMMELSER SOM BESLUTET GRUNDAS PÅ
I 16 § i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter framgår 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 vid jakt.

Trots 16 § första stycket lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, får 
jakthundar som är lämpade för respektive jaktändamål användas av 
jakträttshavaren eller av annan person med jakträttshavarens medgivande vid 
tillåten jakt och vid jaktträning enligt 16 § i Jaktförordningen (1987:905).

Enligt 18 § jaktförordningen 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 eller 24 b §. 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 (2011:188).

DU KAN ÖVERKLAGA BESLUTET
Se bilaga med överklagandehänvisning.

DE SOM MEDVERKAT I BESLUTET
Beslutet har fattats av funktionschef Elisabet Ardö med naturskyddshandläggare 
Daniel Söderberg som föredragande.

SÅ HÄR HANTERAR LÄNSSTYRELSEN PERSONUPPGIFTER
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

BILAGOR
1. Överklagandehänvisning Naturvårdsverket

KOPIA TILL:
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se 

Polisregion syd, registrator.syd@polisen.se

Jägareförbundet i Kronobergs län, Maria.Augustsson@jagareforbundet.se

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:registrator@naturvardsverket.se
mailto:registrator.syd@polisen.se
mailto:Maria.Augustsson@jagareforbundet.se
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning Naturvårdsverket

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 i Kronobergs län antingen via e-post; kronoberg@lansstyrelsen.se, eller med 
post; Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö.

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, kronoberg@lansstyrelsen.se. 
eller via växeltelefonnummer 010-223 70 00. Ange diarienummer 778-2020.
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