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stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Tillstånd att genomföra träning, prov och tävling 
med hundar under hundförbudstiden i Stockholms 
län
Beslut
Länsstyrelsen medger, med stöd av 18 § tredje stycket jaktförordningen
(1987:905) att Svenska Hundklubben, 819000-5978, inom Stockholms län får 
genomföra prov-, tränings- och tävlingsverksamhet med hundar under den så 
kallade hundförbudstiden från den 1 mars till den 20 augusti.
Tillståndet gäller från och med beslutsdatum till och med den 31 augusti 2024. För 
tillståndet gäller även nedan angivna villkor.

Villkor
1. De officiella proven och tävlingarna finns upptagna i det av klubben 

fastställda programmet över sådan verksamhet.
2. Markägaren och jakträttshavaren ska ha lämnat sitt tillstånd till 

verksamheten innan den påbörjas.
3. Polismyndigheten i länet ska underrättas om var, när, och under vems 

ansvar varje aktivitet genomförs.
4. De personer som kommer att ansvara för verksamheten ska informeras om 

de villkor som gäller för tillståndet.
5. Information om verksamhet som genomförs med stöd av tillståndet ska 

anslås eller på annat sätt göras tillgängligt för allmänheten. Kontaktuppgift 
till ansvarig ska anges.

6. Verksamheten ska bedrivas på sådant sätt att största möjlig hänsyns tas till 
djurliv och fauna. Hundar får inte onödigtvis störa eller på annat sätt skada 
djurlivet. Områden med stor vilttäthet eller som har särskild betydelse för 
friluftslivet bör i möjligaste mån undvikas.

7. Länsstyrelsen ska kontaktas om arrangemang kan antas komma att beröra 
områden som är särskilt skyddsvärda och/eller känsliga.

8. Varje år senast den 31 december ska Svenska Hundklubben i en skriftlig 
rapport till Länsstyrelsen lämna en redogörelse för verksamhet som 
utförts med stöd av detta tillstånd. Rapporten ska innehålla uppgift om 
vid vilka tillfällen tillståndet har utnyttjats, vid vilka tider och i vilka 
områden. Rapporten bör även innehålla andra erfarenheter och 
iakttagelser som kan vara av intresse. Ange Länsstyrelsens beteckning på 
rapporten (Dnr: 218-48140-2020). 
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Detta beslut kan helt eller delvis återkallas av Länsstyrelsen om det finns särskilda
skäl.

Upplysning
Om skyldigheten att rapportera inte sker på ett tillfredsställande sätt kan detta 
vara grund i Länsstyrelsens bedömning av eventuella framtida ansökningar. 
Om det visar sig att villkoren i övrigt inte följs kan tillståndet återkallas.
Länsstyrelsen vill påminna om att all träning och arbete med hund som inte 
genomförs enligt villkoren i detta tillstånd är underkastade bestämmelserna i 
16 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter samt 16–18 §§ i 
jaktförordningen.

Beskrivning av ärendet
Svenska Hundklubben har ansökt om tillstånd för att genomföra prov-, 
tränings- och tävlingsverksamhet med hundar under den så kallade 
hundförbudstiden 1 mars - 20 augusti. Det är framförallt sökarbete med lös 
hund i skog som genomförs. Verksamheten önskar tillstånd till och med den 
31 augusti 2024. 
Verksamheten har tidigare haft tillstånd från Länsstyrelsen i Uppsala i flera 
omgångar. Då verksamheten även har en klubb med säte i Södertälje ansöks 
nu om tillstånd för verksamhet även i Stockholms län. 

Skäl till Länsstyrelsens beslut
Av 16 § första stycket lagen 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. Av 16 § andra stycket lagen om tillsyn 
av hundar och katter följer att regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer får meddela föreskrifter som avviker från första stycket. 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.
Naturvårdsverket har inte meddelat några föreskrifter eller beslut om 
undantag enligt 18 § tredje stycket jaktförordningen för verksamhet som 
avses i ansökan.



Beslut
 

3 (4)

Datum
2020-08-20
 

Beteckning
218-48140-2020
 

Länsstyrelsen har inte kännedom om att något negativt skulle ha inträffat under 
de tidigare tillståndsperioderna. Länsstyrelsen finner att det är av vikt att 
träning och prov sker av hundar i syfte att behålla och utveckla kvalitén på 
hundarna och verksamheten som bedrivs med dessa. Länsstyrelsen beslutar 
därför att bevilja ansökan om tillstånd.

Hur man överklagar Länsstyrelsens beslut
Detta beslut kan överklagas hos Naturvårdsverket, se bilaga.

Beslut i detta ärende har fattats och godkänts digitalt av enhetschef Sara 
Sundin med handläggare Malin Langenfors som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilagor:
1. Hur man överklagar till Naturvårdsverket

Kopia till:
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Polismyndigheten Region Stockholm, registrator.stockholm@polisen.se

mailto:registrator@naturvardsverket.se
mailto:registrator.stockholm@polisen.se
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Bilaga 1 
Överklagandehänvisning 

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 Stockholm antingen via e-post; stockholm@lansstyrelsen.se, eller 
med post; Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 104 22 Stockholm.

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, stockholm@lansstyrelsen.se, 
eller via växeltelefonnummer 010-223 10 00. Ange diarienummer 48140-2020.
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