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Tillstånd att få genomföra test och 
träningsverksamhet med hundar i vilthägn under 
hundförbudstid 
Beslut 
Länsstyrelsen medger, med stöd av 18 § tredje stycket jaktförordningen 
(1987:905), att Jägareförbundet Skåne, inom ramen för sin verksamhet 
med att träna och testa hundar för jakt och spårning efter vildsvin inom 
vilthägn och utan hinder av bestämmelserna i 16 § andra stycket lagen 
(2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, får eller får låta använda 
hundar under tiden den 1 februari till och med den 31 juli åren 2023-
2024. 
För tillståndet gäller följande villkor: 
� Endast vildsvin av hankön (galtar) får förekomma i inhägnaden vid 
verksamhetens genomförande 
� Två till högst fem vildsvin ska finnas inom inhägnaden under 
verksamhetens genomförande. Varje enskild individ ska vara 
identitetsmärkt. 
� Åldern på vildsvinen ska vara mellan ett och två år. 
� Endast en hund får tränas eller testas vid varje enskilt tillfälle. Detta 
får pågå under högst 30 minuter och inte genomföras oftare än en gång 
per timme i in hägnaden. Högst sex tester får ske per dygn med samma 
vildsvin. 
� Vildsvinen får inte vara föremål för hundträning eller test oftare än 
var 
tredje dag. 
� Topografin eller vegetationen i hägnet ska vara sådan att synkontakt 
mellan hund och vildsvin understiger 30 meter inom 80 procent av 
arealen. Platser med fast eller torr mark ska alltid finns inom 
inhägnaden. 
� Det inhägnade områdets areal ska vara mer än två hektar stort. 
� Hundförare och testkontrollant/utbildningsledare ska vara närvarande 
inom inhägnaden då test/träning genomförs. 
 � Utfordrings-, fångst- och hanteringsanläggning ska finnas inom 
inhägnaden eller i direkt anslutning till denna. 
Tillståndet kan återkallas om verksamheten inte bedrivs i enlighet med 
ovanstående villkor. 
Detta beslut kan överklagas till Naturvårdsverket. 
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Redogörelse för ärendet 
Jägareförbundet Skåne har ansökt om tillstånd att genomföra test och 
träningsverksamhet, inom vilthägn, med hundar avsedda för jakt eller 
spårning av vildsvin. Ansökan avser den tid då hundar inte får användas 
i samband med jakt eller jaktträning efter vildsvin. 
 
Skäl för beslut 
Vildsvinens kraftiga utökning i såväl numerär som geografisk förekomst 
inom länet gör att Länsstyrelsen anser att det är lämpligt att det erbjuds 
ökade möjligheter för anlagstest eller träning inom vilthägn, av hundar 
som ska användas i samband med jakt efter frilevande vildsvin. 
Länsstyrelsen finner därför att det föreligger skäl att 
bevilja Jägareförbundet Skåne tillstånd att få genomföra test och 
träningsverksmanahet med hundar i vildsvinshägn under tiden den 1 
februari till och med den 31 juli åren 2023-2024. 
 
Upplysningsvis meddelas att detta tillstånd inte innebär undantag från 
skyldigheten att inhämta eventuellt andra tillstånd som erfordras för 
verksamhetens genomförande. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av Eva Johansson. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning Naturvårdsverket 
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Du kan överklaga beslutet hos Naturvårdsverket 
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 Skåne antingen via e-post; 
skane@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö. 

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.  

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur du vill att beslutet ska ändras. 
• 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 samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör 
också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
skane@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 10 00. Ange 
diarienummer 22044-2022.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning Naturvårdsverket 
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