
BESLUT
 

Diarienummer
218-6463-2018
 2018-08-21

 
Sid 1 (3)

Djurenheten
Mattias Persson
Tel. direkt: 010-2238533
E-post: Mattias.Persson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kalmar

 

Postadress 391 86 Kalmar Telefon 010-223 80 00 E-post kalmar@lansstyrelsen.se

Besöksadress Regeringsgatan 1 Telefax 010-223 81 10 Hemsida www.lansstyrelsen.se/kalmar

Förbud mot att använda hund vid jakt och hundträning efter 
älg och vildsvin med undantag vid skyddsjakt på vildsvin 

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att enligt 19 § 1 jaktförordningen (1987:905) förbjuda all användning av
hund vid jakt och hundträning efter älg och vildsvin under perioden 20 augusti 2018 till och med 30 
september 2018. 

Undantaget från detta beslut är användning av hund vid skyddsjakt på vildsvin enligt bilaga 4 
jaktförordningen. Vildsvin som vid sådan jakt drivs av hund från mark med jordbruksgrödor får även 
fällas för hunden utanför sådant område. Tillåtet är även att använda hund vid eftersök av skadat vilt som 
utförs enligt 17 § Jaktförordningen eller enligt 40 § jaktförordningen.

Tidigare beslut med diarienummer 218-6190-2018 upphör härmed att gälla.

Länsstyrelsen förordnar med stöd av 59 § jaktförordningen att detta beslut ska gälla utan hinder
av att det överklagas.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av långvarig extrem värme och svår torka, samt väderprognos som visade på fortsatt 
extrem värme beslutade Länsstyrelsen den 2018-07-27 om förbud mot att använda hund vid jakt och 
hundträning efter älg och vildsvin t.o.m. 30 september 2018.

Lantbrukare har efter beslutet hört av sig till några av viltförvaltningsdelegationens representanter och 
påtalat problem för näringen med vildsvinsskador i bland annat majsfält där det ej varit möjligt att 
skrämma ut vildsvinen på grund av hundförbudet. 

Motivering till beslutet
Viltet har utsatts för en situation med extrem värme, brist på nederbörd och foder. Med anledning av 
detta behöver viltet ytterligare tid för återhämtning med minimal störning från förföljande hundar. 
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Genom att tillåta en begränsad hundanvändning vid jakt enligt bilaga 4 jaktförordningen kan drabbade 
lantbrukare freda sin gröda mot skador orsakade av vildsvin.  Detta är särskilt viktigt då det råder stor 
foderbrist inom lantbruket efter den svåra torkan.

Bestämmelser som beslutet grundas på
I 19 § 1 jaktförordningen anges att:
Om det behövs till skydd för viltet eller av annat särskilt skäl, får länsstyrelsen trots 16 § första
stycket lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter och 16 § denna förordning meddela
föreskrifter om att hundar som förföljer vilt inte får användas vid jakt efter älg, hjort, rådjur,
mufflonfår eller vildsvin.

Information
Enligt jaktlagen 27 § ska jakten skall bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande och så att 
människor och egendom inte utsätts för fara.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Gunilla Johansson med vilthandläggare Mattias Persson som 
föredragande.

Beslutet är digitalt signerat och saknar därför underskrift

Kopia till:
Polisen
Naturvårdsverket
Svenska Jägareförbundet
Viltförvaltningsdelegationen i Kalmar län
Nyhetsbyrån Siren
Älgjaktsområden i Kalmar län
Älgförvaltningsgrupper i Kalmar län
Jägarnas Riksförbund
Jägareförbundet Kalmar län

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

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 1
Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
förvaltningsrätten. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till Länsstyrelsen i 
Kalmar län, 391 86 Kalmar. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till 
kalmar@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om överklagandet har 
kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till förvaltningsrätten.

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 
om 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 eller inte.
Om någon annan part överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan myndighet, är tiden 
tre veckor från det datum som står på beslutet.

Ditt överklagande ska innehålla:
 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer 
 hur du vill att beslutet ska ändras
 varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:
 personnummer
 adress till bostaden
 telefonnummer där du kan nås
 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du skicka med kopior på 
dessa.

Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

Ytterligare upplysningar
Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen, telefon 010-223 80 
00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.


