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Dispens från 16 § jaktförordningen 
(1987:905) för särskilt älgspårprov 

Beslut

Länsstyrelsen beslutar om dispens från 16 § jaktförordningen för utförande 
av särskilda älgspårprov under februari månad.

Tillståndet gäller Svenska älghundsklubben (SÄK) och Sydsvenska 
Älghundsklubben (SSÄK) som organiserar utövare inom länet. 

Beslutet gäller till och med 28 februari 2026.

Villkor:

 SÄK skall bokföra hur många spårprov som utförs och 
tidpunkterna för dessa inom länet. Senast den 14 mars årligen skall 
SÄK sedan rapportera de bokförda spårproven.

 SÄK eller dess lokalklubb säkerställer att jakträttshavaren är 
införstådd och medger denna verksamhet på sin mark.

 Kopia på detta beslut skall medföras vid varje spårprov och kunna 
uppvisas vid behov.

 Om förutsättningarna för beslutet ändras eller vid underlåtenhet att 
följa villkoren i beslutet kan beslutet komma att återkallas.

Beskrivning av ärendet
Svenska Älghundklubben lämnade 31 augusti 2021in en ansökan om 
dispens från bestämmelserna i jaktförordningen till Länsstyrelsen. Detta 
eftersom reglerna i jaktförordningens 16 § anger att hund endast får 
användas vid tillåten jakt och vid jaktträning under perioden 21 augusti - 31 
januari.

För att en älghund skall få ett godkänt jaktchampionat för löshund skall 
hunden även visa att den har förmågan att spåra en älg i lina och således 
visa sig lämplig för eftersök på skadad älg (trafik, jakt eller annan orsak).
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Tidigare jakttider efter älg har medgivit att spårprovet kunnat genomföras 
även under februari månad om snöförhållandena medgivit detta (max 10 cm 
snö), denna möjlighet försvann med införandet av de nya jakttiderna på älg 
from 1 juli 2021.

För att fortsatt främja att älghundarna tränas och prövas i eftersök önskar 
Svenska Älghundklubben dispens för att få genomföra särskilt 
älghundsprov under februari månad när snöförhållandena medger detta.

Motivering till beslutet
Av 16 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (tillsynslagen) 
framgår att hundar under tiden 21 augusti t.o.m. sista februari ska hållas 
under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte 
används vid jakt. 

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om ytterligare undantag från 16 § 
första stycket tillsynslagen. Naturvårdsverket har inte meddelat föreskrifter 
eller beslut om sådana undantag. Därför får länsstyrelsen i det enskilda 
fallet, enligt 18 § jaktförordningen besluta om undantag, om detta inte 
strider mot Naturvårdsverkets föreskrifter eller beslut.

Länsstyrelsen anser inte att älg eller annat vilt utsätts för onödiga 
påfrestningar genom att älgspårprov medges i enlighet med Svenska 
älghundklubbens regelverk under februari månad. Tillstånd enligt ansökan  
kan därför lämnas. 

Bestämmelser som beslutet grundas på
16 och 18 §§ jaktförordningen (1987:905)

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Henrick Blank med viltvårdshandläggare 
Ingemar Sjöberg som föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
länsjurist Ben Heimdal medverkat. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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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 ditt skriftliga överklagande 
till Länsstyrelsen i Jönköpings län antingen via e-post; jonkoping@lansstyrelsen.se, eller med post; 
Länsstyrelsen i Jönköpings län, 551 86 Jönköping.

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 du överklagar, 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 ditt överklagande 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, jonkoping@lansstyrelsen.se, eller 
via växeltelefonnummer 010-223 60 00. Ange diarienummer 8144-2021.
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