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Svenska Älghundklubben
info@alghundklubben.com

Beslut om tillstånd att anordna särskilda 
älgspårprov under februari månad av svenska 
älghundsklubben och dess lokalklubbar.

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att bifalla er ansökan om dispens från 16 § 
jaktförordningen, och meddelar svenska älghundsklubben och dess 
lokalklubb tillstånd att genomföra särskilt älgspårprov under februari 
månad inom Östergötlands län.

Beslutet gäller till och med 2026-02-28 med följande villkor:

 För älgspårprov ska få bedrivas ska berörda markägares och 
jakträttshavares tillstånd alltid inhämtats innan älgspårprov 
påbörjas. 

 Älgspårprov skall genomföras på sådant sätt att största möjliga 
hänsyn tas till djurlivet i övrigt,

 Detta beslut skall medföras vid varje spårprov och kunna 
uppvisas vid behov.

 Tillståndet gäller medlemmar inom svenska 
älghundsklubben eller lokalklubbar samt utbildade 
provledare och domare som krävs för verksamheten.

 Senast 15 mars årligen ska svenska älghundsklubben i en 
skriftlig rapport till Länsstyrelsen lämna en redogörelse 
vilka tider och platser som tillståndet nyttjats.

 Om förutsättningarna för tillståndet ändras, eller om det inte 
längre finns förutsättningar för att meddela tillstånd, eller 
om underlåtenhet att följa villkoren i detta tillstånd sker kan 
Länsstyrelsen återkalla tillståndet.

Beskrivning av ärendet
Den 31 augusti inkom ansökan om att få anordna särskilda 
älgspårprov under februari månad av Svenska Älghundsklubben och 
dess lokalklubbar inom Östergötlands län. 

Beslut

Datum
2021-12-02

Ärendebeteckning 
218-15560-2021
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Motivering till beslutet
Länsstyrelsen finner att det är av vikt och en samhällsnytta att 
förmågan finns, att genomföra bra eftersök efter älg vid trafikolyckor 
och jakt samt möjligheten att behålla och utveckla kvaliteten på 
jakthundar. Med hänsyn till att provet genomförs med kopplad hund 
som rör sig sakta genom terrängen, anser inte Länsstyrelsen att det 
föreligger någon risk för att viltet stressas eller tar skada. Ansökan ska 
därför bifallas.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Jaktförordning (1987:905)

18 § En hund som vid jakt eller jaktträning jagar på ett olämpligt sätt 
ska snarast kopplas. Jakt eller jaktträning med hund ska bedrivas på ett 
sådant sätt att viltet med hänsyn till hundens egenskaper eller snö-, is- 
och temperaturförhållandena inte utsätts för onödiga påfrestningar.

Naturvårdsverket får 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 §. 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 (2021:334).

Information
Länsstyrelsen vill erinra om att svenska älghundsklubben och deras 
lokalklubbar ska ta lärdom efter genomförda spårprov rörande 
störning av vilt så att detta sker i så liten utsträckning som möjligt. 

Länsstyrelsen anser att spårproven i möjligaste mån bör förläggas 
under ordinarie jakttid för älg, och att dispensen endast ska utnyttjas 
när detta inte är möjligt.  

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av Fredrik Näsman med vilthandläggare Marcus 
Lindén som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se

Bilagor
1. Överklagandehänvisning Naturvårdsverket

mailto:registrator@naturvardsverket.se
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Ni kan överklaga beslutet hos Naturvårdsverket 
Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga 
beslutet hos Naturvårdsverket.

Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller 
skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Östergötland antingen via e-post; 
ostergotland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Östergötland, 581 86 
Linköping.

Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era 
synpunkter och skälen till att ni 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.

Ert överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur ni vill att beslutet ska ändras.
 Varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior 
på dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större 
än 15 MB via e-post.

Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress 
och telefonnummer.

Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta länsstyrelsen via e-post, 
ostergotland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 50 00. 
Ange diarienummer 15560-2021. 

Bilaga 1

Överklagandehänvisning Naturvårdsverket
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