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Avdelningen för stöd och utveckling
Oliver de Marcenac
010-2240107

Svenska Älghundklubben
Västerhusänget 226
894 91 Själevad

Postadress Besöksadress Telefon/Telefax E-post/webbplats: Org.nr
SE-371 86 Karlskrona Skeppsbrokajen 4 010-22 40 000 blekinge@lansstyrelsen.se 202100-2320

010-22 40 223 www.lansstyrelsen.se/blekinge

Beslut om tillstånd att bedriva särskilda älgspårprov under februari månad 
av Svenska Älghundsklubben och dess lokalklubbar.

Beslut
Länsstyrelsen i Blekinge (LstK) beslutar med villkor att bevilja den ansökan om dispens från 16 
§ jaktförordningen rörande svenska älghundsklubben (SÄK), och den lokalklubb som 
organiserar utövare inom LstKs förvaltningsområde Sydsvenska Älghundsklubben (SSÄK), 
utförande av särskilt älgspårprov under februari månad. 

Beslutet gäller till och med 26-02-28. 

Villkor 

 SÄK skall bokföra hur många och vilken tid spårproven utförs inom länet. Senast den 
14/3 årligen skall SÄK sedan rapportera de bokförda spårproven till LstK. 

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

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

 SÄK skall säkerställa att det finns en av SÄK eller lokalklubb ansvarig person på plats 
vid genomförande av prov.

 Om förutsättningarna för beslutet ändras eller om underlåtenhet att följa villkoren i 
beslutet sker vid upprepade tillfällen kan beslutet återkallas. 

Motivering till beslutet
LstK finner att de spårprov och tävlingar som SÄK och dess lokalklubb vill genomföra inte bör 
störa viltet anmärkningsvärt. Av ansökan framgår att spårprovet inte pågår särskilt länge och att 
det alltid rör sig om en kopplad hund. Även om spårlinan kan vara ganska lång och avståndet 
mellan hundförare och hund således kan vara långt rör det sig i huvudsak om en hund som rör 
sig ganska långsamt i terrängen. Vidare ämnar man bedriva provet på en tid där unga djur är 
ganska stora och därmed inte riskerar att fara illa. 

I bedömningsunderlaget från SÄKs regelverk rörande spårprov kan man läsa: 

”BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR ÄLGSPÅRPROV 
1 Ändamål Att pröva hundens vilja och förmåga att uthålligt följa spår av älg samt lämplighet 
för användning vid eftersök 
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2 Genomförande Provet ska genomföras med spårlina som är minst 8 meter lång eller längre. 
Avståndet mellan förare och hund ska som regel ej understiga 5 meter. Vid svårframkomlig 
terräng får linan tillfälligt släppas eller fattas med kortare avstånd. Hunden ska föras i spårsele 
eller halsband av normalt utförande. Stryp eller tagghalsband är inte tillåtet. Hundföraren får 
inte styra hunden. Provet får genomföras på snötäckt mark med ett snödjup av högst ca 10 cm.”

LstK bedömer därför risken att allvarligt störa viltet vid spårprov som ringa.

LstK anser vidare att en förmåga att kunna genomföra bra eftersök efter älg är en samhällsnyttig 
kunskap för att kunna genomföra exempelvis eftersök vid trafikolyckor och även under reguljär 
jakt. Detta motiverar därför avsteg ifrån gällande förordning i enlighet med § 18 
jaktförordningen. 

Bestämmelser som beslutet grundas på
Jaktförordning (1987:905)

Information
LstK vill erinra om att SÄK och dess lokalklubb skall dra lärdom efter genomförda spårprov 
rörande störning av vilt så att detta sker i så liten utsträckning som möjligt. LstK vill även att 
SÄK och dess lokalklubbar i den utsträckning det är möjligt inte stör annan jakt med sin 
verksamhet. 

LstK vill även erinra om lydelsen i 18 § jaktförordningen (1987:905) andra stycket och att SÄK 
samt deras lokalklubbar arbetar för att eftersträva detta.

- 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.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av funktionschef Jonas Kromnow med handläggare Oliver de Marcenac som 
föredragande.

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.

Kopia till
Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se 

Länsstyrelsen i Kronoberg kronoberg@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen i Skåne skane@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen i Jönköping jonkoping@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen i Halland halland@lansstyrelsen.se 

mailto:registrator@naturvardsverket.se
mailto:kronoberg@lansstyrelsen.se
mailto:skane@lansstyrelsen.se
mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
mailto:halland@lansstyrelsen.se
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Länsstyrelsen i Kalmar kalmar@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen i Östergötland ostergotland@lansstyrelsen.se 

Bilagor
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

mailto:kalmar@lansstyrelsen.se
mailto:ostergotland@lansstyrelsen.se
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Ni kan överklaga beslutet
Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet hos förvaltningsrätten.

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 ert skriftliga överklagande till Länsstyrelsen 
Blekinge antingen via e-post; blekinge@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Blekinge, 371 86 
Karlskrona.

Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni fick del av 
beslutet. Vid förenklad delgivning anses ni ha tagit del av beslutet två veckor efter att länsstyrelsen 
skickade 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 
förvaltningsrätten 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, samt
 varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Skriv också följande uppgifter, om ni inte tidigare lämnat dem:
 person- eller organisationsnummer,
 telefonnummer där ni kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett hemligt 

mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det),
 e-postadress, och
 annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå er.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer ert överklagande 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, blekinge@lansstyrelsen.se, eller via 
växeltelefonnummer 010-224 00 00. Ange diarienummer 4202-2021.
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