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 Det finns behov av och nyttor med att få träna hundar på djur i 
vilthägn. Detta gäller träning av hund inför jakt i allmänhet, såväl 
som träning av hund specifikt inför prov och anlagstest, och att 
få utföra anlagstest.  

 Vilt blir stressade av att möta och förföljas av hundar. Hur 
stressade de blir beror bland annat på hur hägnet och träningen 
utformas och om viltet har möjlighet att kontrollera sin situation. 

 Träning, prov och anlagstest som utförs med hjälp av hägnat vilt 
bör inte undantas från kraven i djurskyddslagen utan 
genomföras på ett sådant sätt att djurskyddslagens krav följs. 

 

 

 





 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Jordbruksverket och Naturvårdsverket har fått i uppdrag av 

regeringen att utvärdera djurvälfärden vid träning inför prov och vid 

anlagstest i vilthägn. 

I detta ingår att utreda om träning av hund inför prov och anlagstest i 

vilthägn medför ett lidande för de inblandade djuren. Utredningen ska 

också analysera samhällsnyttan det medför att träna hundar inför prov 

och genomföra anlagstest av hundar i hägn. Även en analys av möjliga 

alternativ till att använda levande djur vid denna typ av träning och 

vid genomförande av anlagstest ingår i uppdraget.  

Rapporten avslutas med en sammanvägd bedömning av om träning av 

hundar inför prov och anlagstest i hägn bör undantas från förbudet i 3 

kap. 1 § djurskyddslagen (2018:1192).  
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Sammanfattning 

Vi har utvärderat djurvälfärden vid träning av hund på vilt 

Jordbruksverket och Naturvårdsverket har tillsammans utvärderat djurvälfärden 

vid träning av hund på vilt i vilthägn inför prov och anlagstest. Vi har undersökt 

om det medför ett lidande för de inblandade djuren, vilken samhällsnytta träningen 

har och om det finns alternativ till att använda djur i träningen. Vi har fokuserat på 

träning av hund på älg, björn, vildsvin och hare. 

Det finns en samhällsnytta med att få träna djur på hägnat vilt 

Vår bedömning är att det finns en samhällsnytta och ett behov av att få träna 

hundar på djur i vilthägn. Vi bedömer att träningen inför proven och test, såväl 

som träningen i allmänhet, bidrar till att få fram lämpliga jakthundar. Det är viktigt 

att vi i Sverige har jakthundar som är tränade och lämpliga för syftet så att vi kan 

ha en effektiv förvaltning av vilt och för att minska risken för skador vid jakt.  

Träningen medför en stress som behöver minimeras 

Studier visar att björnar, älgar, harar och vildsvin blir stressade av att möta och 

förföljas av hundar. Det saknas dock vetenskapligt underlag för att bedöma vilken nivå 

av stress de berörda djuren har när de används vid träning. All användning och 

hantering av djur kan innebära någon form av stress och låga nivåer av stress bör 

därför, för ett djur som i övrigt är friskt och välmående, inte per automatik betraktas 

som ett lidande. Högre nivåer av stress eller stress under längre tidsperioder är dock 

skadligt och bör betraktas som ett lidande för djuren. 

Vi bedömer att det i dagsläget är omöjligt att säga var gränsen går när denna typ av 

träning utgör ett lidande för de inblandade djuren. Träningen innebär en risk för 

lidande och att denna risk varierar med faktorer relaterade till hur träningen genomförs 

och hur viltet sköts och hålls. Risken för lidande kan minimeras om hägnen utformas 

på rätt sätt och träningen och hållandet av det hägnade viltet tar hänsyn till djurens 

behov och förutsättningar. 

Träningen bör leva upp till djurskyddslagen, inte undantas från den 

Enligt uppdraget ska vi överväga om denna träning ska undantas från kravet i 3 kap. 1 

§ djurskyddslagen som anger att träningen inte får utföras på ett sådant sätt att djur 

utsätts för lidande. Vår bedömning är att vid all träning och hantering av djur finns det 

risk för lidande men genom att hålla, sköta och använda djur på lämpligt sätt kan den 

risken minimeras. Som vi ser det bör träning av hund på hägnat vilt hanteras som 

annan träning av djur inför tävling och prov och därför inte undantas från de aktuella 

kraven i djurskyddslagen. Träning, prov och anlagstest som utförs med hjälp av hägnat 

vilt, bör istället genomföras på ett sådant sätt att djurskyddslagens krav följs.  
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1. Inledning 

1.1 Varför tränas hundar i vilthägn? 

Jakt med hund har mycket långtgående traditioner i Sverige och är en vanlig jaktmetod 

vid jakt på många olika viltarter. Det är ett av de viktigaste verktygen i förvaltningen av 

många klöv- och rovviltsarter. Hundanvändningen är omgärdad av regler och det ställs 

krav på tränade hundar i olika sammanhang. För att hundarna ska vara lämpade för 

användning vid jakt måste hundarna vara tränade för sin uppgift. Träningen sker mer 

eller mindre under förarens direkta kontroll, beroende på jaktform. En av de viktigaste 

reglerna för jakten är att den inte får orsaka viltet onödigt lidande och det ställs också 

krav på att användning av hund vid jakt inte får medföra onödiga påfrestningar på viltet. 

Det finns också vissa detaljerade regler, som exempelvis att jägaren vid viss jakt ska ha 

tillgång till hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt och att hunden inte får 

jaga visst vilt under vissa tider. Det är hundförarens ansvar att hunden jagar på ett 

sådant sätt att det uppfyller gällande regelverk. 

I Sverige finns vilthägn där hundar tränas på olika viltslag som exempelvis vildsvin, älg, 

björn och hare. Det finns flera olika syften med att träna hundar i vilthägn, till exempel 

inför jakt samt inför prov och anlagstest. När det gäller hägn med vildsvin i så kan 

hundar både tränas inför prov och utföra prov i sådana hägn, s.k. anlagstest. Syftet med 

anlagstestet är att bedöma hundens lämplighet för vildsvinsjakt. Vid både test och 

träning av hund så släpps hunden i samma hägn som vildsvinen hålls i. Även vid träning 

i hägn med hare släpps hunden i samma hägn som hararna hålls i. När det gäller älg och 

björn tränas hundar däremot i separata testhägn som är skilda från de hägn där viltet 

vistas, alltså där finns i regel ett stängsel mellan viltet och hunden.  

Jakt med för syftet vältränade hundar kan till exempel bidra till att reducera 

vildsvinsstammen. Vildsvinsstammen i Sverige har ökat kraftigt under senare år och 

uppskattas i nuläget till cirka 300 000 djur. Även avskjutningen av vildsvin har ökat och 

jaktåret 2017/2018 sköts det närmare 115 000 djur. Vildsvinen orsakar skador framför 

allt i grödor, men även i trafiken. Under 2018 skedde cirka 6 900 trafikolyckor med 

vildsvin och 5 900 trafikolyckor med älg. Endast trafikolyckor med rådjur var fler under 

samma år (Nationella Viltolycksrådet). 

Det finns även behov av vältränade hundar som kan spåra skadat vilt. Förutom vid 

eftersök på trafikskadat vilt så ska, enligt 17 § jaktförordningen (1987:905), en hund 

som är särskilt tränad i att spåra skadat vilt finnas att tillgå inom högst två timmar från 

påskjutning vid jakt efter björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, mufflonfår eller 

vildsvin. 

1.2 Är träningen ett djurskyddsproblem?  

I betänkandet Ny djurskyddslag1 bedömde utredningen att användning av grävling för 

träning av grythundar borde förbjudas eftersom det innebär att grävlingarna utsätts för 

en stress som inte kan anses vara förenlig med djurskyddslagstiftningen. Frågan om 

grävling har utretts av Naturvårdsverket och Jordbruksverket (dnr NV-05336-19) och 

lämnades till regeringen den 16 juni 2020. Utredningen föreslog också att användning 

                                                 
1 Ny djurskyddslag  (SOU 2011:75) Kap 10. Sid 669 och framåt. 



 

 

av andra djur för jaktträning av hundar i hägn såsom vildsvin, hare eller viltfågel bör ses 

över och regleras vid behov. 

I 3 kap. 1 § i den nya djurskyddslagen (2018:1192), som trädde i kraft den 1 april 2019, 

har ett förbud införts mot att träna djur inför eller använda djur vid prov på ett sådant 

sätt att djur utsätts för lidande. Regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelsen. 

I propositionen till den nya djurskyddslagen2 gör regeringen bedömningen att vid sådan 

provverksamhet som syftar till att förbereda eller testa djurs lämplighet för 

samhällsnyttig verksamhet kan ett visst mått av lidande vara oundvikligt och acceptabelt 

med hänsyn till samhällsnyttan. Mot bakgrund av detta bedömde regeringen att det 

behövde utredas om träning inför prov och anlagstest i vilthägn medför ett lidande för 

de inblandade djuren och hur stor samhällsnytta verksamheten bidrar till. Detta är den 

utredningen. 

1.3 Vad innebär detta regeringsuppdrag?  

Jordbruksverket och Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda om 

träning av hundar inför prov och anlagstest i vilthägn medför ett lidande för de inblandade 

djuren.3 Analys ska göras dels av samhällsnyttan det medför att träna hundar inför prov 

och genomföra anlagstest av hundar i hägn, dels av möjliga alternativ till att använda 

levande djur vid denna typ av träning och genomförande av anlagstest. 

I uppdraget ingår också att kartlägga hur många vilthägn för olika djurslag det finns och 

omfattningen av verksamheten avseende träning av hundar inför prov och avseende 

anlagstest av hundar. 

Slutligen ska en sammanvägd bedömning göras om träning inför prov och anlagstest i 

hägn bör undantas från förbudet i 3 kap. 1 § djurskyddslagen (2018:1192). 

1.4 Hur har vi genomfört uppdraget?  

Vi har låtit det Vetenskapliga rådet för djurskyddsfrågor vid Sveriges 

lantbruksuniversitet (rådet) sammanställa relevant vetenskaplig forskning på området 

djurvälfärd vid träning av hund i vilthägn. Rådet har även belyst på vilka områden det 

saknas vetenskapligt underlag. Rådets uppdrag och yttrande4 sammanfattas i kapitel 5.  

Vi har även begärt och fått ett särskilt yttrande från Statens veterinärmedicinska anstalt 

(SVA)5 som finns i sin helhet i kapitel 5. Vi har även samlat in information och 

uppgifter från olika berörda instanser och skickat ut enkäter till samtliga länsstyrelser. 

Samtliga länsstyrelser har lämnat uppgifter om det totala antalet hägn samt vilka djur 

som finns i hägnen. Vi har dock inte fått tillgång till samtliga efterfrågade beslut om 

länsstyrelsernas godkännande av hägn. Vissa länsstyrelser har meddelat att de 

redovisade uppgifterna om antalet hägn inte är uppdaterade. Vi har även fått synpunkter 

och information från ett antal bransch- och intresseorganisationer som finns 

                                                 
2 Ny djurskyddslag (prop. 2017/18:147) sid 135. 
3 Uppdrag att utvärdera djurvälfärden vid träning inför prov och vid anlagstest i vilthägn, Regeringsbeslut 

2019-06-27, N2019/02262/DL. 
4 Yttrande från SLUs vetenskapliga råd för djurskydd om djurvälfärden vid träning och prov av 

jakthundar i och utanför vilthägn med vildsvin, älg, björn och hare. 2020-08-31. 
5 Yttrande med anledning av uppdrag att utreda djurvälfärd vid träning av hund i vilthägn 



 

 

sammanfattade i kapitel 5.  

 

Under arbetet med utredningen har vi även gjort studiebesök hos och telefonintervjuer 

med ägare till hägn där hundar kan tränas och delvis testas på djurslagen vildsvin, björn, 

älg och hare.  

 När det gäller hare har vi intervjuat två hägninnehavare och gjort ett studiebesök 

hos den ena av dem.  

 På området björn har vi intervjuat en hägninnehavare via telefon och gjort ett 

studiebesök på ett annat hägn.  

 När det gäller älg har vi intervjuat en innehavare av ett älghägn via telefon och 

besökt två älghägn.  

 På vildsvinsområdet har vi intervjuat tre hägninnehavare av vildsvinshägn och 

gjort studiebesök vid två olika vildsvinshägn. Två av de besökta 

hägnanläggningarna erbjuder träning med mer än en viltart. 

I utredningen har vi inventerat och analyserat kring samhällsnyttor som är förknippat 

med den verksamhet som utredningen rör. Vi har även gått igenom och analyserat kring 

den lagstiftning som reglerar verksamheten. 

 

1.5 Vilka avgränsningar och infallsvinklar har vi valt i 

uppdraget? 

Vi har valt att fokusera på vildsvin, älg, björn och hare 

Frågeställningen i utredningen omfattar träning inför prov och anlagstest av hund i 

vilthägn. De djurslag som vanligtvis hålls i vilthägn och används för hundträning är 

vildsvin, älg, björn och hare. Vi har därför valt att fokusera på enbart dessa fyra viltslag 

i uppdraget. 

Vi har valt att se bredare på uppdraget än träning inför prov och test 

Vi har funnit att det finns flera olika skäl till att träna hund i vilthägn utöver träning 

inför prov och anlagstest. Det huvudsakliga skälet till att träna sin hund i ett hägn med 

vilt är ren jaktträning, dvs. hundträning inför jakt. En sådan träning kan gå till på flera 

olika sätt och ha varierande syfte och målsättning men rör sig generellt sett om ett visst 

eller flera olika moment knutet till hur hunden arbetar med eller mot viltet. Syftet kan 

också vara generell eller specifik lydnadsträning i närvaro av vilt och under de mer 

kontrollerade former som instängslingen innebär. Ett ytterligare syfte är att rent 

generellt få en uppfattning om hur hunden beter sig vid mötet med viltet, eller få annan 

information som till exempel kan användas för att kunna göra anpassningar inför 

framtida jaktsituationer.   

Den betydande delen av all träning i hägn är jaktträning. Det är endast en liten andel av 

verksamheten som utgörs av träning inför prov och anlagstest. Vi har funnit att det inte 

går att skilja träning för de olika syftena åt eftersom dessa oftast går in i varandra. Det 

saknas också uppgifter på i vilket syfte en träning har genomförts, detta registreras inte 



 

 

på något sätt.  Att ta fram uppgifter om enbart träning inför prov och anlagstest är 

omöjligt. Det som finns registrerat är antalet anlagstest på vildsvin i hägn som 

genomförts, men detta är ett mycket begränsat antal och också den enda registreringen 

som görs.  

Vi har därför valt att se på frågan om träning av hund i hägn i ett större perspektiv än 

enbart den andelen träning som sker inför prov och genomförande av anlagstest. Detta 

för att kunna hantera frågeställningarna i uppdraget, få fram underlag och kunna 

analysera och dra slutsatser kring utredningens frågor. I uppdraget har vi alltså valt att 

se på all träning av hund i hägn för de viltslag som vi angett ovan, oavsett syftet med 

träningen. Eftersom djurens upplevelse av situationen är den samma oavsett syfte och 

det inte finns några specifika vetenskapliga studier kring träning inför dessa prov eller 

anlagstest, bedömer vi att det är mest ändamålsenligt att göra på detta sätt. 

Vi har även avgränsat uppdraget till de uppgifter som länsstyrelserna har kunnat ge oss. 

Flera länsstyrelser har uppgett att de uppgifter de lämnat till oss om vilthägn gällande 

tillstånd är ofullständiga. Det finns även ett okänt antal vilthägn som saknar tillstånd. 

Detta gör att det inte varit möjligt att göra en heltäckande kartläggning av vilthägn. 

Länsstyrelsernas tillsyn av vilthägn omfattas inte av denna utredning.  

 

  



 

 

2. Träning av hund i vilthägn och dess 

omfattning 

2.1 Vad är ett vilthägn? 

Ett vilthägn är en anläggning där vilt hålls instängslat  

Med vilthägn avses en anläggning som avgränsas med stängsel eller på annat sätt 

avgränsats i syfte att stänga inne vilt. Storleken kan variera från flera hundra hektar och 

neråt, beroende på syftet med hägnet och vilka arter som hålls i hägnet. Mindre vilthägn 

avsedda för fåglar benämns vanligen voljärer. Uppfödning av fasaner, gräsänder och 

rapphöns sker oftast i mindre voljärer, liksom hållande av fåglar för sällskap och hobby. 

Med vilt avses djur av arter som förekommer i vild population någonstans i världen.  

De vanligaste arterna i större vilthägn är kron- och dovhjort, mufflonfår och vildsvin. 

Andra arter som förekommer i vilthägn i landet är till exempel bison, visent, älg, struts, 

emu och andra fåglar. Några hägn för hare och grävling finns också.  

Det kan finnas flera syften med att ha ett vilthägn 

Syftet med att hålla vilt i hägn varierar. I de flesta fall är syftet att producera viltkött och 

livdjur, det vill säga ett djur som hålls eller säljs för vidare avel och produktion, men 

även naturvård och jakt kan vara viktiga produkter. Andra syften med vilthägn kan vara 

forskning, förevisning för allmänheten, uppfödning för utsättning eller rehabilitering av 

skadade eller sjuka vilda djur. De sistnämnda hägnen kan ha en helt annan utformning 

än övriga hägn. Vissa hägn har uppförts särskilt för hundträning, främst hägn med 

vildsvin och hare men även älg och björn förekommer. Hägn med björn och älg har 

oftast som angivet syfte att förevisa djuren, oftast som ren besöksnäring men ibland i 

kombination med att erbjuda träning av hundar. 

2.2 Hur går träningen till? 

Hundar tränas med hjälp av hägnat vilt på olika sätt. Träning av hundar inför 

jaktsammanhang i hägn med hare och vildsvin innebär generellt sett att hunden släpps i 

det hägn som vildsvinen eller hararna hålls i, medan den träning som sker på hägnad älg 

och björn generellt sett sker på så sätt att det är ett avskiljande stängsel mellan hunden 

och viltet.  

Utöver ren träning av hund inför jakt förekommer även annan typ av träning med hjälp 

av det hägnade viltet, detta kan till exempel vara för att försöka göra hundarna 

ointresserade av antingen vilt generellt eller vissa viltarter.   

Oavsett syftet med användningen av hägnat vilt vid hundträningen så är en fördel, och 

en förutsättning, att man har vetskap om tillgången på ett specifikt vilt och kan 

bestämma, känna till och påverka en del av förutsättningarna kring hundens möte med 

det specifika viltet. I naturen kan man inte på samma sätt, till exempel räkna med att 

man stöter på några vilda djur eller veta vilken typ av vilt man eventuellt kommer att 

stöta på. Dessutom är övervakning av hund och vilt, samt möjligheten att vid behov  



 

 

avbryta eller förstärka ett visst beteende, betydligt försvårad jämfört med när momentet 

sker i ett inhägnat område.  

Det finns exempel där länsstyrelser, i sina beslut om dispens om utökad period för 

träning av hundar i vilthägn, har meddelat villkor angående träningen. Den typen av 

beslut krävs dock inte enligt nuvarande bestämmelser när träning sker under den tid som 

är tillåten jakttid enligt 16 § jaktförordningen.  

Träning av hund i hägn med vildsvin och hare 

Vid träning av hundar för både har- och vildsvinsjakt släpps hunden oftast i samma 

hägn som det hägnade viltet. Det vill säga att denna träning bedrivs under 

omständigheter som i så stor utsträckning som möjligt speglar en verklig jaktsituation, 

men med begränsningar. Träningen sker i ett inhägnat område med en begränsad areal, 

uppstyrd utformning, växtlighet och topografi i hägnet samt att de hägnade djuren är 

mer eller mindre vilda. Detta ger förutsättningar för hunden att faktiskt kunna söka upp 

och arbeta med ett specifikt viltslag och även möjligheten för hundföraren att övervaka 

hur hunden arbetar med och mot viltet. Liksom vid en reell jaktsituation, är fysisk 

kontakt mellan vilt och hund möjligt.  

 

Vid träning på vildsvin så ger hägnets begränsande stängsel och garanterade tillgång på 

vilt hundföraren bland annat en möjlighet att iaktta hundens agerande vid uppsökandet 

av, i den mån hägnets utformning tillåter detta, samt vid kontakten med vildsvin. Detta 

ger till exempel möjlighet att göra en bedömning av hundens lämplighet för 

vildsvinsjakt. Det ger också möjlighet att träna vissa moment som man till exempel vill 

förstärka eller få bort från hundens beteende i en jaktlik situation. I vissa hägn finns det 

också möjlighet att skjuta det hägnade viltet för att till exempel kunna ge hunden denna 

erfarenhet. 

Vissa hägninnehavare byter regelbundet individerna i vildsvinshägnet för att minska 

risken att få vildsvin i hägnen som har vant sig och därför kanske inte beter sig som ett 

frilevande vildsvin skulle göra vid mötet med hunden. Det finns också de som har flera 

hägn och byter djur däremellan för att på så sätt få djur med önskade egenskaper i vissa 

hägn. På så sätt kan som hägninnehavare tillhandahålla alternativ som möjliggör att, 

utifrån en hunds och/eller hundförares färdigheter, välja ett lämpligt hägn med anpassad 

svårighetsgrad och lämpliga vilda individer i detta. I en del hägn byts dock vildsvinen 

inte ut särskilt ofta.  

Även när man tränar hund för harjakt så släpps hunden i samma hägn som haren. 

Träning av harhundar görs i hägn med enbart harar där hunden arbetar helt på egen 

hand. Då harjakt med hund är mer uteslutande en drivande jaktform och hunden inte 

ställer haren på samma sätt som till exempel vid viss vildsvinsjakt, så är användandet av 

en pejl på hunden ett bra hjälpmedel för att lättare kunna få information kring hur 

hunden beter sig vid upptaget av haren.  Hundförarens eventuella synobservationer av 

haren möjliggör också bedömning av hur långt efter haren som hunden är i harspåret 

och hur spårnoga hunden är. Utifrån detta kan man göra bedömningar av hundens 

spårningsförmåga, jaktsätt och jaktegenskaper. Det främsta målet med träningen i 

harhägn är att få hunden att fokusera på just viltslaget hare. Syftet med hägnet är att det 

inte ska finnas andra arter som kan distrahera eller locka hunden att jaga eller få intresse 

för något annat än hare. Ett annat tungt vägande skäl till att använda sig av harhägn vid 

träning av jakthund, som är tänkt för harjakt, är att få hunden att använda nosen vid 

förföljandet av haren. Det vill säga att den ska jaga med hjälp av luktsinnet och inte med 



 

 

hjälp av synen. Detta kräver att hägnet är utformat på sådant sätt och med sådan 

växtlighet att detta gynnas. 

I vissa beslut för jaktträning av hund i harhägn, som är av senare datum, finns villkor 

för hur ofta träningen får ske och vilka individer som får finnas i hägnen. De beslut som 

vi känner till medger inte träning utanför den tid som anges för jaktträning på hare 

utanför hägn enligt 16 § jaktförordningen.   

Träning av hund med hägnad älg och björn 

Den träning som sker på hägnad älg och björn skiljer sig ganska mycket från en ordinär 

jaktsituation på så sätt att här släpps hunden generellt sett i ett hägn som, med stängsel, 

är avskilt från det hägn där älgarna eller björnarna hålls. Eventuell direktkontakt mellan 

hund och vilt sker alltså genom stängslet. Förutom denna skillnad så bygger en 

eventuell sådan kontakt på en viss slags frivillighet hos viltet att faktiskt gå fram till det 

avskiljande stängslet. Hägn med björn är generellt försett med eltråd för att förhindra 

fysisk kontakt genom nätet mellan hunden och björnen.  

Hägnen är generellt utformade så att det i anslutning till det hägn där viltet normalt hålls 

finns ett mindre träningshägn där viltet hålls under tiden som hundträningen pågår. I 

detta träningshägn är utrymmet ytterligare begränsat och viltet kan inte flytta sig undan 

från hunden mer än vad denna begränsade yta tillåter. Detta gör att hundföraren lättare 

kan observera hur hunden agerar vid möte med viltet och det ger även möjlighet att 

stötta eller berömma hunden alternativt möjligen korrigera ett felaktigt beteende. Denna 

aktivitet skiljer sig mer från en normal jaktsituation än vad exempelvis träning i hägn 

med hare och vildsvin gör. Faktorer som spelar in i detta är att hund och hägnat vilt inte 

tillåts ha direktkontakt, det hägnade viltet visar troligen upp ett helt eller delvis 

annorlunda beteende än vad frilevande vilda individer skulle ha gjort, detta delvis pga 

det begränsande stängslet. En annan skillnad med denna typ av träning är att det sällan 

rör sig om en mängdträning för den enskilda hunden, utan den sker framförallt som 

enstaka tränings- eller prövningstillfällen. 

2.3 Vilken omfattning har denna verksamhet? 

Det är oklart hur många hägn som finns i Sverige 

Vi har sammanställt de uppgifter vi har fått in från länsstyrelsen om hur många vilthägn 

de har i sitt län. I detta ingår vilthägn av olika typer som de enskilda länsstyrelserna har 

godkänt. Vi har också fått in en del beslut om godkännande av vilthägn, men vi har inte 

fått in alla om man räknar hur många vilthägn som totalt uppges finnas i varje län. Flera 

länsstyrelser har, som tidigare nämnts, medgett att de inte har kunnat prioritera att hålla 

uppgifterna om antalet hägn uppdaterade.  

Det finns därför en stor osäkerhet i de siffror som länsstyrelserna har redovisat. 

Osäkerheten beror på att det finns hägn i listorna som inte längre är i bruk och att det 

finns hägn som inte är med i de redovisade siffrorna. Vi redovisar dock de uppgifter vi 

fått in av länsstyrelserna och bedömer att de ändå ger en bild av hur många hägn det 

finns av de olika typerna av hägn i Sverige. Vi bedömer dock inte att det är någon 

mening med att redovisa varje län för sig utan redovisar de uppgifter som vi fått in av 

länsstyrelserna tillsammans så att de gäller hela Sverige. 



 

 

Det kommer ett krav i den nya djurhälsolagen6 som träder ikraft i april i år, att alla 

anläggningar med djur, förutom de djur som hålls i hushållet, ska registrera sig hos 

Jordbruksverket. Det innebär alltså att alla vilthägn måste registrera sig i 

Jordbruksverkets centrala register. Detta bör innebära att man i framtiden får lite bättre 

överblick över vilka hägn som finns i Sverige.  

Antal vildsvinshägn i Sverige  

Vildsvin hålls i hägn på flera platser i landet, och kan hållas för flera olika syften som 

till exempel för hundträning eller för köttproduktion. Om syftet med att hålla vildsvin i 

hägn är köttproduktion så ska de förprövas. Sedan 2010 finns det dock endast totalt 23 

förprövningsärenden på vildsvinshägn. Enligt de uppgifter om hägn som vi har fått in 

från länsstyrelserna, så har länsstyrelsen handlagt åtminstone 126 tillståndsärenden för 

vildsvinshägn. Flera länsstyrelser, men inte alla, har även skickat in beslut om tillstånd 

till oss. Av de inskickade besluten finns 31 beslut om godkännande av vildsvinshägn 

som i ansökan har angivit att syftet med hägnet är hundträning. Eftersom inte alla 

länsstyrelser har skickat in beslut och vi heller inte fått alla beslut från de länsstyrelser 

som skickat in, finns det därför med stor sannolikhet fler vildsvinshägn för jaktträning i 

landet. Vissa av dessa beslut ger tillstånd för jaktträning utanför den tid som anges i 

jaktförordningen, det vill säga att man i dessa hägn får jaktträna året om. Att tilläggas 

bör också att man med nuvarande jaktlagstiftning inte behöver särskilt tillstånd, av 

någon myndighet, att bedriva jakt, eller jaktträning, i sitt vilthägn. Detta gäller under 

förutsättning att man har denna verksamhet inom ramen för vad som är tillåtet inom de 

befintliga jakt- och djurskyddsbestämmelserna. 

Antal älghägn i Sverige 

Motsvarande uppgifter för älghägn visar att det finns 42 älghägn som har beslut om 

godkännande för offentlig förevisning. Av dessa har vi dock endast fått in 4 beslut om 

dispens för jaktträning för hundar i älghägn, och i vilken mån detta representerar 

andelen älghägn med hundträning har vi inte kunnat klarlägga. Det är troligt att många 

älghägn finns främst i syfte att visa upp sina älgar.  

Antal harhägn i Sverige 

 När det gäller harhägn har vi uppgifter om att det finns 13 harhägn i landet, men det är 

osäkert om alla dessa fortfarande är i bruk. Vi har uppgifter om minst två harhägn där 

det bedrivs jaktträning.  

Antal björnhägn i Sverige 

Björnar finns enbart i djurparker och de måste ha godkännande från länsstyrelsen för 

offentlig förevisning. Enligt de uppgifter vi fått från länsstyrelserna så har endast två 

                                                 
6 Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om 

överförbara sjukdomar och ändring och upphävande av vissa akter med avseende på 

djurhälsa (djurhälsolag) 

 



 

 

hägn med godkännande för offentlig förevisning av björn även tillstånd för jaktträning 

av hundar. 

I vilken omfattning sker genomförande av anlagstest och träning inför 

prov i de olika hägnen 

När det gäller test och prov som utförs i vilthägn är det endast en typ av test, anlagstest 

av hund i vildsvinshägn, som har regelverk som är godkänt av SKK och som 

administreras, registreras och stambokförs av SKK. Det genomförs cirka 60-100 

anlagstester per år. Det förekommer dock att man i vardagligt tal kallar det för att man 

”testar sin hund” genom att låta den möta olika hägnade djur. Vi har inte funnit att 

denna verksamhet genomförs på ett mer officiellt sätt utifrån ett standardiserat regelverk 

eller tillvägagångssätt, och inte heller att resultatet registreras i ett register eller 

liknande.  

Det har dock framkommit att det förekommer att hundar testas på hägnad björn eller på 

så kallad permobilbjörn, dvs. en attrapp som är utformad för att likna en björn. 

Resultaten av dessa tester verkar dock inte dokumenteras eller registreras någonstans 

utan har enbart varit ett sätt för den enskilda hundägaren att träna sin hund och se hur 

den reagerar.  

När det gäller att träna hundar inför olika jaktrelaterade prov så används hägnat vilt 

endast i vissa fall. SKK har exempelvis cirka 30 olika jaktprov som under de senaste 6 

åren sammanlagt haft ungefär 30 000 starter per år. En dryg tredjedel av dessa starter 

utgörs av viltspårprov där hundens lämplighet vid eftersök på skadat och dött vilt 

bedöms. I dessa prov förs hunden i spårlina i ett artificiellt blodspår. Möjligheten att 

använda hägnat vilt i träningen inför dessa prov har begränsad betydelse, exempelvis 

som ett mindre inslag för att väcka ett intresse för vilt hos hunden. 

Den andra tredjedelen utgörs främst av prov för fågelhundar och inte heller för dessa 

prov bedömer vi att träning med hjälp av hägnat vilt generellt har någon betydelse för 

att kunna klara av dessa prov. När det gäller de resterande jaktproven så kan 

möjligheten att träna på hägnat vilt ha varierad betydelse beroende på vilket prov det är. 

Även om många tränar och får fram duktiga jakthundar som klarar jaktprov utan att 

använda sig av hägnat vilt, så kan möjligheten att träna på hägnat vilt ändå ha betydelse 

för om vissa hundar ska klara ett prov eller inte. Som exempel kan en hund som blivit 

skrämd vid kontakt med älg behöva tränas med hjälp av hägnad älg för att komma över 

sin rädsla för att kunna fungera vid jakt igen och därmed kunna utföra prov på 

djurslaget älg. Detta är alltså avgörande för att klara provet, även om själva 

jaktträningen, som bedöms vid provet, inte alls har tränats med hjälp av hägnad älg. Att 

träna på hägnat vilt kan exempelvis också behövas för att väcka intresse eller korrigera 

ett felaktigt beteende hos hunden. Detta kan vara avgörande för att en hund ska klara ett 

jaktprov eller inte, men kan utgöra en mycket liten del av träningen totalt sett. Det är 

endast för en mindre andel av dessa prov som det kan anses vara rimligt eller relevant 

att en större andel av hundens totala träning skulle utföras med hjälp av hägnat vilt. 

 



 

 

2.4 Anlagstest samt Svenska Kennelklubbens och 

Jägareförbundets godkännande av vilthägn  

Enligt Svenska Kennelklubbens (SKKs) regelverk är syftet med anlagstest av hund i 

vildsvinshägn att, inom jaktetiska former, bedöma stötande-, kortdrivande-, ställande- 

eller drivande hundars lämplighet för vildsvinsjakt.  Dessa anlagstest får bara 

genomföras i ett av SKKgodkänt och certifierat vildsvinshägn. SKK har vid samråd 

uppgett att det i Sverige finns totalt sex stycken sådana vildsvinshägn som är godkända 

av SKK:s Jakthundskommitté (JhK) för möjligt genomförande av SKK:s anlagstest för 

hundar.  

Enligt SKK är det vanligt att man tar kontakt med SKK innan man bygger hägnet. Man 

har sedan en löpande dialog, ofta inkluderat besök på plats både innan och under tiden 

hägnet byggs upp för att det ska utformas på ett för syftet lämpligt sätt. Viktiga aspekter 

är hur stort hägnet är, topografin och vilka skydd som finns i hägnet. Även vilken typ av 

vildsvin som man ska använda vid träning och test samt hur man ska försörja hägnet 

med nya lämpliga vildsvin allt eftersom. Ytterligare krav som ställs för att få hägnet 

godkänt av SKK är att man ska ha domarutbildning, och denna utbildning uppger SKK 

är omfattande.  

I SKKs regler för anlagstest i vildsvinshägn, vilka har tagits fram i samarbete mellan 

SKK och Svenska Jägareförbundet, står det om hur ett vildsvinshägn blir godkänt av 

SKK. I reglerna, står bland annat följande: 

 ”Huruvida en hägnanläggning är godkänd för att bedöma och stambokföra hundars 

lämplighet för jakt på vildsvin beslutas av SKKs JhK. Vid en sådan bedömning 

kontrollerar också SKKs JhK att anläggningen har ett tillräckligt antal vildsvin. SKKs 

JhK kontrollerar även att anläggningen har för testverksamheten lämpliga vildsvin, dels 

vad gäller storlek och beteende, dels vad gäller möjlighet att successivt kunna ersätta 

vildsvinen när de anses vara olämpliga som provdjur. SKKs JhK äger rätt att 

kontrollera att en godkänd anläggning fortsatt upprätthåller SKKs krav på en godkänd 

testanläggning. Ett godkänt testhägn ska omfatta sådan areal, biotop med rejäla 

tätningar och topografi att både hundar och vildsvin kan uppträda så naturligt som 

möjligt.”  



 

 

3. Gällande lagstiftning 

Träning av hund i vilthägn regleras i både djurskyddslagstiftning och jaktlagstiftning. I 

detta kapitel redogörs för den lagstiftning som berör denna verksamhet.7  

3.1 Jaktlagstiftningen 

Jaktlagstiftningen består av jaktlagen, jaktförordningen och Naturvårdsverkets 

föreskrifter. Jaktlagstiftningen syftar bland annat till att främja en med hänsyn till 

allmänna och enskilda intressen lämplig utveckling av viltstammarna. Med vilt avses 

däggdjur och fåglar av arter som lever i vilda populationer någonstans. Till vilt räknas 

också djur som hålls i hägn. En central bestämmelse är 27 § jaktlagen som stadgar att 

jakten inte får orsaka viltet onödigt lidande. 

En annan viktig bestämmelse i sammanhanget är att det i 17 § jaktförordningen anges 

att det vid jakt av bland annat björn, älg och vildsvin ska finnas en hund som är särskilt 

tränad i att spåra upp skadat vilt tillgänglig på skottplatsen inom högst två timmar från 

påskjutningen. 

Jaktförordningen 

Det krävs tillstånd för att hålla vilt i hägn 

Enligt 41 a § jaktförordningen är det länsstyrelsen som meddelar tillstånd för att hålla 

vilt i hägn. Utan ett sådant tillstånd är det inte tillåtet att hålla något vilt i hägn. 

Länsstyrelsen får meddela villkor för att hindra spridning av smittsamma sjukdomar och 

återkalla tillståndet om vilt eller hägn inte sköts på rätt sätt eller om det kan uppstå 

allvarliga hälsorisker. Vilt i vilthägn eller liknande anläggning ska vidare hållas 

betryggande instängt i enlighet med föreskrifter som meddelas av Naturvårdsverket. 

Naturvårdsverket får efter samråd med Jordbruksverket meddela föreskrifter om vilka 

arter som får hållas i hägn, hur stängsel ska vara konstruerade, registrering av vilthägn 

och viltet som finns i hägnen samt om märkning av vilt, se 42 § jaktförordningen. 

Föreskrifterna får även avse länsstyrelsernas prövning av tillstånd till att hålla vilt i 

hägn. Länsstyrelsens beslut om tillstånd att hålla vilt i hägn enligt jaktförordningen kan 

överklagas till Naturvårdsverket. 

Någon bestämmelse om tillsyn av vilthägn eller ansvarig tillsynsmyndighet finns inte i 

jaktlagstiftningen. Det finns inte heller utrymme för åtgärder från Länsstyrelsens sida i 

form av till exempel föreläggande eller vite. Länsstyrelsen har endast möjlighet att 

återkalla tillståndet. 

Enligt jaktförordningen får djur av den viltart som hägnet är avsett för jagas trots 

bestämmelser om fredning men, för användning av hund gäller dock bestämmelserna i 

16 §. I 16 § jaktförordningen fastslås de tider när jakthundar får användas vid jakt och 

vid jaktträning. För vildsvin är det tillåtet 1 augusti – 31 januari, för hare 21 augusti – 

sista februari, för älg 21 augusti – 31 december och för björn 21 augusti – 30 september. 

För älg och björn är det tillåtet även senare om jakten pågår, medan jaktträning på hare 
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ska sluta tidigare om jakttiden gör det. Vidare regleras hundanvändningen i 18 § så att 

jakt eller jaktträning med hund ska bedrivas på ett sådant sätt att viltet med hänsyn till 

hundens egenskaper inte utsätts för onödiga påfrestningar. Länsstyrelsen kan, meddela 

ytterligare undantag från 16 § första stycket lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar 

och katter. Det är det bemyndigandet länsstyrelserna använder för dispenserna för 

jaktträning med hund i hägn under andra tider än de ovan nämnda. Det kan vara värt att 

påpeka att hundanvändning är ett undantag från bestämmelser i lagen (2007:1150) om 

tillsyn över hundar och katter om att hundar inte får löpa lösa eller förfölja vilt. 

Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd (NFS 2002:20) om 

vilthägn och inhägnader för handelsträdgårdar m.m. för att 

förebygga skador av hare  

Med stöd av bemyndigandet i jaktförordningen har Naturvårdsverket tagit fram 

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:20) om vilthägn och 

inhägnader för handelsträdgårdar m.m. för att förebygga skador av hare. I 2 § i 

föreskrifterna definieras vilthägn som ett markområde som med hjälp av stängsel eller 

på annat sätt avgränsats i syfte att innestänga vilt under mer än 48 timmar. I samma 

paragraf tydliggörs också att föreskrifterna inte gäller för anläggningar för offentlig 

förevisning av djur. Enligt 3 § Naturvårdsverkets föreskrifter kan länsstyrelserna besluta 

om tillstånd att hålla naturligt förekommande hjortvilt, mufflon, vildsvin och hybrider 

mellan tam- och vildsvin samt hare, fasan, rapphöna och gräsand. Sådant tillstånd av 

länsstyrelsen gällande däggdjur får endast avse individer som fötts upp i fångenskap, 

hållits i fångenskap före den 1 juli 1995 eller åtkommits i enlighet med bestämmelsen i 

jaktlagen 

Vidare anges i 9 § att stängsel som omgärdar vilthägn skall hindra de djur som hägnet är 

avsett för samt hundar att ta sig in eller ut. Material- och konstruktionsråd finns i 

allmänna råd till föreskrifterna. I de allmänna råden står också att länsstyrelsen vid 

prövningen enligt jaktlagstiftningen bör granska ansökan enligt 

djurskyddslagstiftningens bestämmelser. En granskning från djurskyddsperspektiv är 

dock endast ett allmänt råd och inte ett krav.  

Enligt 13 § kan Naturvårdsverket i enskilda fall medge undantag från bestämmelserna i 

föreskrifterna.  

Överklagande av länsstyrelsens beslut 

En länsstyrelses beslut om vilthägn kan överklagas. Då flera lagstiftningar är aktuella 

kan det bli upp till tre överinstanser som berörs, beroende på överklagandets 

omfattning. Naturvårdsverket ska överpröva den del av beslutet som baseras på 

jaktlagstiftningen, mark- och miljödomstolen ska överpröva den del som rör 

miljöbalkens område och förvaltningsrätten ska överpröva det som omfattas av 

djurskyddslagstiftningen. Denna uppdelning är olycklig och svår för den enskilde att 

förstå. Det riskerar även att medföra en rättsosäkerhet då det kan vara svårt för de olika 

överinstanserna att överblicka frågan och ingen överinstans kan ta ett helhetsgrepp i 

bedömningen på samma sätt som länsstyrelsen har haft möjlighet att göra i egenskap av 

beslutande myndighet. 

 



 

 

3.2 Miljöbalken 

Miljöbalken är Sveriges övergripande miljölagstiftning. Balken ska bland annat 

säkerställa en god naturvård. I miljöbalken finns bestämmelser om placeringen och 

uppförandet av ett vilthägn. Av 12 kap. 11 § miljöbalken framgår att vilthägn inte får 

uppföras utan tillstånd av länsstyrelsen på områden där allmänheten får färdas fritt. Vid 

tillståndsprövningen ska länsstyrelsen beakta behovet av skydd för friluftslivet och 

naturmiljön. Inom strandskyddsområde får tillstånd för vilthägn meddelas endast om det 

finns särskilda skäl. Syftet med bestämmelsen är att kontrollera att ett vilthägn inte 

inskränker allemansrätten eller skadar naturmiljön.  

Tillsyn enligt miljöbalken utförs av ett stort antal myndigheter. Vilken myndighet som 

har ansvar för tillsynen regleras i miljötillsynsförordningen (2011:13). Enligt 2 kap. 8 § 

förordningen är det länsstyrelsen som ansvarar för tillsyn av vilthägn. Närmare 

bestämmelser om hur tillsynen ska bedrivas finns i 26 kap. miljöbalken. 

Naturvårdsverket har enligt 3 kap. 2 § samma förordning ansvaret för att vägleda 

myndigheterna i tillsynsfrågor.  

3.3 Djurskyddslagstiftningen 

Djurskyddslagstiftningen består av djurskyddslagen (2018:1192), 

djurskyddsförordningen (2019:66) och Jordbruksverkets djurskyddsföreskrifter. Syftet 

med lagstiftningen är att säkerställa ett gott djurskydd och främja en god djurvälfärd och 

respekt för djur. Djurskyddslagen gäller för djur som hålls av människan och för 

viltlevande försöksdjur. Djurskyddslagen är en ramlag och regeringen har utifrån 

bemyndiganden i lagen möjlighet att föreskriva om mer specifika 

djurskyddsbestämmelser i djurskyddsförordningen som ska tydliggöra hur 

djurskyddslagen ska levas upp till. I djurskyddsförordningen finns i sin tur 

bemyndiganden till Jordbruksverket att föreskriva om mer detaljerade 

djurskyddsföreskrifter. 

Djurskyddslagen 

Allmänna bestämmelser 

I djurskyddslagen anges bland annat att djur som hålls av människor ska behandlas väl 

och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Vidare ska djuren hållas i en god 

djurmiljö och på ett sådant sätt att deras välfärd främjas, de ska kunna utföra sådana 

beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande 

(naturligt beteende) samt ska de hållas och skötas så att beteendestörningar förebyggs.8  

I djurskyddslagen finns också bestämmelser om att den som håller djur ska ha tillräcklig 

kompetens för att tillgodose djurens behov. Djuren ska också ges tillräcklig tillsyn samt 

foder och vatten9. Förvaringsutrymmen för djur ska ge skydd, vara tillräckligt stora så 

att djuren kan röra sig obehindrat och de får inte medföra skaderisker för djuren. Djur 

får heller inte agas, tillfogas skada eller överansträngas10. Djur som hålls i hägn 

                                                 
8 Se 2 kap. 1 och 2 §§ djurskyddslagen (2018:1192). 
9 Se 2 kap. 3 och 4 §§ djurskyddslagen (2018:1192). 
10 Se 2 kap. 5 och 6 §§ djurskyddslagen (2018:1192). 



 

 

omfattas av djurskyddslagen detta innebär att de allmänna bestämmelserna om hur djur 

ska hållas och skötas omfattar även dessa djur.  

Bestämmelser om träning inför tävling och prov 

När det gäller tävlingar och prov så anges det i djurskyddslagen att det är förbjudet att 

på ett sådant sätt att djur utsätts för lidande, träna djur för eller använda djur vid 

tävlingar och prov11. Det betyder alltså att varken de djur som tränas eller används vid 

träningen får utsättas för något lidande alls. Bestämmelsen är alltså strängare än den 

allmänna bestämmelsen som säger att man inte får utsätta djur för onödigt lidande.  

Förbudet mot lidande vid tävling och träning inför tävling infördes genom 1988 års 

djurskyddslag, prov lades till i 2018 års djurskyddslag. I förarbetena till 1988 års lag 

betonades att bestämmelsen omfattar bl.a. hästtävlingar och att det mot bakgrund av de 

ekonomiska intressen som är förenade med sådan verksamhet är viktigt att betona 

djurskyddet. I förarbetena till 2018 års lag12 framfördes att det är av största vikt att ett 

gott djurskydd upprätthålls i verksamhet där djur tränas för eller deltar i tävling. Varken 

direkta eller indirekta ekonomiska intressen får leda till att djurskyddet sätts på 

undantag genom att djur t.ex. pressas alltför hårt och deltar i eller tränas inför tävling 

trots att de inte är i tävlingsmässigt skick. 

Tillägget av prov i denna paragraf 13 i 2018 års djurskyddslag motiverades i förarbetena 

med att det även vid provverksamhet finns en risk att djurhållarens intresse av att djuret 

deltar och uppnår ett gott resultat kan leda till att djurets välfärd äventyras. Det angavs 

att det finns exempel på prov där det kan finnas ett inte obetydligt ekonomiskt intresse 

för djurhållaren att lyckas väl, t.ex. vid bruksprov där ett djurs avelsvärde kan vara 

beroende av hur väl det lyckas på provet.  

I förarbetena anges att det finns provverksamhet där det huvudsakliga syftet med proven 

är att förbereda och testa djuren för uppgifter som har ett tydligt samhällsintresse. Som 

exempel anges i förarbetena prov som syftar till att testa blivande tjänstehundars 

lämplighet. I sådan verksamhet kan ett visst mått av lidande vara oundvikligt och 

acceptabelt med hänsyn till det samhällsintresse som verksamheten syftar till. För att det 

ska vara möjligt att göra undantag som kan tillgodose allmänna intressen i sådana fall 

infördes även ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer att meddela föreskrifter om undantag. 

I förarbetena anges även att tävlings- och provverksamhet förändras över tid och olika 

verksamheter med tävling och prov är olika riskfyllda från djurskyddssynpunkt. Det 

anges att de regler som behövs bör utgå ifrån en bedömning av den risk som föreligger 

från djurskyddssynpunkt. Det anges också att det är lämpligt att regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer ges rätt att meddela ytterligare föreskrifter om 

träning och användning av djur vid tävling, prov, ljud- och bildinspelningar och 

offentliga förevisningar. 

Djurskyddsförordningen 

I djurskyddsförordningen ställs exempelvis krav på att stall, andra förvaringsutrymmen 

och hägn ska förprövas ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Man måste ha fått ett 

beslut om godkännande vid en förprövning innan det är tillåtet att uppföra, bygga till 

                                                 
11 Se 3 kap. 1 § djurskyddslagen (2018:1192). 
12 Se Ny djurskyddslag, (prop. 2017/18:147 s. 134-135) 
13 Se 3 kap. 1 § djurskyddslagen (2018:1192). 



 

 

eller bygga om, eller ändra på ett sätt som har betydelse för djurskyddet eller djurhälsan. 

Syftet är att förbygga djurskyddsproblem och säkra att de utrymmen där vi håller djur är 

lämpliga för djuren.  

Kravet på förprövning gäller dock enbart för hästar, djur som föds upp eller hålls för 

produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar, eller för djur som används i sådan 

undervisning som inte är djurförsök. Hägn där man håller djur för andra syften än dessa, 

som till exempel för att träna djur för jakt, omfattas inte av förprövningsbestämmelserna 

i djurskyddsförordningen.  

I djurskyddsförordningen finns ett bemyndigande14 som anger att Jordbruksverket får 

meddela ytterligare föreskrifter om undantag från förbudet mot lidande vid prov i 3 kap. 

1 § djurskyddslagen. Detta bemyndigande har Jordbruksverket inte använt. 

Djurskyddsföreskrifter  

Förutom de krav som finns i djurskyddslagen och djurskyddsförordningen så har 

Jordbruksverket bemyndigande att föreskriva om mer specifika 

djurskyddsbestämmelser. Jordbruksverkets djurskyddsföreskrifter är uppdelade i olika 

författningar och innehåller konkreta krav på hur djur ska hållas och skötas. I styckena 

nedan anges vilka djurskyddsföreskrifter som är tillämpliga vid träning av hund på 

hägnat vilt utöver de allmänna djurskyddskraven i lag och förordning.  

Föreskrifter för djur i hägn 

När det gäller att hålla djur i hägn så finns det specifika bestämmelser för hållande av 

dovhjort och kronhjort i vilthägn15. Det finns också specifika bestämmelser som gäller 

djur som hålls i hägn när de gör det för offentlig förevisning, dvs. till exempel hägn i 

djurpark16. När vissa djur hålls för sällskap och hobby17 så gäller föreskrifterna för 

offentlig förevisning som djurpark dessa djur i vissa fall, se nedan för mer detaljerad 

information om detta.  

Träning av djur 

När det gäller träning av djur så finns det i Jordbruksverkets föreskrifter om träning och 

tävling av djur18 vissa bestämmelser som är relevanta för träning inför tävling eller prov 

och vid själva provet eller tävlingen. Det ställs till exempel krav på att djuren som 

används som rekvisita vid träning inför tävlingar och prov samt vid tävling och prov, 

ska vara fria från skador och sjukdomar som kan antas förorsaka lidande. Djuren som 

används som rekvisita ska också vara lämpliga för ändamålet avseende ålder, 

dräktighetsstatus och allmän kondition. 

När det gäller att träna hundar inför prov och tävling så finns det i dessa föreskrifter 

allmänna bestämmelser om hur man får träna djur för tävling. Dessa säger exempelvis 

att ett djur som tränas för eller används vid tävling, ska vara fritt från skada och 

                                                 
14 3 kap. 9 § djurskyddsförordningen 
15 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:30) om hållande av dovhjort och kronhjort i vilthägn 
16 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:29) om djurhållning i djurparker m.m. 
17 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019: 15) om villkor för hållande, 

uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby 
18 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019: 26) om träning och tävling med 

djur 



 

 

sjukdom som kan antas förorsaka lidande. Reglerna säger också att den som tränar eller 

tävlar med ett djur får bara ställa sådana prestationskrav på djuret som är anpassade till 

det enskilda djurets fysiska och psykiska förmåga. Det anges även att utrustning, 

hjälpmedel eller metoder inte får användas på sådant sätt att det kan medföra skada eller 

annat fysiskt eller psykiskt lidande för djuret. 

Björn som hålls i hägn 

Som privatperson är det inte tillåtet att hålla rovdjur som till exempel björn. Hur du får 

hålla djur för sällskap och hobby regleras i särskilda föreskrifter19 och i dessa finns ett 

förbud att hålla alla rovdjur utom hund, katt, tamiller och grävling. Björnar får dock 

hållas på djurparker som har tillstånd för offentlig förevisning. För dessa gäller de 

föreskrifter som finns för djurhållning i djurparker m.m.20 

Förbudet att hålla rovdjur som privatperson har medfört att de som önskar ha björnhägn 

i avsikt att träna hundar har behövt följa reglerna för djurparker och söka godkännande 

av länsstyrelsen för offentlig förevisning av djur, enligt 3 kap. 6 § 

djurskyddsförordningen.  

Det saknas specifika djurskyddsföreskrifter för hur och när träningen med hund vid 

björnhägn får utföras och det saknas också regler för hur utformningen av hägnen ska se 

ut där björnarna vistas vid träningen.  

Älg som hålls i hägn 

För att få hålla älgar i hägn ska man följa de djurskyddsbestämmelser som finns för att 

hålla dessa djur i djurpark.21 Detta framgår av föreskrifterna för hållande av djur för 

sällskap och hobby.22  Det finns alltså inga särskilda djurskyddsbestämmelser som är 

utformade med hänsyn till hur älg ska hållas när man använder dem för att träna hundar 

på dem. Det finns inte heller några specifika djurskyddsregler för hur och när träningen 

med hund får utföras.  

Vildsvin som hålls i hägn 

När det gäller hur man ska hålla och sköta vildsvin i hägn så gäller de allmänna 

bestämmelserna i djurskyddslagen och djurskyddsförordningen men det finns inga 

specifika djurskyddsföreskrifter för hur vildsvin i hägn ska hållas och skötas. Det finns 

inte heller några specifika djurskyddsförskrifter kring hur hägnen ska utformas för att 

vara lämpliga vid hundträning, eller för hur och när träningen med hundar i 

vildsvinshägn får utföras.  

                                                 
19 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019: 15) om villkor för hållande, 

uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby 
20 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:29) om djurhållning i djurparker m.m. 
21 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:29) om djurhållning i djurparker m.m. 
22 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019: 15) om villkor för hållande, 

uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby 



 

 

Hare som hålls i hägn 

För att få hålla harar i hägn för sällskap eller hobby ska man följa de 

djurskyddsbestämmelser som finns för att hålla dessa djur i djurpark.23 Detta framgår av 

Jordbruksverkets djurskyddsföreskrifter för hållande av djur för sällskap och hobby.24 

Det finns alltså inga särskilda djurskyddsföreskrifter för harar i hägn som hålls i syfte 

att träna hundar för jakt på dem. 

De ytor som anges i djurparksföreskrifterna för hare är dock för små för att man ska 

kunna träna hundar på dessa. Jordbruksverket har därför tagit fram rekommendationer 

(senast 2002)25 över hur man bör hålla harar i hägn för hundträning och dessa omfattar 

även vissa rekommendationer gällande hägnens storlek och utformning. I korthet anger 

dessa följande:  

 Terrängen bör erbjuda en för hararna lämplig biotop med gott om naturliga 

möjligheter att trycka eller på annat sätt komma ifrån hunden. 

 Hägnets begränsningar bör inte bilda spetsiga vinklar eller på annat sätt utgöra 

ett hinder för hararna att springa undan från hunden. 

 Hararna ska vara uppfödda i fångenskap. 

 Hararna bör vistas i hägnet i minst tre veckor innan de används för träning av 

jakthund. 

 Om hägnet avses att användas under tid utanför ordinarie jakttid bör hararna 

vara av samma kön så att fortplantning inte kan ske. 

 Endast valpar och unghundar bör tillåtas att besöka hägnet. 

 Hararna får inte överutnyttjas eller på annat sätt utsättas för onormalt stor 

påfrestning. 

 Hägnet bör inte utnyttjas för hundträning oftare än varannan dag. 

 Enligt Grimsö viltforskningsstation, SLU, bör ett hägn för jaktträning av 

unghundar vara minst 10 ha. 

 

Tidigare utredningar 

Jordbruksverket har tidigare utrett frågan om harhägn och bland annat diskuterat den 

med Jordbruksverkets djurskyddsråd vid flera tillfällen. 1995 skickade Jordbruksverket 

ut en enkät till länsstyrelserna och man fick svar från 15 län. Då uppgav två 

länsstyrelser att det fanns harhägn i deras län. Det ena hägnet besöktes av 150-200 

hundar som tränade där varje år och hägnet var besöksfritt i 2-3 dagar per vecka. Syftet 

med att hålla hare i hägn var då att valpar och unghundar skulle bli intresserade av harar 

och jaga dem och inte börja jaga rådjur och samma syfte gäller fortfarande. Flera 

länsveterinärer var då emot att hundar jakttränades i harhägn.  

                                                 
23 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:29) om djurhållning i djurparker m.m. 
24 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019: 15) om villkor för hållande, 

uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby. 
25 Dnr 34-6167/2001 



 

 

Hund 

Det finns specifika bestämmelser för hur hundar får hållas och skötas i Jordbruksverkets 

djurskyddsföreskrifter26. Dessa föreskrifter anger bland annat att hunden ska få utlopp 

för sitt rörelsebehov varje dag och omfattningen av detta ska anpassas efter djurets 

individuella förutsättningar. Hunden måste också ges tillräckligt med vila och får, enligt 

djurskyddslagens bestämmelser, inte överansträngas. Jordbruksverket har också 

föreskrifter för träning inför tävling och vid tävling med djur27, se text ovan.  

3.4 Lagstiftning i andra nordiska länder 

Det vetenskapliga rådet för djurskydd vid Sveriges lantbruksuniversitet anger i sin 

rapport till Jordbruksverket att det finns begränsad information angående träning och 

prov i vilthägn i andra nordiska länder.  

Finland 

Enligt de uppgifter som det vetenskapliga rådet fått fram används inte hägnad hare, älg 

eller björn till träning av hund i Finland. Finland har ingen speciell lagstiftning för 

hållning av nämnda arter för dessa syften, inte heller speciell lagstiftning för träning av 

hundar, anlagsprov eller jaktprov på vilt.  

Danmark 

Enligt de uppgifter som det vetenskapliga rådet fått fram tillåts träning och prov med 

hund på vilt i hägn, undantaget räv, i Danmark men det saknas specifika krav och 

vägledningar.  

Norge 

I Norge är det sedan 1 april 2020 förbjudet att träna hundar på vilt i fångenskap. Detta 

anges i Forskrift om skadefelling, dødt vilt og bruk av vilt i oppdrett, forskning og 

dyrepark (viltforskriften) (Miljødirektoratet 1 april 2020). I samma författning finns 

även förbud mot att hålla vilt för specifika ändamål, exempelvis för jakt inom inhägnat 

område. 

Det norska rådet för djuretik (Rådet-for-dyreetikk) gjorde 1994 ett uttalande om träning 

av jakthund på hare i hägn. Rådet konstaterade att vid denna jaktträning riskerar hunden 

knappast att drabbas eller skadas men att haren kan fångas och dödas av hunden. Även 

om en hare normalt inte har några problem att komma undan från en hund bedömde 

rådet att hägnet kan begränsa harens möjligheter att fly undan hunden. Rådet 

konstaterade att när det gäller erfarna harar i hägn där det finns möjlighet att gömma sig 

kan troligen haren hantera jaktsituationen utan onödig stress, om träningstillfällena är av 

begränsad varaktighet och antal. Mindre erfarna harar i hägn med mindre möjlighet att 

gömma sig kan dock råka illa ut. Rådet bedömde därför att det inte är etiskt acceptabelt 

att hålla harar i hägn för att träna jakthundar på dem. 

                                                 
26 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2020:8) om hållande av hundar och katter 
27 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:26) om träning och tävling med djur 



 

 

3.5 Vår analys relaterat till lagstiftningen 

Regelverken är inte helt anpassade till denna verksamhet och kan 

behöva ses över 

De regelverk som på olika sätt styr verksamheten kring jaktträning av hund i hägn är 

inte fullt ut anpassade för denna verksamhet. När det gäller djurskyddslagstiftningen så 

är de regler som gäller hållningen inte framtagna för syftet att hålla djur som ska 

användas vid jaktträning eller den situation som själva jaktträningen innebär. Eftersom 

bland annat hägnens utformning, topografi och växlighet har en avgörande betydelse på 

hur djuren upplever sin situation och hur stressade de blir vid träningen, så är hägnens 

utformning, liksom hur djuren hålls och sköts i dessa hägn, viktigt för djurskyddet. Hur 

hägnen bör vara utformade och om det behövs mer specifika föreskrifter på detta 

område, exempelvis kring hållande och skötsel av de hägnade djuren, är något som 

behöver ses över när föreskrifter uppdateras.  Detta skulle också kunna underlätta för 

djurhållare och kontrollmyndighet att veta vad som gäller för denna typ av verksamhet.  

Dessa hägn prövas ofta inte från djurskyddsperspektiv 

Om djur hålls i hägn i syfte att bli livsmedel så ska hägnen förprövas från djurskydds- 

och djurhälsoperspektiv. När djur hålls i hägn för offentlig förevisning krävs 

djurparkstillstånd där hägnens utformning också granskas. Hägnen för djur som används 

vid jaktträning omfattas dock inte av sådan granskning, med undantag för björn där det 

alltid krävs ett djurparkstillstånd p.g.a. att de är rovdjur. Eftersom hägnens utformning 

har en avgörande betydelse för djurens välfärd bedömer vi att det från 

djurskyddsperspektiv vore logiskt att även dessa hägn på något sätt granskades enligt 

djurskyddslagstiftningen, på liknande sätt som hägn där djur hålls för 

livsmedelsproduktion. När det gäller vildsvin kan syftet exempelvis vara både träning 

och livsmedelsproduktion. Denna fråga, att pröva även dessa hägn från 

djurskyddsperspektiv, bedömer vi att man bör se vidare på i annat sammanhang.  

Kompetens är viktigt för att tillgodose djurens behov 

Att hålla vilt i fångenskap och använda sig av dem för exempelvis jaktträning, ställer 

stora krav på kompetens hos utövarna för att säkra deras välfärd. Vilt som hålls i hägn 

omfattas av djurskyddslagens krav och lagen anger bland annat att dessa djur ska hållas 

och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att deras välfärd främjas och att de 

kan utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för 

deras välbefinnande. I lagen finns ett generellt krav på att den som håller djur ska ha 

tillräcklig kompetens för att tillgodose djurets behov. Vi bedömer att man kan behöva se 

vidare på frågan om vilken kompetens som är lämplig att inneha för att bedriva denna 

typ av verksamhet. 

  



 

 

4. Samhällsnyttan med träning i vilthägn 

I uppdraget ingår att analysera vilken samhällsnytta det medför att träna hundar inför 

prov och genomföra anlagstest av hundar i hägn. I detta kapitel följer vår analys av 

samhällsnyttan av träningsverksamheten och anlagstesten i vilthägn. 

Vad är ”samhällsnytta”? 

Det finns ingen entydig och generell definition av ”samhällsnytta”. Samhällsnyttan kan 

därmed variera beroende på vad man väljer att lägga in i begreppet. I 

regeringsuppdraget ges ingen definition av begreppet samhällsnytta och vi inleder 

därför detta kapitel med en kort beskrivning av hur vi definierar begreppet i vår analys.  

Inom ekonomisk teori är det vanligt att man definierar samhällsnyttan som den 

sammanlagda (”aggregerade”) nytta som en verksamhet ger upphov till i hela samhället. 

Denna definition innebär att man lägger ihop alla individers enskilda nyttor 

(”egennyttor”) av en verksamhet. Om man exempelvis skulle vilja analysera 

samhällsnyttan av gräddglass skulle man med denna analysmodell alltså summera alla 

enskilda individers nytta av gräddglass till en gemensam stor samhällsnytta.  

Ett annat sätt att definiera samhällsnytta är att istället definiera det som en allmännytta 

snarare än en aggregering av olika individers egennytta. Detta innebär att man säger att 

samhällsnytta är något som är till nytta för samhället i stort (till nytta för många 

individer) snarare än något som är till nytta enbart för den enskilda individen. En 

allmännytta kommer förvisso fortfarande att bestå av många enskilda individers nytta, 

men till skillnad från en ren egennytta är allmännyttan alltså något som är till nytta till 

fler än enbart en enskild individ. Med denna definition blir samhällsnytta därmed något 

som är till nytta för ”det allmänna” eller för ”samhället i stort”. Denna definition 

stämmer sannolikt bäst överens med vad de flesta tänker på när de hör ordet 

samhällsnytta. 

I vår analys har vi valt att främst använda den andra definitionen, dvs. när vi analyserar 

samhällsnyttan av träningen i vilthägn fokuserar vi på effekter som är till nytta för 

allmänheten och samhället, snarare än egennyttor för enskilda individer. Vi kommer 

även att kort beskriva mer individuella nyttor med träningen för att ge en mer komplett 

bild av effekterna av träningen, men det är viktigt att poängtera att det är de därefter 

beskrivna effekterna som är till nytta för samhället som är av betydelse för uppdraget. 

4.1 Metod för analys av samhällsnyttan 

För att bedöma samhällsnyttan av träningen i vilthägn har vi valt att använda oss av så 

kallad kontrafaktisk analys. Denna analysmodell innebär förenklat att man uppskattar 

effekter av en verksamhet genom att ställa frågan vad som skulle hända om 

verksamheten inte fanns. När man använder sig av kontrafaktisk analys är det viktigt att 

man jämför med rätt så kallat ”kontrafaktiskt scenario”, dvs. att man mäter effekterna 

mot rätt jämförelsescenario. För att fortsätta med exemplet gräddglass: om man 

exempelvis skulle vilja mäta effekterna av att sluta med all mjölkproduktion kan man 

inte säga att en effekt skulle bli att all glassproduktion också skulle upphöra. En sådan 

analys skulle vara att mäta effekter genom att jämföra mot fel kontrafaktiskt scenario. 



 

 

Den troliga effekten i det här exemplet skulle sannolikt istället vara att försäljningen av 

sorbéglass ökar eller ökad produktion av glass av råvaror som kan ersätta grädde 

(exempelvis soja eller ris). All glass skulle alltså sannolikt inte försvinna om 

mjölkproduktionen upphörde. Det korrekta jämförelsescenariot i detta exempel är 

troligen alltså att glassproduktionen skiftar till andra råvaror. Möjliga effekter av detta 

skulle istället exempelvis kunna vara att utbudet på glass förändras, att glassen 

(eventuellt) skulle kunna få en annan smak och kanske bli dyrare att producera. 

Vår metod för att analysera samhällsnyttan av träning inför prov och anlagstest i 

vilthägn är alltså att utreda vilka effekter det skulle få i samhället om man inte kunde 

genomföra den aktuella verksamheten och vilka kostnader som då skulle kunna uppstå 

för samhället. I analysen är det viktigt att se effekter i flera olika led och försöka 

identifiera effekter för alla verksamheter som kan påverkas av träningen och testerna i 

hägnen. Om vi fortsätter med gräddglassexemplet från föregående stycke kan man 

förvänta sig att det skulle bli mindre tillgång till ris och soja om man började tillverka 

mer glass av dessa råvaror istället för mjölk. En sådan utveckling skulle riskera att 

minska utbudet av andra livsmedel som baseras på ris och soja. Alternativt kanske 

produktion av ris och soja skulle behöva öka vilket skulle kunna få följden att mark som 

i nuläget används på annat sätt (exempelvis skog) skulle behöva ställas om till odling av 

ris och soja istället.  

Det saknas studier av effekterna av träning och anlagstest i hägn 

Vi har inte hittat forskning eller andra liknande studier som har analyserat vilken effekt 

som träning och anlagstest i vilthägn ger upphov till. Våra bedömningar i detta avsnitt 

baseras därför inte på nyttor som har konstaterats, eller kvantifierats, i vetenskapliga 

analyser eller andra typer av studier. Det finns exempelvis inte studier som har 

analyserat i vilken grad träningen och anlagstesten verkligen ger hundar som är bättre 

lämpade för jakt eller om träningen och testen bidrar till en effektivare jakt. I avsaknad 

av denna typ av studier baseras våra bedömningar istället på vad som har framkommit i 

kontakter med olika berörda aktörer under vår utredning. Vi har alltså gjort 

sammanvägda bedömningar baserat på bedömningar som olika berörda aktörer (SLU, 

SVA, länsstyrelser, organisationer, enskilda verksamhetsutövare etc.) har redovisat för 

oss under utredningen.  

I den remissrunda vi genomförde för ett utkast till rapporten höll flertalet 

remissinstanser (däribland flertalet länsstyrelser och SVA) med om våra bedömningar 

av nyttor, men flera remissinstanser (bland annat SLU, Sveriges Veterinärförbund samt 

djurskyddsorganisationer) ifrågasatte de beskrivna nyttorna mot bakgrund av att det 

saknas studier som visar att träningen i vilthägn faktiskt genererar de nyttor som vi 

beskriver i detta avsnitt 5. Avsnittet bör därmed läsas med beaktande av att beskrivna 

nyttor baseras på vad olika aktörer har beskrivit för oss under utredningen, snarare än att 

de baseras på studier som visar vilken effekt träningen faktiskt har eller inte har.  

Svårt att uppskatta ekonomiska värden på effekter 

Det är mycket svårt att sätta ekonomiska värden på de nyttor som den aktuella 

verksamheten bedöms ge upphov till. På samma sätt är det mycket svårt att sätta 

ekonomiska värden på de negativa effekter som kan uppstå om verksamheten inte 

längre skulle vara tillåten. De aktuella värdena prissätts generellt inte enligt vanliga 

marknadsmässiga prissättningsmekanismer, vilket innebär att det skulle krävas 



 

 

förhållandevis avancerade analytiska modeller för att försöka uppskatta ekonomiska 

värden för dem. I vissa fall nedan använder vi vissa kvantifieringar för att ge indikation 

på värdet av identifierade effekter, men dessa kvantifieringar bör läsas som ungefärliga 

uppskattningar som endast ger viss indikation på de aktuella effekterna. 

4.2 Hur skapar träning i vilthägn nytta? 

Som vi beskriver ovan kan verksamheter skapa nyttor som kan delas upp i egennyttor 

och allmännyttor. Nedan beskriver vi de nyttor som träningen och anlagstesterna i 

vilthägn bedöms ge upphov till, både egennyttor och allmännyttor. I syfte att ge en mer 

komplett bild av träningens effekter börjar vi med en kort beskrivning av de egennyttor 

som träningen skapar för hundägare, men det är de därefter beskrivna allmännyttorna 

som är av betydelse för att besvara uppdraget och som ligger till grund för våra 

bedömningar, se avsnitt 8. De olika nyttorna från träningen i vilthägn sammanfattas 

inledningsvis i tabell 1. 

Tabell 1 Sammanfattning av nyttor som skapas genom träning och anlagstest i vilthägn 

Nyttor för hundägare med träning och test i vilthägn (egennyttor) 

 Ger möjlighet att testa jaktanlag och få fram lämpliga jakthundar 

 Ger möjlighet att rehabilitera hundar och kan minska risken för skador på hunden 

vid jakt på björn, vildsvin och älg 

 Kan höja hundens värde 

 Ger möjlighet att träna lydnad samt aktivera och motionera hundar 

 Kan bidra till att avdramatisera viltmöten för hundföraren och för hunden 

 Ger möjlighet till utbildning och erfarenhetsutbyten mellan hundägare 

Nyttor för vilthägnsinnehavare med träning och test i vilthägn (egennytta och 

samhällsnytta) 

 Inkomster för anläggningarna med vilthägn 

Nyttor för samhället med träning och test i vilthägn (samhällsnyttor) 

 Kan ha betydelse för att förvalta de aktuella viltstammarna 

 Kan ha betydelse för att förhindra smittspridning 

 Kan göra kontakter med björn och annat vilt säkrare 

 Kan minska risken för onödigt lidande vid jakt 

 Kan bidra till effektivare eftersök på skadat vilt 



 

 

Nyttor för hundägare med träning och anlagstest i vilthägn 

Nyttor för hundägare är huvudsakligen rena egennyttor. Det är långt ifrån alla ägare till 

jakthundar som väljer att använda sig av hägnat vilt för att träna sina hundar eller göra 

anlagstester i hägn, men det finns samtidigt förhållandevis många hundägare i landet 

som efterfrågar den aktuella verksamheten (en grov uppskattning är att det åtminstone 

handlar om cirka 2 000 hundägare, se nedan).  

Ger möjlighet att testa jaktanlag och få fram lämpliga jakthundar 

Anlagstest har den huvudsakliga funktionen att de ger möjlighet att testa jaktanlaget på 

en hund, dvs. testa om hunden är lämplig för jakt på vildsvin. Att använda hägnat vilt 

vid hundträning ger också värdefull information till hundföraren om hunden och dess 

beteende vid mötet med ett specifikt vilt. Möjlighet att träna hundar och förbättra deras 

jaktegenskaper är en viktig del för att få fram lämpliga jakthundar. Möjlighet till träning 

och test i hägn kan också vara en del av träningen inför ett jaktprov. Jaktprov är i sin tur 

något som kan ha en funktion i avelsarbetet med att få fram bra jakthundar. För många 

hundägare som vill införskaffa en ny jakthund är det viktigt att de hundar som har 

använts i avelsarbetet har genomgått anlagstest som visar att de har lämpliga anlag för 

jakt, eller jaktprov och på så sätt har officiellt bedömda och dokumenterade jaktmeriter. 

I arbetet med att få fram lämpliga hundar för jakt kan också ingå att träna hundar att inte 

jaga vissa typer av vilt, dvs. att träna bort oönskade beteenden hos hunden. Den typ av 

träning kan också genomföras i vilthägn där hundägare kan träna sina hundar att endast 

jaga på det vilt som finns i hägnen, eller i vissa fall motsatsvis att inte jaga på den typ av 

vilt som finns i hägnen.  

Funktionen att få hundar att endast jaga på ett önskat vilt är till exempel av betydelse i 

vilthägn med hare där hundägare kan stimulera och träna hundar att jaga på just hare 

och inte jaga på annat vilt, exempelvis rådjur, istället. Detta är svårt att träna ute i 

naturen där det ofta kan finnas annat vilt samt doftspår från dessa som kan störa hunden 

från att leta upp och förfölja just hare.  

Ger möjlighet att rehabilitera hundar och kan minska risken för skador på 

hunden vid jakt på björn, vildsvin och älg 

Träning i hägn ger även möjlighet för hundägare att rehabilitera hundar som har blivit 

skrämda vid kontakter med vilt. Exempelvis kan hundar som har blivit sparkade av 

älgar behöva tränas upp i kontakt med älg under kontrollerade former.  

Träningen har även en funktion i att minska risken för att hundar skadas i kontakter med 

vilt eftersom hägnen ger hundägaren bättre möjlighet att överblicka och påverka 

hundens beteenden vid interaktionen med viltet jämfört med träning på vilt i naturen. I 

detta sammanhang bör dock noteras att det även finns hundägare som anser att träning i 

vilthägn istället kan vara kontraproduktivt i syfte att minska risken för skador i kontakt 

med vilt. Om djuren i hägnen inte beter sig som frilevande vilt i naturen finns det en 

risk att hunden lär sig ”fel beteende” och till exempel kan bli alltför närgången i 

kontakter med frilevande vilt vilket riskerar att snarare öka risken att hunden skadas. 

För en effektiv träning som stämmer väl överens med kontakter med frilevande vilt 

finns det därför anledning till att djuren i hägnen inte är för invanda vid 

träningssituationen utan istället så långt det är möjligt beter sig som frilevande vilt. 



 

 

Samtidigt kan det finnas fall där hundägare vill träna sin hund på vilt som till exempel 

har ett lugnare beteende vid möte med hund än vad man kan förvänta sig att mer ovana 

hägnade eller frilevande djur har. Detta kan till exempel vara fallet när hundägare vill 

rehabilitera hundar som blivit rädda vid kontakter med vilt. I och med att större 

anläggningar ofta erbjuder hägn med olika ”svårighetsgrad”, sett bland annat till hur 

viltet beter sig vid kontakter med hund samt sett till storlek, topografi och växtlighet i 

hägnet, kan en viktig aspekt med vilthägnen därför vara att det finns förutsättningar för 

olika typer av träning beroende på vilket syfte som önskas uppnås med träningen. 

Träningen och testerna kan även minska risken för skador på hundförare, till exempel 

när hundar används i jakt på björn och till viss del även vildsvin. Vid jakten behöver 

hundförare ha en bild av hur hunden kommer agera vid kontakt med viltet och träning 

och test i hägn ger möjligheter att testa hundens möjliga agerande. Om en hund 

exempelvis skulle bli rädd vid kontakt med björn och då väljer att springa tillbaka till 

hundföraren finns risk att björnen följer efter hunden och då kanske attackerar 

hundföraren. Det finns även en ökad risk att hundförare kan skadas av vildsvin vid jakt 

om de inte på förhand har en bild av hur hunden kommer agera vid kontakt med 

vildsvin. Det är emellertid inte enbart jägare som kan ha behov av att testa hur hunden 

agerar vid kontakt med till exempel björn, älg och vildsvin. Liknande behov av att veta 

hur hunden agerar vid möte med vilt kan till exempel också finnas hos hundägare som 

vistas ute i naturen med sin hund.  

Höjer hundens värde 

Anlagstest finns enbart för test av hund i vildsvinshägn. Genomfört anlagstest med 

godkänt resultat bidrar till hundens meriter och kan därigenom ge ett högre 

försäkringsvärde på hunden. Det kan även höja hundens försäljningsvärde antingen vid 

försäljning av den aktuella hunden eller vid försäljning av valpar från hunden. 

Försäkringsbolag som vi har varit i kontakt med har uppgett att de följer SKK:s 

värderingsnorm (Svenska Kennelklubben, 2019) när försäkringsvärdet bestäms på en 

hund. Godkänt prov i vildsvinshägn kan höja värdet på en hund med ca 10 000 kr, 

medan en hund som har svenskt jakthundschampionat vanligen kan få ett höjt 

försäkringsvärde på cirka 25 000 kr. Värdet på hunden kan dock stärkas ännu mer med 

ytterligare jakt- och utställningsmeriter. Högsta livförsäkringsvärden för jakthundar 

brukar vara cirka 45 000-50 000 kr. Dessa värden motsvarar alltså även värderingen, 

och därmed vanligen även försäljningsvärdet på hunden. 

Ger möjlighet att träna bort oönskade beteenden och träna lydnad  

Verksamheten i hägnen kan även vara till nytta för hundägare som inte vill använda sina 

hundar i jakt. Till exempel kan hundägare använda kontakterna med det hägnade viltet 

för att få information om hur hunden agerar vid en eventuell kontakt med ett specifikt 

vilt (som exempelvis kan uppstå vid promenader med hunden i skogen) eller träna 

inkallning med störningsmoment i form av närhet till vilt.  Vilthägn ger även möjlighet 

att inom ett avgränsat område träna hundar inom diverse discipliner i en miljö där det 

garanterat finns vilt som hunden på olika sätt kan reagera på.  

Ger möjlighet för hundföraren att uppleva viltmöten 

Att bedriva jakt med hund efter framförallt björn, men även älg och vildsvin som skrivs 

om ovan, kan vara förknippat med vissa risker både för hund och hundförare. Att 



 

 

hundföraren och hunden ges möjlighet att tillsammans uppleva och få erfarenhet av en 

jaktlik situation under kontrollerade förhållanden kan göra att motsvarande situation 

under jakt inte upplevs lika dramatisk och kan även bidra till att hundföraren och 

hunden eventuellt agerar på ett mindre riskfyllt sätt jämfört med om de påträffar vilt i 

naturen utan någon erfarenhet av möten med vilt. 

Ger möjlighet till utbildning och erfarenhetsutbyten mellan hundägare 

För hundägare kan verksamheten i vilthägn även skapa nyttor genom att hundägarna 

som besöker hägnen kan ges möjlighet att få tips och råd kring hur de ska träna och 

utveckla sina jakthundar. Träningen i vilthägnen kan också fungera som mötesplatser 

för hundägare där man kan dela erfarenheter kring bland annat hundträning. 

Nyttor i förhållande till jämförelsescenariot? 

I ett jämförelsescenario där det inte längre är möjligt att träna hundar i hägn skulle flera 

av de ovan beskrivna egennyttorna sannolikt gå förlorade. Alternativa metoder, såsom 

träning med attrapper, skulle antagligen kunna användas till viss del för att testa 

jaktanlag och till viss del träna hundar för kontakter med vilt. Men i dagsläget finns det 

inte alternativa metoder som fullt ut erbjuder samma möjligheter som det innebär att 

kunna använda sig av hägnat vilt vid hundträning. Det bör dock noteras att det är långt 

ifrån alla jakthundsägare som använder sig av hägnat vilt för träna sina hundar eller som 

gör anlagstest. Många hundägare får fram bra jakthundar även om de inte använder 

träningen eller testen i vilthägn.  

Det är möjligt att det kan tas fram alternativ till anlagstest för att stärka hundars meriter, 

och som därigenom kan öka försäkrings- och försäljningsvärde på hundar. Jaktprov på 

levande vilt i naturen används redan idag i betydligt större utsträckning än anlagstest för 

att verifiera hundars egenskaper och stärka deras meriter. Jaktprov bör därför kunna 

fungera som ett substitut för testen i hägn ur aspekten att stärka hundars meriter. I 

jämförelse med anlagstest i hägn kräver jaktproven generellt större administrering och 

de är i högre grad beroende av yttre förhållanden som är svåra att styra vid 

genomförandet av proven. Anlagstesten bör därför ses som ett smidigare och effektivare 

sätt att under kontrollerade former testa jaktanlag hos en hund, men en liknande effekt, 

avseende verifiering av en hunds egenskaper i en viss situation, kan även uppnås med 

jaktprov. Som beskrivs nedan genomförs det förhållandevis få anlagstest per år i landet. 

Även om jaktprov skulle ersätta anlagstest i hägn så är det emellertid fortfarande viktigt 

för många hundägare att kunna träna sina hundar i vilthägn.  

Nyttan i att jägare, och även andra hundägare, kan se hur hundar agerar i kontakter med 

vilt är svår att uppnå på samma sätt utan verksamheten i hägnen. Motsvarande träning 

under kontrollerade former i avgränsade områden är mycket svårt att uppnå genom 

träning på frilevande vilt ute i naturen eller på andra sätt, så denna nytta som träningen 

skapar för många hundägare skulle sannolikt gå förlorad i ett jämförelsescenario där 

träning i hägn inte är tillåtet. 

Vad gäller nyttorna i att rehabilitera hundar som blivit skrämda vid kontakter med vilt 

samt att minska risken för skador på hundar och hundförare vid kontakter med vilt så är 

dessa nyttor också svåra att uppnå utan möjlighet till kontakter med levande vilt under 

kontrollerade former i vilthägn.  



 

 

Nyttan som vilthägn kan ge vid lydnadsträning, att under kontrollerade former och inom 

ett avgränsat område, träna lydnad med störningsmoment i form av vilt som hunden kan 

reagera på kan svårligen uppnås utan träningen i hägn. Motsvarande kontrollerade och 

avgränsade träningsformer är svåra att uppnå i naturen. 

Vad gäller nyttorna i att hägn skapar möjligheter till utbildning och erfarenhetsutbyten 

mellan hundägare bör det finnas andra forum och mötesplatser som kan fungera som 

fullt tillfredsställande substitut. Dessa nyttor bör därmed kunna uppnås på andra sätt i 

ett jämförelsescenario där träning och test i vilthägn inte är tillåtet, och de bör därmed 

inte ses som direkta effekter av just hägnverksamheten, men vi lyfter dem ändå som 

egennyttor som i nuläget kan uppstå för hundägare genom hägnverksamheten. 

Hur stor är efterfrågan på träning och anlagstest i hägn? 

Uppgifter från SKK och Tysk jaktterrierklubb visar att det har genomförts cirka 60-100 

anlagstest på hund i vildsvinshägn per år under åren 2016-2019. För djurslagen björn, 

älg och hare finns det inga regelverk för eller officiella anlagstester för hund, detta finns 

alltså enbart för test av hund på hägnade vildsvin. 

Det är svårt att uppskatta hur omfattande träningsverksamheten totalt sett är i olika 

vilthägn i landet. Några av de större, mer välkända hägnen har gett oss information om 

omfattningen på deras verksamhet, men vi vet inte hur mycket träning som genomförs i 

andra hägn i landet. Vi har fått följande uppgifter angående omfattningen av den 

aktuella verksamheten hos större, mer välkända hägn: 

 En anläggning i Skåne har uppgett att den är cirka 300-400 hundar som besöker 

anläggningen per år för träning och anlagstest på vildsvin.  

 En anläggning i Östergötland har uppgett att den har besök av cirka 600-800 

hundar per år (sammanlagt för både älg och vildsvin).  

 En anläggning i Uppland har uppgett följande uppgifter över 

träningsverksamheten uppdelat på olika djurslag: vildsvin cirka 300 besök per 

år, björn cirka 100 besök per år samt älg cirka 100 besök per år. 

Vid ett samrådsmöte med intresseorganisationerna SKK, Svenska Jägareförbundet och 

Jägarnas Riksförbund framkom att det årligen genomförs uppskattningsvis cirka 200-

300 besök i björnhägn, samt cirka 2000 besök årligen i de vildsvinshägn som är 

certifierade och godkända av SKK och Jägareförbundet. Dessa siffror är endast 

ungefärliga uppskattningar, men gjorda av personer som har mycket kunskap om den 

aktuella verksamheten. Vi har inte mer exakta uppgifter på hur mycket träning som 

årligen bedrivs i hägnen och det finns inga generella bestämmelser till exempel kring att 

någon registrering ska göras avseende antalet hundträningstillfällen på de olika 

anläggningarna. Uppgifter från intresseorganisationerna ovan samt från hägnägare visar 

emellertid att den stora merparten av verksamheten i vilthägnen är träning snarare än 

genomförande av anlagstester.  

Det bör även återigen poängteras att vi inte har kännedom om omfattningen på 

verksamheten i vilthägn som inte är godkända av SKK. Som vi beskriver i avsnitt 2.3 

har vi under uppdraget fått uppgifter från länsstyrelserna om att de har handlagt minst 

126 tillståndsärenden för vildsvinshägn i landet, varav 31 har fått godkännande för 



 

 

jaktträning enligt beslut från länsstyrelserna. I relation till det totala antalet hägn i landet 

utgör SKK:s godkända anläggningar bara några få procent, men det finns troligen inte 

många andra anläggningar som är lika stora som dessa anläggningar som vi fått 

uppgifter från. Hundträningen i andra hägn är därför sannolikt inte lika omfattande som 

i dessa större anläggningar, men detta har vi ingen säker kännedom om och vi har 

därmed heller inte kännedom om den totala omfattningen av träningsverksamheten i 

vilthägn i landet. Uppgifterna ovan om antal besök respektive antal hundar som tränar i 

de aktuella hägnen visar dock på att det finns en efterfrågan på att få träna och testa 

hundar på vilt i hägn. Även om det är en förhållandevis liten andel av ägare till berörda 

jakthundsraser som årligen besöker hägnen ska efterfrågan på verksamheten inte ses 

som obetydlig. 

Nyttor för anläggningar med träning och test i vilthägn  

Verksamheten med träning och anlagstester skapar även nyttor för de anläggningar som 

har vilthägn. Nyttorna för anläggningarna är främst att det skapas inkomster och 

arbetstillfällen, dvs. nyttorna har karaktären av egennyttor för anläggningarna. Men 

företagande är även till fördel för samhället i stort eftersom det skapar arbetstillfällen på 

landsbygden och genererar skatteintäkter från företagen. Detta innebär att dessa nyttor 

även bör ses som samhällsnytta. 

Inkomster för anläggningarna med vilthägn 

Det finns i nuläget sex vilthägn som är godkända av SKK för anlagstester för hundar. 

Det finns dock inga säkra uppgifter om hur många vilthägn det totalt finns i landet som 

erbjuder träning för hundar. Det är svårt att uppskatta antalet vilthägn med denna typ av 

verksamhet, särskilt vad gäller träning på hägnade vildsvin. Verksamheterna varierar i 

omfattning från mindre verksamheter som bara har ett fåtal hägn och fåtal djur, upp till 

större verksamheter med flera olika hägn och ett stort antal hägnade djur. Vi har 

emellertid inte uppgift om hur stor den genomsnittliga anläggningen är.  

Utöver de större anläggningarna som är godkända av SKK för anlagstester med vildsvin 

finns det ytterligare anläggningar som erbjuder hundträning på hägnade vildsvin. 

Baserat på länsstyrelsens uppgifter verkar dessa vara åtminstone 30 stycken, men det 

kan även vara betydligt fler. Vi inte vet med säkerhet hur många anläggningar som 

fortfarande är aktiva inom träning på vildsvin. Information från de godkända hägnens 

webbplatser visar att ett anlagstest på vildsvin normalt kostar omkring 1 500 kr. Träning 

brukar kosta omkring 1 000 kr per besök (vanligen något lägre pris på vardagar). Som 

beskrivs ovan har det under de senaste åren gjorts cirka 60-100 anlagstester på vildsvin 

årligen i godkända hägn, men vi har inte uppgifter om omfattning på 

träningsverksamheten i anläggningar inte är godkända av SKK. 

Det finns två anläggningar med björn där det genomförs hundträning. Båda dessa 

anläggningar har annan verksamhet utöver hundträningen på björn. Hundträningen är 

därmed bara är en liten del av anläggningarnas totala verksamhet. Enligt uppgifter från 

hägnens webbplatser kostar träning på björn cirka 1 500-1 800 kr per tillfälle. Som vi 

beskriver ovan har vi under utredningen fått uppgift om att det totalt genomförs cirka 

200-300 besök med hundar i björnhägn varje år i landet. 

Vi har inte säkra uppgifter om exakt hur många anläggningar med älg som erbjuder 

träning för hundar i landet. Enligt beskrivning ovan har vi fått uppgift om fyra 

anläggningar som har tillstånd för hundträning på älg. En sökning på internet visar 



 

 

också att det finns åtminstone fyra större anläggningar som erbjuder hundträning på älg 

i hägn men vi har inte säkra uppgifter om totalt hur många hägn som erbjuder träning på 

älg i landet. Enligt uppgifter på hägnens webbplatser förefaller träning på älg kosta 

cirka 1 500-1 800 kronor per hund. Vi har dock inga uppgifter om hur många 

träningstillfällen på älg som genomförs varje år.  

Vi har inte uppgift om exakt hur många hägn som erbjuder hundträning på hare men 

utifrån vad som framkommit i utredningen bedömer vi att det endast är ett fåtal 

anläggningar som har denna verksamhet. Som beskrivs ovan görs det inte anlagstester 

på hare i hägn. Vi har inte uppgifter om hur mycket hundträning som totalt görs på hare 

i vilthägn årligen som följd av att vi inte vet med säkerhet hur många anläggningar som 

fortfarande är aktiva inom harträning. De två anläggningar som vi vet har aktiv 

verksamhet har besök av cirka 115 hundar per år. Enligt uppgifter på de aktuella 

anläggningarnas webbplatser förefaller ett träningstillfälle i harhägn kosta cirka 250 

kronor. 

Enligt de uppgifter som presenteras ovan kan det totala antalet besök vid vilthägn i 

landet per år uppskattas till åtminstone cirka 2 000-2 500 för samtliga de fyra 

djurslagen. Under ett antagande om cirka 2 000-2 500 besök per år, samt även under 

antagande om att tester respektive träningstillfällen kostar cirka 1 500-2 000 kr (med 

undantag för träning på hare som är betydligt billigare, se ovan) skulle verksamheternas 

totala omsättning kunna uppskattas till någonstans omkring 2-3,75 miljoner kronor. 

Denna siffra bör dock läsas med stor försiktighet. Det handlar om en grov uppskattning 

som sannolikt är en kraftig underskattning. Som beskrivs ovan finns det stor osäkerhet 

kring hur omfattande hundträningsverksamheten i vilthägn totalt sett är i landet.  

Trots osäkerheterna i total omsättning för samtliga berörda anläggningar i landet 

bedömer vi dock att den aktuella verksamheten totalt sett omsätter förhållandevis små 

belopp årligen ställt i förhållande till omsättningen i andra branscher i samhället, vilket 

skulle kunna tolkas som att efterfrågan på de aktuella tjänsterna är förhållandevis 

begränsad. Vår utredning visar emellertid att de aktuella verksamheterna inte alltid drivs 

av ett starkt ekonomiskt vinstintresse. Träningen och testerna bedrivs ofta med syfte att 

bidra till bra jakthundar snarare än att generera betydande ekonomisk vinst.  

I anslutning till vilthägn som används för hundträning kan det även finnas andra 

verksamheter, såsom jakt, stuguthyrning, kurser och förevisning av djuren, som 

tillsammans kan generera större intäkter än träningen och anlagstesterna i vilthägn. Det 

är därmed tänkbart att ägare till hägnen tar ut förhållandevis låga priser för träningen 

och anlagstesterna, eftersom andra verksamheter i anslutning till hägnen kan generera 

de huvudsakliga intäkterna för anläggningarna. En förhållandevis begränsad omsättning 

för hundträning och testverksamhet behöver därmed inte nödvändigtvis innebära att 

efterfrågan på verksamheterna är begränsad.  

Sammantaget finns det en stor variation i storlek och omfattning på verksamheter hos 

anläggningar som erbjuder träning inför prov eller anlagstester för hund i vilthägn. 

Vissa anläggningar är små verksamheter medan andra är betydligt större med flera olika 

hägn. Generellt är företagen som är aktiva i denna bransch förhållandevis små och 

många av dem är enmansföretag där hundträningen bedrivs som en sidoverksamhet.  

Omsättningen i den aktuella verksamheten kan också förväntas vara förhållandevis liten 

totalt sett i Sverige och de skatteintäkter som genereras i verksamheterna är 

förhållandevis låga ställt i relation till andra branscher. Samtidigt så kännetecknas alltså 

den här branschen av småföretag och det finns ett antal verksamhetsutövare som har 



 

 

gjort investeringar i att skapa verksamheter i anslutning till vilthägn. Verksamheterna 

bidrar därmed till möjligheter att bedriva näringsverksamheter på landsbygden. 

Nyttor i förhållande till jämförelsescenariot? 

Vid ett jämförelsescenario där det inte längre är tillåtet att bedriva träning inför prov och 

genomföra träning och anlagstest med hundar i hägn skulle flera av de aktuella 

anläggningarna sannolikt fortsätta hålla hägnat vilt men i så fall ändra verksamheten till 

att enbart erbjuda exempelvis jakt i hägn eller förevisning av hägnat vilt. Flera av de 

aktuella anläggningarna erbjuder redan den här typen av verksamheter parallellt med 

hundträningen och i dessa fall är det sannolikt dessa parallella verksamheter som står 

för större delen av anläggningarnas intäkter. Sådana företag skulle därmed gå miste om 

en inkomstkälla i verksamheten om träning av, och anlagstest på, hund i vilthägn 

förbjöds, men skulle sannolikt kunna driva vidare sina anläggningar med annan 

verksamhet kopplad till det hägnade viltet. Vissa anläggningar är dock helt inriktade på 

träning och anlagstester och flera av dessa anläggningar kan sannolikt komma att lägga 

ner sin verksamhet vid ett jämförelsescenario där det inte längre skulle vara tillåtet att 

träna hundar på vilt i hägn.  

Nyttor för samhället med träning och test i vilthägn  

Träningen och anlagstesterna i vilthägn skapar nytta för samhället på flera olika sätt på 

en mer övergripande nivå. Det är huvudsakligen inom jakt för förvaltning av 

viltstammarna vildsvin, björn och älg som verksamheten bidrar till olika typer av nyttor.  

Kan ha betydelse för att förvalta de aktuella viltstammarna 

Det behövs tillgång till flera olika jaktmetoder för en effektiv förvaltning av de svenska 

viltstammarna. Jakt med hund är en viktig metod i förvaltningen och bra jakthundar 

behövs i förvaltningen av både björn, älg och vildsvin. De aktuella viltstammarna ger 

upphov till både betesskador grödor och odlingar och björn kan göra skador på 

tamboskap. Det är därför av betydelse för samhället att det finns en effektiv förvaltning 

av alla de aktuella stammarna. Den kraftiga ökningen av den svenska vildsvinsstammen 

och de effekter detta medför i samhället gör dock att behovet av bra tränade hundar blir 

särskilt påtagligt vid just vildsvinsjakten. 

Vildsvinstammen har vuxit mycket snabbt i Sverige under 2000-talet. Vildsvin skapar 

problem i samhället främst i form av att de åsamkar skador på grödor och odlingar i 

jordbruket och hos trädgårdsinnehavare, men det sker också många trafikskador med 

vildsvin. Under de senaste åren har det årligen skett omkring 7 000 trafikolyckor med 

vildsvin och det har under dessa år varit det näst vanligaste viltet i trafikolyckor (efter 

rådjur). I en rapport från 2019 beräknade forskare vid SLU att den svenska 

vildsvinsstammen skapade en nettokostnad för samhället på drygt 1,1 miljarder kronor 

under år 2015 (Andersson m.fl., 2019). 

Jakt med hund är en vanlig metod för att jaga vildsvin och metoden bidrar därmed till 

förvaltningen av den svenska vildsvinsstammen. Det finns flera andra metoder för att 

jaga vildsvin, där andra metoder generellt bedöms vara effektivare än jakt med hund, 

men som en av flera jaktmetoder bidrar jakten med hund till nytta i förvaltningen av 

vildsvinsstammen. Träningen och anlagstesterna är ett sätt att pröva och träna hundar 

inför jakt på vildsvin och vår utredning visar att verksamheten har betydelse för att få 

fram bra jakthundar till vildsvinsjakt.  Under vår utredning har intresseorganisationer 



 

 

även framfört att jakt med hund är en av de jaktformer som har störst potential att 

utvecklas och bli en större och viktigare del i vildsvinsjakten i Sverige. Det är mycket 

viktigt att bidra till att skapa goda förutsättningar för att kunna förvalta 

vildsvinsstammen som gör stor skada för lantbruket och orsakar många trafikolyckor. 

Kan ha betydelse för att förhindra smittspridning 

Verksamheten skapar även nytta genom att jakt med hund kan vara en av flera 

jaktmetoder som kan användas vid jakt för att motverka utbrott och förhindra spridning 

av smittsamma sjukdomar. Det finns en risk för mer omfattande smittspridning av 

afrikansk svinpest i Europa. Sjukdomen finns inte i Sverige ännu, men förekommer i 

andra närliggande länder och skulle därmed kunna spridas även till Sverige. Risken för 

introduktion och spridning av afrikansk svinpest i Sverige finns huvudsakligen genom 

vildsvinsstammen varifrån sjukdomen sedan skulle kunna spridas även till 

tamgrisbesättningar i landet. Om afrikansk svinpest skulle introduceras och spridas i 

landet skulle det medföra stora kostnader för samhället.  

Jordbruksverket har i ett regeringsuppdrag nyligen bedömt att åtgärder för effektivare 

jakt av vildsvin, bland annat genom jakt med hund, är en förebyggande åtgärd som bör 

genomföras i syfte att motverka introduktion och spridning av afrikansk svinpest i 

Sverige (Jordbruksverket, 2019). Även om jakt med hund sällan är den enda jaktformen 

som används i bekämpningar av smittsamma djursjukdomar så har jaktformen viktig 

betydelse som en av flera jaktformer som kan användas. Det är därför viktigt för 

samhället att det finns hundar som är väl lämpade för jakt och enligt beskrivning ovan 

kan träning och anlagstester i hägn bidra till få fram bra jakthundar i landet. 

Kan göra kontakter med vilda björnar säkrare 

Jakt med hund används som jaktmetod i förvaltningen av flera svenska viltstammar. Vid 

jakt efter björn är det om möjligt av extra vikt att ha för syftet lämpliga hundar samt att 

hundarna är väl tränade och förberedda för kontakter med björn, med tanke på att 

björnen är ett rovdjur. Att jägaren vet hur hunden kan agera vid kontakt med björn är 

viktigt både för hundens och jägarens säkerhet. Hundägare som rör sig med sin hund i 

natur där det förekommer björn kan ha liknande behov av att veta hur hunden kan 

komma att agera vid kontakt med björn även om hunden inte används för jakt.  

Enligt beskrivning ovan har det under vår utredning framkommit att det varje år sker ett 

mindre antal olyckor som en följd av att hundar har blivit rädda i kontakt med björn, 

varpå hunden har flytt tillbaka till hundföraren och då även fått med sig björnen. Som 

följd av att jaktsäsongen på björn är kort och att det helt saknas möjligheter till träning 

utanför ordinarie jakttid, finns det begränsat med tid för hundägare att träna sina hundar 

för jakt på björn genom att använda sig av frilevande björn i naturen. Träningen i 

björnhägn innebär därför ett säkert sätt att träna hundar inför kontakter med frilevande 

björnar och ger möjlighet för hunden att få erfarenheter och för hundägare att se hur 

hunden agerar i kontakt med björn. 

Kan minska risken för onödigt lidande vid jakt 

En funktion med träning och anlagstester i vilthägn är att hundägare får möjlighet att 

träna hundar i kontakt med levande vilt och kan då se om hunden arbetar med viltet på 

ett sådant sätt att det finns förhöjd risk att hunden utsätter sig själv, föraren eller viltet 

för skada i samband med en jaktsituation. Till exempel får hundar som agerar alltför 



 

 

aggressivt i kontakter med viltet inte godkänt resultat på anlagstester. Denna aspekt 

skapar också nytta för samhället i och med att det bidrar till att vi överlag kan få mer 

lämpliga hundar i jakten. Om hundar skulle bli för närgångna och kanske gå i 

närkontakt med vilt vid jakt innebär det risker för skador och onödig stress både för 

viltet och för hundarna. Det finns risk för att hundar kan skadas allvarligt i kontakter 

med vildsvin, björn och älg.  

En central bestämmelse för jakten är 27 § jaktlagen som stadgar att jakten inte får 

orsaka onödigt lidande. En särskild bestämmelse rörande användning av hundar finns i 

18 § jaktförordningen som säger att användningen inte får utsätta viltet för onödiga 

påfrestningar. Det kräver bland annat att hundarna har ett beteende som är 

ändamålsenligt, med hänsyn till viltet. Hundar som används vid klövviltsjakt får inte 

vara så aggressiva att de riskerar att skada friska djur fysiskt. Detta är svårt att träna och 

kontrollera under vanlig jakt. Vid träning i hägn så kan föraren få en tydlig bild av 

hundens agerande mot viltet.  

En annan egenskap som är viktig är att hunden inte jagar annat vilt än det som jakten 

avser. Snabba och aggressiva hundar kan både stressa och skada vilt på ett sätt som 

strider mot lagstiftningen men kan vara väldigt svåra att vänja av, framförallt när det 

handlar om rådjur. Genom att från början låta en stövare enbart jaga hare så underlättas 

den träningen betydligt. På barmark är detta emellertid i princip omöjligt och här kan 

hägn med harar hjälpa hunden att få ett intresse för hare utan att riskera att frestas av 

rådjur eller annat vilt. Genom att träna hundar i att bara intressera sig för hare vid jakten 

kan träningen därmed skapa nytta genom ökad djurvälfärd och minskad risk för onödigt 

lidande för vilt vid jakt. 

Kan bidra till effektivare eftersök på skadat vilt 

Träningen i vilthägn kan även bidra med nytta vid eftersök. Eftersöksjakt på skadat vilt 

är viktigt för att vilt inte ska lida i onödan. Djur som skadats i jakt eller i trafikolyckor 

behöver spåras och avlivas för att förkorta deras lidande. Jaktlagstiftningen ställer även 

upp krav på att vilt som skadats vid jakt ska eftersökas och avlivas. Vid eftersök efter 

älg, björn och vildsvin är det helt centralt att det finns lämpliga eftersökshundar som 

kan spåra upp och ställa det skadade viltet. Samtidigt kan skadat vilt ha ett mer 

utåtagerande försvarsbeteende än friska djur vilket innebär att eftersök ställer särskilda 

krav på att hunden agerar på ett klokt sätt i kontakt med det skadade viltet för att 

undvika skador både på hunden och förlängt lidande eller ytterligare skador på viltet.  

Det uppstår då och då behov av skyddsjakt efter enskilda djur som ställer till problem 

för människors verksamhet. Exempelvis kan det ibland behövas skyddsjakt på björnar 

som går in i samhällen och där utgör risk för människor. Vår utredning har visat att 

träningen i vilthägn har betydelse i arbetet med att få fram hundar som är lämpliga för 

sådana uppdrag som ibland måste genomföras i besvärliga miljöer och andra 

omständigheter där det ställs extra höga krav på hundar. Detta är därmed också ett sätt 

som den aktuella verksamheten skapar nytta för samhället. 

Nyttor i förhållande till jämförelsescenariot? 

Vid ett jämförelsescenario där det inte längre är tillåtet att bedriva träning och test av 

hund på vilt i hägn finns det risk att jakten med hund skulle bli mindre effektiv, 

åtminstone under några år. Vår utredning visar att det för tillfället inte finns fullt 

tillfredsställande alternativ till träning och test i vilthägn. Attrapper för träning kan vara 



 

 

ett alternativ, främst för yngre hundar, men äldre och mer erfarna hundar förstår att 

attrapperna inte är levande djur. En viktig del i träningen är att testa hur hunden agerar 

just i kontakten med levande djur och den effekten är ett exempel på information som 

går förlorad om man använder sig av attrapper istället för levande djur. Kontakten med 

levande djur är särskilt viktig vid träningen på björn i och med att det skulle kunna 

innebära stora risker både för hunden och för hundägaren om ägaren på förhand inte har 

en bild av hur hunden kan tänkas agera vid en kontakt med levande björn. Träning på 

fritt levande vilt är heller inte något fullgott alternativ i och med att det inte ger samma 

möjlighet för hundägaren att under kontrollerade former se hur hunden agerar i kontakt 

med viltet. Jaktsäsongen på björn är dessutom kort vilket innebär att det finns begränsat 

med tid för hundträning på frilevande björn.  

Som beskrivits ovan är det långt ifrån alla hundägare som väljer att träna och testa sina 

hundar i vilthägn. Det finns olika skäl till detta, exempelvis finns det hundägare som 

anser att djuren i hägnen är alltför tama för att kunna ge någon meningsfull träning för 

hunden. Hundägare som i nuläget inte besöker hägnen med sina hundar skulle såklart 

förbli oberörda av ett eventuellt förbud. Effekten av ett eventuellt förbud skulle istället 

bestå i att de hundar och hundförare som behöver tillgång till och erfarenhet av hägnat 

vilt i sin träning skulle behöva använda sig av alternativa former för detta. Som beskrivs 

ovan finns det ändå ett förhållandevis stort antal hundägare som väljer att besöka 

hägnen med sina hundar och som därmed tycker att det är viktigt att få träna och testa 

sin hund under kontrollerade former, exempelvis innan hunden sätts i kontakt med 

levande vilt under jakt. För alla är det kanske inte möjligt att nå samma resultat eller 

kvalitet om verksamheten i hägnen förbjöds och detta skulle då kunna få olika effekter. 

Till exempel kanske det inte går att få till en fungerande jakthund, eller hunden jagar 

inte på ett för syftet effektivt sätt. Det skulle också försvåra möjligheten att kunna 

rehabilitera en hund som har blivit skrämd vid ett tidigare möte med ett visst vilt. Båda 

nämnda exemplen ovan skulle kunna innebära att vi får sämre tillgång till lämpliga 

jakthundar och en del av jakthundarna skulle kanske fungera sämre. 

Det bör dock återigen poängteras att jakt med hund är en av flera olika jaktmetoder som 

används i viltförvaltningen. Jakt för förvaltning, eftersök och eventuell bekämpning av 

smittsamma sjukdomar skulle naturligtvis inte upphöra helt om enbart möjligheten till 

träning och test i vilthägn upphörde. Det är svårt att uppskatta hur stort bidrag 

hundträningen ger till jakten totalt sett. Sett till all jaktverksamhet står träningen i hägn 

sannolikt för en liten del i jaktens effektivitet och jakt med hund skulle fortsatt kunna 

bedrivas även utan träning och prov i vilthägn. Vår utredning visar emellertid att 

verksamheten i vilthägn ger ett viktigt bidrag till träning och avelsarbete för att få fram 

lämpliga jakthundar. Det är därför sannolikt att det skulle kunna få en negativ effekt på 

jaktens effektivitet totalt sett, och på viktiga samhällsnyttor som viltförvaltning, 

eftersök, att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar, säkrare kontakter med vilt, 

samt även öka risken för skador på hundar och på vilt i jakt och vid jaktträning, om 

träning och test i vilthägn helt förbjöds. 

 



 

 

5. Inhämtade synpunkter från berörda 

instanser 

För att inhämta kunskap, information och synpunkter har vi bett olika instanser om 

särskilda yttranden. Vi har också haft ett samrådsförfarande där fler instanser har fått ge 

sin bild av läget och kommentera på utkast till förslag på rapport och slutsatser. Vi har 

sammanställt dessa svar och yttranden nedan. 

5.1 Vetenskapliga rådet för djurskydds yttrande  

För att få in relevant vetenskapligt underlag har vi bett det Vetenskapliga rådet för 

djurskydd vid Sveriges lantbruksuniversitet (nedan benämnt rådet) om ett yttrande. 

Rådet har sammanställt aktuell forskning kring djurvälfärden vid träning av hundar 

inför prov och vid anlagstest i vilthägn. Uppdraget omfattade att se på djurvälfärden för 

hundar, vildsvin, älg, björn och hare. I uppdraget ingick att se på om de hägnade djurens 

naturliga beteende tillgodoses, inkluderat vid mötet med ett rovdjur och hur detta 

påverkas av hägnets utformning.  

I sitt yttrande anger rådet att det saknas vetenskapliga studier av hur träning och prov i 

och utanför vilthägn påverkar jakthunden och viltet, och att omfattningen av denna 

verksamhet är till stora delar okänd för rådet. Rådets yttrande i helhet finns redovisat 

som bilaga och i kapitel 6 går vi djupare in på rådets synpunkter om 

djurvälfärdsriskerna för varje djurslag. Nedan finns den sammanfattning som rådet ger i 

sitt yttrande. 

Utdrag ur rådets yttrande: sammanfattningen  

Syftet med detta yttrande är att sammanställa aktuell forskning kring djurvälfärden vid 

träning och prov av jakthundar på vildsvin, älg, björn och hare i vilthägn samt hur de 

vilda djurens naturliga beteende tillgodoses vid mötet med ett rovdjur och hur detta 

påverkas av hägnets utformning. Det finns kunskapsluckor inom området då det råder 

brist på vetenskapliga studier av hur träning och prov i och utanför vilthägn påverkar 

jakthunden och de vilda djuren. Omfattningen av denna verksamhet är till stora delar 

okänd för Rådet och området är tämligen oreglerat i lagstiftningen. 

Träning och prov av jakthundar i hägn sker för att kunna utvärdera hundarnas 

egenskaper vid jakt. Utfallet av dessa prov används för att undersöka om hunden 

fungerar och är lämpad för praktisk jakt, men även i avelsarbetet. Skador från björn, 

vildsvin och älg kan bli allvarliga för jakthunden vid ordinarie jakt. I dagsläget tränas 

och testas hundar på vildsvin och hare inne i hägnet medan träning och prov av hund på 

björn och älg sker utanför hägnet med stängsel mellan hund och vilt. Risk för fysiska 

skador på hund i samband med träning och prov är därför störst i mötet med vildsvin. 

Djurvälfärdsriskerna för hund omfattar även psykisk påverkan, fysisk överansträngning, 

värmestress och vätskebrist vid höga utomhustemperaturer samt fysiska skador på 

grund av hägnets utformning och innehåll. Hur många hundar som skadas i samband 

med träning på hägnat vilt är dock oklart. Det finns rehabiliteringsanläggningar för 

jakthundar där hundarna kan tränas på hägnat vilt under mer kontrollerade former och 

därmed övervinna rädslor och oönskade beteenden. En hund som av olika orsaker blir 



 

 

rädd i samband med jakt, eller som uppvisar oönskade beteenden mot viltet, kan med 

hjälp av hägnat vilt antingen tränas ytterligare eller uteslutas från att användas vid jakt. 

En av grundförutsättningarna med träning och prov på vilda djur i hägn är att 

jaktsituationen ska efterlikna vanlig jakt. Detta innebär att det vilda djuret utsätts för ett 

hot, vilket i många fall sannolikt innebär stress för det vilda djuret. Hur stor 

stressituationen blir beror på hur djuret upplever hotet och om det lyckas kontrollera 

situationen. Vilda djur undviker i regel kontakt med människor och hundar. Att bli 

förföljd av en hund inne i hägnet är med stor sannolikhet en belastning för det vilda 

djuret, och även närvaro av hund utanför ett stängsel kan upplevas som ett hot. Träning 

och prov i hägn varierar med djurslag och anläggning och det vilda djuret har olika 

förutsättningar att hantera situationen, bland annat beroende på art och individuella 

skillnader. Förföljelse och jakt innebär sannolikt en betydande stress för vildsvin och 

hare. Även träning eller prov på älg och björn där hunden befinner sig utanför hägnet 

kan innebära stress för det vilda djuret. Situationen för det vilda djuret påverkas av 

faktorer som tidigare erfarenheter av hund och människor, hundens beteende, hur ofta 

och länge träningen eller proven pågår, hägnets storlek och utformning, samt om hägnet 

ger viltet möjlighet att undkomma hunden och situationen. Repetitiva moment skulle 

kunna vänja viltet vid hunden och situationen och för vissa individer innebära ett 

minskat upplevt hot och stressrespons. Negativ erfarenhet och förväntningar av 

hundträningen innebär dock en risk för upprepad och ackumulerad stress, vilket kan 

resultera i att djuret utsätts för ett upprepat och långvarigt lidande. Upplevelsen av 

repetitiva moment kan påverkas av individuella egenskaper, djurslagsskillnader och det 

sätt på vilket träningen eller proven utförs. Återkommande exponering för hund kan 

antingen leda till att det vilda djuret vänjer sig, habituering, eller blir mera känsligt, 

sensitisering. 

Hägnets utformning och skötsel har stor betydelse för viltets välfärd och 

djurskyddsproblem i hägn har noterats. Ett hägnat vilt djur som är kroniskt stressat vid 

undermålig djurhållning kan ha sämre förutsättningar att hantera den belastning som 

träning eller prov med hund kan innebära. De hägn för vilda djur som används vid 

träning och prov av hundar uppvisar stor variation i storlek och utformning. Gemensamt 

är att hägnet inskränker de vilda djurens naturliga beteenden, exempelvis möjligheten 

att förflytta sig längre sträckor. I de fall viltet flyttas till ett mindre hägn i samband med 

träning eller prov reduceras viltets möjligheter till naturliga beteenden ytterligare. Ett 

hägnat vilt djur som upplever en hotande fara, kan uppleva oro, rädsla och frustration. 

Detta kan leda till stress, främst när djuret inte kan undkomma eller bemöta hotet på 

samma sätt som om djuret varit frilevande. Stress uppstår när djuret inte kan kontrollera 

en situation, eller då kroppen utsätts för psykiska eller fysiska påfrestningar, som vid 

flyktförsök, värmestress, fysiska skador och smärta. 

Vildsvin i det vilda är ofta skygga och undviker en potentiell predator om de har 

möjlighet, men kan också försvara sig mot och även attackera sin förföljare om de blir 

trängda. Hur vildsvinen påverkas av att hållas instängda i hägn med begränsad 

möjlighet att undkomma hunden är inte studerat vetenskapligt, men i de fall hund 

förföljer vildsvinet innebär det troligen betydande rädsla och stress för vildsvinet. 

Studier har visat att jakt kan leda till att vildsvinen ändrar aktivitetsmönster och 

vistelseområde. Det finns också en risk att alltför aggressiva hundar tillfogar vildsvinen 

fysisk skada samtidigt som jakten även riskerar att vildsvin utsätts för värmestress då de 

har begränsade möjligheter att temperaturreglera sig. Hägn för vildsvin kan vara relativt 

stora, med en varierad och naturlig biotop. Eftersom hunden kan förfölja vildsvinen 

inne i hägnet innebär hägnet, oavsett storlek, att vildsvin har begränsade möjligheter att 



 

 

undkomma hunden och jakten i sig är sannolikt stressande. En studie har visat att det 

kan föreligga allvarliga djurskyddsproblem i vissa vildsvinshägn. Om detta även 

omfattar tränings- och provhägn skulle detta kunna påverka vildsvinens upplevelse och 

förmåga att hantera situationen vid jakt i hägn, men detta är inte studerat vetenskapligt. 

Älgar är flyktdjur som kan springa långa sträckor för att undkomma en angripare, men 

de kan också försvara sig när de känner sig trängda. Generellt kan älgar relativt lätt 

hållas i hägn och bli mycket vana vid människor och de förefaller ofta vara tämligen 

opåverkade vid möten med hundar. Vetenskapliga studier av hur älgar egentligen 

upplever situationen har Rådet inte funnit. En älg kan göra utfall mot en hund, men även 

i de fall älgen verkar lugn och opåverkad går det inte att utesluta att konfrontationen 

med hunden innebär stress för älgen, särskilt då hägnet kraftigt begränsar älgens 

naturliga flyktbeteende. Under träning eller prov hålls ofta älgen i ett mindre hägn för 

att hunden ska ges möjlighet att komma nära. Vid träning med hägnad älg har älgen 

begränsade möjligheter att avlägsna sig från eller komma undan hunden vilket skulle 

kunna leda till svårigheter för älgen att kontrollera situationen, vilket i sin tur kan ge 

upphov till stress. Eftersom älgar och hundar hålls åtskilda genom stängsel är risken för 

fysiska skador hos både hund och älg liten. 

Vilda björnar undviker normalt kontakt med människor och hundar. Att jagas av en 

hund har visat sig resultera i såväl beteendemässiga som fysiologiska förändringar 

vilket tyder på att björnen blir stressad. Exponering för en aktiv, skällande hund utanför 

hägnet kan upplevas som ett hot och leda till stress. Risken för stress ökar i en 

anläggning med litet tränings/provhägn, där björnen inte kan undkomma hunden eller 

kontrollera situationen. I ett litet hägn utan lämpliga biotoper eller fredad zon har 

björnen små möjligheter att avlägsna sig från hunden eller dölja sig. Situationen för 

björn vid träning eller prov med hund påverkas av faktorer som tillvänjning, tidigare 

erfarenheter av hundar och människor, hundens beteende, hur ofta och hur länge 

hundträningen/proven pågår samt hägnets storlek och utformning och om hägnet ger 

björnen möjligheter till naturligt beteende och att undkomma hunden. Björnens skötsel 

och miljö utöver prov-/träningstillfällena, liksom dess individuella förutsättningar 

påverkar också björnens välfärd, vilket också behöver tas hänsyn till vid bedömningen 

av björnens situation vid träning och prov med hund. 

Haren är ett bytesdjur och betraktar hunden som en predator. Haren flyr genom snabba 

rusher, men kan också försöka förvilla sin efterföljare genom längre hopp och blindspår. 

I hägn med hare tillåts jakthunden vara lös och jaga haren. Rådet har inte funnit några 

vetenskapliga studier av harar i den här typen av hägn men det finns studier av harars 

situation vid möte med hund i andra sammanhang, samt harars reaktion på predatorer 

generellt. Harar som utsattes för rävlukt minskade sin närvaro i dessa områden och 

hararnas vaksamhet ökade. Det finns skäl att anta att vilda harar kan reagera på lukt av 

hund på motsvarande sätt. Man kan anta att stressen för hare vid träningsjakt i hägn 

liknar den vid vanlig jakt. Skillnaden är att hägnet begränsar harens flyktvägar och även 

kan begränsa harens möjlighet till normalt flyktbeteende. Hur begränsande hägnet är 

beror på dess storlek, men eventuellt även dess placering, t.ex. närheten till människor 

och hundar som ger upphov till syn- eller luktintryck, samt dess utformning, inklusive 

förekomsten av naturliga förhållanden. Oavsett hägnets storlek och utformning är risken 

påtaglig att harens välfärd påverkas negativt av att bli jagad. Då harar har en snabb 

metabolism och behöver äta nästan kontinuerligt kan det även finnas en risk att 

upprepad träning med hund eller långvariga drev påverkar hararnas välfärd då deras 

möjlighet att kompensera för energiåtgången genom foderintag minskar. Om hunden får 



 

 

tag på haren i samband med träning eller prov i hägn, kan haren allvarligt skadas eller 

dödas. 

Sammanfattningsvis, de djurvälfärdsrisker som skulle kunna uppstå för samtliga 

djurslag är rädsla och stress vid mötet med hund, otillfredsställande hållning och skötsel 

i hägnet, samt stor psykisk belastning på grund av upprepade träningstillfällen. För 

vildsvin och hare föreligger även risk för stress, fysiska skador och värmestress vid 

förföljelsen av hund. Tillsyn av vilda djur i stora hägn är svår vilket utgör ytterligare en 

djurvälfärdsrisk. 

Mobila viltattrapper finns och används vid bedömning av hundars reaktioner på vilt 

samt vid träning och rehabilitering av rädda hundar och skulle kunna utvecklas 

ytterligare. Anlagstest kan göras på björnattrapp, s.k. permobjörn. Användning av 

attrapper kan möjliggöra att hägnade vilda djur för träning av hund inte behövs eller kan 

användas i mindre omfattning, vilket skulle innebära en minskad risk för nedsatt 

djurvälfärd för hägnat vilt. Om hunden vid träning/testning mot attrapp visar olämpligt 

beteende så kan träning på hägnat vilt eller användning vid vanlig jakt avstyras, vilket i 

så fall vore positivt ur djurvälfärdssynpunkt. I de fall träning på attrapp inte leder till en 

korrekt bedömning av hundens reaktion på ett vilt djur, skulle detta dock kunna leda till 

djurvälfärdsrisker hos hund och frilevande vilda djur vid jakt och eftersök. I vilken 

omfattning attrapper kan efterlikna en riktig jaktsituation är oklart. 

5.2 Sverige lantbruksuniversitets synpunkter 

Sverige lantbruksuniversitet (SLU) anser att det kan finnas viss nytta med att se hur en 

unghund reagerar vid sin första kontakt med vildsvin, älg, björn, eller hare. Men detta 

kan även studeras på vissa vilda djurarter genom användning av till exempel kamera, 

fäst i hundens halsband eller dylikt, vid ordinarie jakt. Träning i vilthägn med vildsvin 

kan även vara till nytta för jakthundar som blivit rädda för vilt. Även för hundar som 

uppvisar oönskade beteenden mot viltet, kan hunden med hjälp av hägnat vilt tränas 

ytterligare eller uteslutas från att användas vid jakt. För träning eller test av hundar på 

björn eller älg i hägn skulle nyttan kunna vara att man ser hur hunden reagerar på viltet, 

och om hunden är lämplig för att användas vid jakt på björn eller älg. Det skulle, liksom 

avseende vildsvin, även kunna ha en viss rehabiliterande effekt på hundar som blivit 

skrämda.  

Hägnträning skulle därmed i vissa fall kunna leda till att  

1) hunden blir en bättre jakthund,  

2) att den i praktisk jakt skulle kunna utsätta viltet för mindre lidande och 

3) minskad risk för att hunden skadas under jakt  

4) att olämpliga hundar kan sållas bort.  

 

Om så är fallet är dock mycket oklart då effekterna på hundens jaktbeteende av träning i 

eller utanför vilthägn inte har studerats vetenskapligt. Vidare bör beaktas att situationen 

i ett hägn inte efterliknar situationen under ordinarie jakt i det vilda, av flera olika skäl, 

vilket gör effekten av träningen eller testerna i eller utanför hägn än mer svårbedömd. 

Det är förhållandevis få jägare av totalantalet jägare med hund som nyttjar hägnen för 

att träna och/eller gör anlagstest. 



 

 

Sammanfattningsvis ser SLU därför att hägnens betydelse för att förhindra 

smittspridning är liten, och att de istället utgör en risk i sammanhanget. Överlag är SLU 

tveksamt till att använda levande vilda djur i hägn vid träning av jakthund. SLU:s 

bedömning är att träning och test på vildsvin och hare innebär stor risk för stress och 

lidande och att detta endast marginellt kan förbättras genom reglering. Det faktum att 

viltet jagas i hägnet, vilket orsakar lidande, kommer kvarstå även om regleringar införs. 

SLU anser därför inte att denna verksamhet bör undantas från 3 kap. 1 § DL. Gällande 

test- eller träning på björn och älg utanför hägn, så anser SLU att det finns risk för 

lidande, men att risken för lidande överlag är mindre jämfört med för djur som jagas i 

hägn. Denna risk har även möjlighet att minska om regleringar införs kring storlek på 

test-/träningshägn, hur hägnen ska utformas så att djuren kan söka skydd från hunden, 

samt hur omfattande träning eller test får vara både per test-/träningsdag samt period 

under året för att minska belastningen på viltet samt ge viltet möjlighet till 

återhämtning. Att hunden i grunden utgör ett potentiellt hot mot det hägnade viltet, kan 

försvåra möjligheten till reglering.  

SLU anser att hålla vilda djur enbart för träning med hund ökar risken för överutnyttjande 

av de vilda djuren, vilket i sin tur kan leda till lidande. SLU menar att forskning behövs 

och är av största vikt för att klargöra effekterna av test och träning och huruvida 

verksamheterna är meningsfulla. Vidare bör även påverkan på älg och björn som hålls i 

hägn för test- eller träningssyfte studeras mer vetenskapligt och SLU menar att 

försiktighetsprincipen bör råda till dess att mer forskning finns. 

5.3 Statens veterinärmedicinska anstalt synpunkter 

För att få in relevant underlag ur smittskyddsperspektiv har vi bett Statens 

veterinärmedicinska anstalt (SVA) om ett yttrande. SVA har även lämnat ytterligare 

synpunkter vid ett samrådsförfarande. Båda dessa finns redogjorda för nedan. 

Statens veterinärmedicinska anstalts yttrande 

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har anmodats av Jordbruksverket att 

inkomma med ett yttrande med anledning av uppdrag att utreda djurvälfärd vid träning 

av hund i vilthägn. SVA önskar framföra följande synpunkter. 

Fråga om vilken betydelse träningen av hundar i vilthägn med vildsvin, 

björn, älg och hare kan ha för SVA:s möjligheter att genomföra 

sina olika uppdrag 

SVA har i sin instruktion uppdrag att följa och analysera utvecklingen av 

sjukdomstillstånd hos bland annat vilda djur. Särskilt viktiga är smittsamma och 

allvarliga djursjukdomar inklusive zoonoser. Som beredskapsmyndighet, och vid 

bekämpande av dessa sjukdomar kan det vid sjukdomsutbrott hos vilda djur finnas 

behov av tränade hundar för att spåra eller hitta vilt, som ett av flera verktyg för att lösa 

dessa uppgifter. Hur hundarna är tränade för att spåra de specifika viltarter som nämns i 

frågan ovan är av mindre vikt för SVA, så länge de kan utföra uppgiften. Om hundar 

kan tränas och bedömas så de kan utföra uppgiften lika väl med andra metoder än 

träning i vilthägn med levande vilt, så förändrar det inte SVA:s möjligheter att 

genomföra sina olika uppdrag. 



 

 

Fråga om vilka samhällsnyttor som SVA anser att denna typ av träning av 

hundar i vilthägn med vildsvin, björn, älg och hare kan leda till 

SVA ser en samhällsnytta av att ha väl tränade och enhetligt bedömda hundar som kan 

användas för effektiv spårning och jakt på olika viltarter i olika sammanhang. I första 

hand är behovet av tränade hundar att minska lidande hos vilt, liksom att minimera 

risker för skador på hundarna i de situationer som kräver att hund används för jakt, 

eftersök eller annan hundanvändning. Otränade hundar kan uppföra sig olämpligt, 

antingen genom att inte arbeta på ett effektivt sätt och därmed inte lösa uppgiften, eller 

att gå på för hårt på vilt så att viltet eller hunden riskerar onödiga skador och lidande. 

Träning under kontrollerade former i hägn där viltet kan visa naturliga beteenden, dra 

sig undan vid behov eller försvara sig, är i nuläget troligen det mest realistiska sättet att 

träna och bedöma jakthundens agerande och reaktioner. Bedömning av egenskaper hos 

arbetshundar genom ett fastställt regelverk är grundläggande för avelsarbetet som ska 

kombinera både funktionell exteriör, friska och sunda hundar och rätt egenskaper för 

rasen. För vilt som är farliga för hunden, i första hand björn, vildsvin, men älg, bedömer 

SVA att realistisk träning under kontrollerade former är väsentlig. Samhällsnyttan av att 

träna hundar genom att driva hare i hägn bedöms som låg. Det finns andra värden än 

enbart samhällsnytta i hållande och tränande av hundar och att hålla vilt i hägn, varför 

ett brett synsätt i bedömningen av verksamheten är viktig. 

Fråga om vilka eventuella risker det är med denna verksamhet som SVA 

anser är viktiga att beakta. 

Som vid all djurhållning eller användande av levande djur finns en risk för onödigt 

lidande hos djur som används för träning i hägn. Risker finns om det tillåts träning 

under alltför långa tidsperioder, vid extrema temperaturer eller andra faktorer som gör 

att de hägnade djuren utsätts för onödigt lidande utan tid för återhämtning. Risken kan 

minimeras eller begränsas genom att man gör ett urval av lämpliga individer som utsätts 

för denna användning och att gränsvärden för hur länge eller ofta ett djur finns och 

åtföljs. Att hålla de aktuella viltarterna i hägn av lämplig utformning och storlek är i sig 

ingen risk, då det ges tillstånd för förevisning eller motsvarande av Länsstyrelsen, som 

kontrollerar anläggningarna. I vilt tillstånd kan de aktuella hägnade djurarterna jagas av 

eller konfronteras av rovdjur som motsvarar ett hundmöte, främst varg, räv eller annat 

rovdjur. Att en hund närmar sig djuren i hägn är i sig inte en risk för de hägnade djuren 

om de har möjlighet att reagera naturligt och attackera eller fly, som vid ett möte i fritt 

levande tillstånd. 

Ytterligare synpunkter från SVA 

SVA vill framföra att liksom för all verksamhet med levande djur så måste syftet med 

användandet av levande djur för något ändamål vägas mot risker för lidande hos djuren 

men också konsekvenserna av att tillåta eller förbjuda en viss verksamhet. Det är viktigt 

att det finns, för olika involverade intressenter och myndigheter, acceptabla alternativa 

metoder för nödvändig träning och bedömning av hundar, innan någon del av eller hela 

denna verksamhet förbjuds.  



 

 

Ytterligare synpunkter vid samråd 

Utöver det som redan framförts i det särskilda yttrande SVA har lämnat med anledning 

av utredningen så anser de att en viktig aspekt är att det finns en frivilligkår med 

hundägare som på egen bekostnad innehar och tränar hundar för att de ska vara lämpliga 

och effektiva vid jakt och eftersök. De menar också att det kan förväntas att färre 

hundägare är villiga att använda sina hundar för arbete med farligt vilt om de inte kan 

tränas under kontrollerade former och att de konsekvenser detta kan medföra på viltvård 

och viltförvaltning kan vara svåra att komplettera med annan verksamhet.  

5.4 Länsstyrelsernas synpunkter vid samråd 

Alla länsstyrelser som svarat på samrådsremissen uppger att det saknas regelverk för 

denna verksamhet. De flesta länsstyrelser uppger också att de i stort håller med om det 

som står i rapporten om nyttor och vilka djurvälfärdsrisker som finns med denna typ av 

träning.  

Ett par länsstyrelser anser att det behövs en samordning för registervård och en 

länsstyrelse tycker att alla hägn ska ha ett SE-nummer för att man ska få en bättre 

överblick vilka hägn som finns. 

Alla länsstyrelser har gjort tillsynsbesök i vilthägn inom djurskyddsområdet. Man har 

vid dessa gjort kontrollbesök i vilthägn med träning, men de flesta länsstyrelserna har 

inte gjort tillsyn när det skett träning i hägnen. Vissa länsstyrelser skriver också att de 

inte känner till att det finns några hägn för hundträning i deras län. 

Nyttan med att träna hundar i vilthägn 

De flesta länsstyrelserna skriver att träningen kan hjälpa till för att se om hundarna är 

lämpade för ändamålet och sålla bort de hundar som är olämpliga. Flera länsstyrelser 

anser också att man kan träna hundarna under mera kontrollerade former så att de kan 

lära sig ett lämpligt jaktbeteende. Några länsstyrelser anser att välutbildade hundar 

minskar risken för skador och stress, verksamheten ger hundar som är effektiva på 

eftersök och bra jakthundar behövs för en bra viltförvaltning. Jägaren/hundägaren kan 

också korrigera en hund som beter sig fel och uppmuntra och belöna en hund som är 

försiktig eller kanske är rädd. Verksamheten kan också vara bra för att få fram bra 

hundar som kan användas vid bekämpning av vissa smittsamma sjukdomar som 

afrikansk svinpest (ASF). En länsstyrelse uppger dock att en jakttränad hund har en 

mindre betydelse för bekämpning av smittsamma sjukdomar. En länsstyrelse anser att 

det går bättre att återskapa testsituationer i hägn för hundar för att likvärdigt kunna 

bedöma hundars jaktegenskaper jämfört med jaktprov i det fria. 

Några länsstyrelser uppger också att det inte finns några vetenskapliga studier om 

nyttan med träning i vilthägn och att det är relativt få hundar som tränas i hägn jämfört 

med det totala antalet jakthundar. En länsstyrelse påpekar att det finns oseriösa 

anläggningar där träningen inte sker på ett så skonsamt sätt som möjligt för både hund 

och den viltart som träningen sker på. Det behövs därför tydligare regler och riktlinjer. 

En länsstyrelse påpekar att i provhägn för björn är det mest fråga om att kontrollera 

hundens egenskaper för att se om den är lämplig för fortsatt träning och jakt i naturlig 

miljö på vilda björnar. Detsamma gäller i stort sett träning på älg, för att se om den 

skäller ståndskall vid synkontakt. I harhägn eftersträvas en så naturlig miljö för haren 



 

 

som möjligt. För hundägaren innebär det att hen kan träna sin hund utan risk för att den 

kommer i kontakt med djurslag som det inte är önskvärt att hunden jagar. Fördelen är 

att den jagas in snabbare på hare. I ett väl fungerande träningshägn för vildsvin är 

hägnet sektionerat med fållor av olika storlek och svårighetsgrad där hägnägaren kan 

välja att släppa vildsvin med olika egenskaper för att variera svårighetsgraden i 

förhållande till nivån på hunden som ska testas eller tränas.  

Effekter av att inte få träna hundar med hjälp av hägnat vilt? 

Några länsstyrelser skriver att det är svårt att analysera vilka effekter det skulle få om 

man inte skulle få använda hägnat vilt i träningen. Detta eftersom man inte vet om 

träning i hägn har effekt på praktiskt jakt och att relativt få jakthundar tränas i hägn. En 

länsstyrelse anser att det främst blir effekt på minskad möjlighet till certifiering av 

hundar och därmed effekt på avelsarbetet som framför allt är viktig för jakt med hund 

efter vildsvin. 

Flera länsstyrelser skriver dock att det finns risk att det då skulle släppas ut sämre 

jakthundar i naturen och att det då finns risk för skador både på hund och vilt, och risk 

för fler aggressiva hundar som släpps för jakt. Några länsstyrelser framhåller också att 

det kan bli en svårare och mer riskfylld injagning av unghundar och att den också går 

långsammare. Ett par länsstyrelser skriver att det är viktigt med fortsatta möjligheter till 

hägnträning när det gäller björn, för att se om hunden är lämplig för detta och så att 

hunden eller jägaren inte blir skadad när man kommer i skarpt läge. 

Flera länsstyrelser har framhållit att det finns en risk att det kommer fram mindre 

lämpliga hundar i eftersöksverksamheten. En länsstyrelse skriver dock att bra 

jakthundar i många fall redan används till eftersök utan att de har specifik 

vilthägnsträning. En länsstyrelse understryker att träningsverksamheten och fokus på 

etik i hundfrågorna har starkt bidragit till avelsarbetet och jägarkårens syn på hur en 

lämplig vildsvinshund ska fungera. Utvecklingen har lett fram till att vi har hundar som 

är bättre lämpade för vildsvinsjakt än innan träningsverksamheten utvecklades. 

Länsstyrelsen bedömer att om verksamheten förbjuds blir förutsättningarna sämre att ta 

fram och vidmakthålla ett fungerande hundmaterial. 

Ett par länsstyrelser anser att utvecklingen av alternativa träningsmetoder skulle öka om 

man inte fick träna hunden med hjälp av vilthägn. En annan länsstyrelse betonar att man 

kan få otillåten hägnträning om det blir förbjudet. Flera länsstyrelser anser att istället för 

att förbjuda hägnträning, så behövs det bestämmelser som reglerar hur hägnen ska se ut 

och hur träningen får gå till.  

Nackdelar med att träna hundar med hjälp av hägnat vilt? 

Flera länsstyrelser uppger att djuren blir stressade av att jagas i hägnet och anser att de 

lider. Det är också viktigt att hägnägare eller instruktör har goda kunskaper. Utan 

regelverk anser flera länsstyrelser att det blir godtyckligt för den som driver hägnet om 

vad som kan anses djurskyddsmässigt korrekt t.ex. vid vilka temperaturer det olämpligt 

att träna, träningsintervall för hängdjuren osv. Man framhåller också att det finns risk 

för skador på både hund och vildsvin när man tränar i vildsvinshägn. 

Några länsstyrelser skriver att det finns risk för att hunden lär sig fel beteende eftersom 

viltet i hägnet inte beter sig som vilt i naturen. Ett par länsstyrelser påpekar också att det 

saknas möjligheter att ge påföljder om aktörerna inte följer de villkor som finns i 



 

 

tillstånden/besluten. En länsstyrelse skriver också att hundträning i hägn skulle kunna 

bli en populär form av att aktivera och träna hundar som egentligen inte behöver tränas 

för jakt eller möte med vilda djur. 

Övriga synpunkter 

Alla länsstyrelser framhåller att det är viktigt med reglering på området. Flera 

länsstyrelser anser att det behövs reglering för alla vilthägn, oavsett om det bedrivs 

träning i hägnet eller inte. Nästan alla länsstyrelser skriver att det behövs regler för hur 

stora hägnen ska vara och hur de ska se ut, vilka djur som får hållas, träningsintervall 

och vila för djuren, temperaturgräns vid träning, samt hur man får använda viltet vid 

träning av hundar. Man skulle då slippa onödigt lidande i samband med träningen och 

det skulle vara lättare att följa upp träningen vid tillsyn av hägnen. En länsstyrelse 

påpekar att om det inte finns någon reglering så blir det upp till den enskilde 

kontrollantens egna bedömningar vid kontroll av hägnen. Flera länsstyrelser anser också 

att det ska finnas möjligheter till förelägganden och vitesförelägganden då villkor eller 

regler inte följs. Några länsstyrelser påpekar också att de regler som finns nu för hägn 

spänner över flera lagstiftningar vilket försvårar handläggningen av hägn och försvårar 

även kontrollen av hägnen. Dessa olika lagstiftningar ”krockar” ibland och det ger 

upphov till otydlighet och olika tolkningar av lagstiftningen. Det är även svårt för 

hägnägare när det behövs flera beslut. Det är därför viktigt att myndigheterna försöker 

samordna sina tillstånd och kontroller. Ett par länsstyrelser anser därför att det är viktigt 

att Naturvårdsverket och Jordbruksverket ser över regelverken. Flera länsstyrelser anser 

att hägnägaren behöver utbildning för att få ha hägn där man tränar hundar. En 

länsstyrelse påpekar att oseriösa hägn kan ställa till mer skada än nytta. 

Flera länsstyrelser anser att det finns en nytta med träningshägn, t.ex. vid eftersök av 

vilt är det viktigt med välutbildade hundar, men att det behövs regler för hur träningen 

får utföras, så att inte djuren utsätts för onödigt lidande. Man tar också upp att det är 

viktigt med välutbildade hundar vid vildsvinsjakt, eftersom vildsvinen ökar i antal och 

sprider sig över landet. En länsstyrelse framhåller att ”måttlig” stress troligen inte är 

farligt för vilda djur, eftersom samma typ av stress sker i naturen när klövdjur och harar 

jagas av vilda rovdjur. En länsstyrelse betonar att de flesta viltarter är bytesdjur för 

någon predator och anpassade till att bli jagade. Vid träning i hägn kan förhållandena 

kontrolleras vilket innebär att eventuella risker för onödigt lidande för såväl vilt som 

hund kan minimeras. Vilt som hålls i hägn är skyddade från naturliga predatorer och ska 

tillåtas återhämta sig efter att blivit jagade. Några länsstyrelser framhåller att det är 

viktigt att viltets beteende i hägnet blir så likt det naturliga beteendet. Det är även 

viktigt att träningen blir så lik jakt i naturen som möjligt, så att den fyller en funktion.  

En länsstyrelse påpekar att rådjurspopulationen visserligen är mindre i norra Sverige 

men rådjur är vanliga i mycket stora delar av norra Sverige, de finns längs hela 

Bottenviken och även i Kiruna. I fjällen finns renar, så det är inget realistiskt råd att 

träna hundar för att bli rådjursrena i norra Sverige. 

Flera länsstyrelser anser att samhällsnyttan är mest tydlig för björn och vildsvin. Ett par 

länsstyrelser anser att träning av hundar i harhägn kan ifrågasättas; om det är 

proportionerligt att riskera lidande för haren för att träna fram rådjursrena jakthundar. 

En länsstyrelse skriver att eftersom det är förbjudet att träna hundar i Norge och det inte 

förekommer i Finland så är det av djurskyddsskäl svårt att motivera hur Sverige, som 

vill vara ett föregångsland inom djurskydd och djurvälfärd, kan tillåta detta.  



 

 

Några länsstyrelser slår fast att det saknas vetenskapliga studier på hur djuren i hägn 

reagerar på denna typ av träning och att det även saknas studier på om hundar som 

tränas i hägn blir bättre än de som tränas i naturen. De anser att det behövs forskning på 

detta område och borde initieras snarast. Det saknas också studier på omfattningen av 

denna typ av hägnverksamhet.  

En länsstyrelse avråder specifikt från att undanta denna verksamhet från 3 kap. 1 § 

djurskyddslagen, eftersom det då är svårt att veta var gränsen går mellan mindre och 

större lidande för viltet. En annan länsstyrelse anser att man ska ge undantag om 

lidandet som djuren utsätts för kan begränsas i sådan omfattning att det kan anses 

underordnat den samhällsnytta som prov- och träningsverksamheten utgör. 

5.5 Sveriges Veterinärförbunds synpunkter vid samråd 

Det finns nyttor med träning av hund i vilthägn som: Det finns möjligheter att studera 

hur en jakthund beter sig vid möte med vilda djur, vilket kan vara värdefullt för ägaren, 

och bidra till minskad risk för lidande för hund och vilda djur vid jakt och eftersök. 

Hundar som blivit skrämda kan vänja sig vid vilda djur, d.v.s. rehabilitering. Effekten 

på hunden av träning och tester på hägnat vilt är dock okänd. Det är svårt att bedöma 

effekterna eftersom det saknas vetenskapligt stöd för att hävda nyttan av testerna.  Det 

är också en liten del av jakthundarna som genomgår träning och tester och det skulle 

därför inte ha en betydande effekt. Veterinärförbundet ställer sig frågande till 

samhällsnyttan. 

Veterinärförbundet anser att de alternativ till träning på vilda djur i hägn som tas upp i 

den utskickade remissen i kapitel 7 bör studeras i jämförelse med träning på vilda djur i 

hägn och ingen förberedande träning/testning överhuvudtaget. Till skillnad mot vad som 

framgår i remissen menar Veterinärförbundet att verksamhetens omfattning går utöver 

uppvisning. Denna typ av attrapper bör utvecklas och valideras. 

Enligt Veterinärförbundet utsätts vildsvin och hare som blir förföljda av hund inne i 

hägnet för omfattande stress och riskerar fysiska skador, vilket innebär en risk för ett 

påtagligt lidande.  Reglering av sådan verksamhet för att uppnå ett gott djurskydd är 

näst intill omöjlig, då själva poängen med träningen/testningen är att utsätta djuret för 

förföljelse. Älg och björn befinner sig bakom ett stängsel, vilket kan ge en viss trygghet, 

inte minst för djur som helt eller delvis vant sig vid exponering för hundar. Nära 

samarbete och regelbunden närvaro av veterinärer, zoologer och etologer med 

djurslagskompetens är nödvändig. En sådan reglering behöver också tydliggöra ansvaret 

för kontroll och tillståndsgivning inom länsstyrelsen. Oavsett hägnets storlek och 

möjlighet att dölja sig för hunden, så uppfattar älgen och björnen hundens närvaro 

genom hörsel och lukt.  

Utbrott av smittsamma sjukdomar i okända vildsvinshägn, mest aktuellt afrikansk 

svinpest, kan få mycket allvarliga konsekvenser för samhället och för djur- och 

folkhälsan. Ju fler vildsvinshägn och ju mer aktiviteter som bedrivs i dessa, desto större 

är risken för såväl introduktion som spridning av sjukdomen. Veterinärförbundet menar 

därför, tvärtemot Jordbruksverkets uppfattning, att risken för smittspridning ökar med 

denna verksamhet. Sammanfattningsvis ställer sig Veterinärförbundet tveksamt till 

träning med hund på vilda djur i hägn och tycker att andra alternativ bör utvecklas.  



 

 

5.6 Berörda intresseorganisationers synpunkter 

Av de intresseorganisationer som utredningen har tillfrågat så har Svenska Kennel 

klubben (SKK), Jägarnas Riksförbund (JRF) och Svenska Jägareförbundet (SJF) 

bidragit med nedan synpunkter. Vi har även tillfrågat Lantbrukarnas Riksförbund, 

Svenska Djurparksföreningen, Nationella Viltolycksrådet och Vi konsument. 

Diskussioner och synpunkter är framförda utifrån att använda sig av hägnat vilt för att 

träna eller pröva sin hund på något sätt. Diskussionen har alltså inte enbart förts utifrån 

det som står i uppdragets beskrivning vad gäller träning av hundar inför prov och 

anlagstest utan även utifrån hägnens betydelse för ren jaktträning. 

Generellt har jägarorganisationerna lyft att hunden är viktig för jakten och spelar en 

central roll för viltförvaltningen i Sverige.  Detta beror dels på den tradition vi har, men 

även på grund av de förutsättningar som finns i landet med stora skogar, glest med 

människor och vilt. Andra viktiga faktorer att ta hänsyn till är att man i detta uppdrag 

ser på frågorna ur ett perspektiv där man skiljer de olika vilda djurslagen och typerna av 

träning åt. Samt att man skiljer mellan hägn som är kopplade till eller godkända av 

Jägarförbundet eller Kennelklubben jämfört med de hägn som enbart är godkända 

utifrån den lagstiftning som länsstyrelsen prövar och ger tillstånd för. Detta är viktigt 

bland annat ur den aspekten att hägn som inte har koppling till Kennelklubben och 

Jägarförbundet inte heller har den extra kontroll och tillsyn som ett godkännande från 

dem innebär.  

Björn 

Svenska Jägareförbundet menar att den träning och testning som bedrivs på hägnad 

björn inte ska vara någon mängdträning för den enskilda hundens del. De påpekar att 

björntesterna främst är ett verktyg för att se om hunden självständigt vågar jaga björn. 

Ett problem som finns när det gäller björnjakt är att majoriteten av jakthundarna, som 

används och fungerar vid annan jakt, inte vågar förfölja och jaga björn. Detta kan leda 

till problem till exempel med att få hunden att vid eftersök vilja/våga spåra upp björnen, 

något som kan behövas både vid eftersökssituationer och vid skyddsjakt. Även vid rena 

jaktsituationer är det viktigt att ha haft möjlighet att kunna skilja ut hundar som inte 

vågar ”möta” en björn. Om hunden initialt förföljer björnen och sedan inte vågar vara 

kvar och ställa denne utan då springer tillbaka till föraren för att få stöd så utsätts 

föraren för en farlig situation eftersom risken finns att björnen följer efter hunden 

tillbaka till föraren.  Enligt Jägarförbundet är det varje år ett antal sådana incidenter som 

leder till björnangrepp på människor. Dödsfall har förekommit. Andra viktiga skäl som 

lyfts med att det finns möjlighet att testa hunden på hägnad björn är att 

björnjaktsäsongen är kort, vilket starkt begränsar möjligheten till träning på björn i det 

vilda. Även vikten av att hundföraren har fått erfarenheten och sett en levande björn på 

nära håll har lyfts som en viktig faktor. 

Kennelklubben framför att det är viktigt att kunna testa och värdera hundar för att kunna 

göra ett bra urval i avelsarbetet.  

Det har även framförts att med en certifiering av hundens egenskaper, på något sätt, så 

blir detta till en hjälp när man letar efter en hund med just de egenskaperna som den är 

certifierad för. En sådan certifiering innebär också att man som enskild hundägare kan 

få en högre värdering för sin hund och därmed också kunna försäkra den till ett högre 

livskadebelopp. 



 

 

En möjlig nackdel med test av hund i hägn som har lyfts är att hunden till exempel 

kanske beter sig annorlunda än vad den skulle göra om den mötte en björn i det vilda 

eftersom den förstår att det är ett skyddande stängsel mellan denne och björnen. Därför 

nämns som en förutsättning, för att björntestet ska bli så relevant som möjligt, att 

hunden inte bör vara ung och helst inte äldre än två år. Det kan också vara en nackdel 

med att den björn som hunden möter på andra sidan stängslet är mer eller mindre van 

vid både hundar, människor och tränings-/testsituationen som sådan och därför inte 

beter sig som en viltlevande björn skulle göra. Detta skulle kunna ge hunden en 

erfarenhet av mötet med björn som sedan gör att den beter sig mot en viltlevande björn 

på ett sätt som ökar skaderisk för, framförallt, hunden. 

Älg 

Enligt Jägareförbundet används älghägnen som ett engångstest för att se hur hunden 

reagerar vid möte med älg alternativt för att "rehabilitera" hundar som till exempel blivit 

sparkade av älg vid en jaktsituation och därför måste bygga upp sitt självförtroende igen 

genom att möta älg under mer kontrollerbara former. Möjligheten att träna sin hund på 

hägnad älg har lyfts som fördelaktig dels för att man får en uppfattning om ens hund har 

intresse för och vågar ställa älg men den kan även fungera som ett sätt att kunna sortera 

bort hundar från jakt som visar upp ett olämpligt, aggressivt, beteende mot viltet. 

En nackdel med den tränings-/testsituation som det hägnade viltet erbjuder kan vara att 

den erfarenheten hunden får av djuret älg är från en älg som är mer eller mindre van vid 

både hundar, människor och situationen som sådan och därför inte beter sig som en vild 

frilevande älg sannolikt skulle ha gjort. Det kan också vara så att hunden vid testtillfället 

och med de omständigheter som råder där, med bland annat stängsel mellan hund och 

vilt, inte beter sig som den hade gjort vid ett möte med en vild älg i naturen. Dessa 

faktorer är exempel på att det är mycket som spelar in och bidrar till att det finns en 

osäkerhet kring vad man faktiskt kan utläsa om hundens egenskaper vid möte med en 

inhägnad älg jämfört med ett möte med en vild älg i en jaktsituation. Det finns även en 

risk att man ger hunden en erfarenhet av älg som gör att den får ett beteende som ökar 

risken för att denne själv eller älgen skadas vid en reell jaktsituation. 

Vildsvin 

Ett fåtal vildsvinshägn, sex stycken, är certifierade och godkända av Kennelklubben för 

möjlighet att i dessa genomföra anlagstest på hund för vildsvin. Jägarorganisationerna 

har lyft att, förutom anlagstesten, så är vildsvinshägnen viktiga även för till exempel 

jaktträning, eftersöksträning eller för rehabilitering av jakthundar som till exempel har 

blivit rädda. Att kunna sortera bort olämpliga hundar nämns som en annan viktig del 

som denna verksamhet möjliggör. Detta dels för att undvika skadade vildsvin vid jakt, 

men även för att om en hund har ett aggressivt beteende som leder till att den vid jakt 

till exempel skadar vildsvin så innebär detta beteendet också att hunden löper större risk 

att bli skadad av vildsvinet. Testresultaten från hägntesterna lyfts som viktiga dels för 

att kunna få upp livskadebeloppet på sin hund, men även som ett möjligt verktyg i 

avelsarbetet för att kunna få fram bra vildsvinshundar. En nackdel med hundträning 

med hägnat vildsvin, jämfört med hägnad björn och älg är att vildsvinet inte har något 

val kring om den vill ha fysisk kontakt med hunden eller inte. 

Jägarorganisationerna har framfört att med möjligheten att träna hundar på hägnade 

vildsvin så har man kunnat se en utveckling av hundarna som används inom 

vildsvinsjakten. Tidigare var det vanligare att man använde sig av flera hundar som då i 

flock jagade vildsvin. Med dagens metoder att få fram bättre hundar så kan de jaga mer 



 

 

självständigt och detta menar man också ofta innebär ett bättre jaktsätt rent 

djurskyddsmässigt, inte minst för viltet. En annan viktig faktor som kan ske i och med 

möjligheten till hundträning på hägnade vildsvin är att det ger bättre förutsättningar och 

fler alternativ att utbilda sig som hundförare.  

Något som jägarorganisationerna har framfört som viktigt för att verksamheten ska 

fungera som det är tänkt och nyttan med hundträningen ska vara möjlig är vikten av att 

ha lämpliga vildsvin i hägnen samt ett lämpligt utformat hägn. För att syftet med 

träningen ska gå att uppfylla så måste hägninnehavaren känna till vilken typ av vildsvin 

som finns i hägnet och tillsammans med hundföraren göra en bedömning i fall dessa 

faktiskt passar för den aktuella hunden. Det vore att föredra att det på en anläggning 

finnas olika typer av hägn (storlek och topografi) samt olika typer av djur/individer i de 

olika hägnen för att man alltid ska ha möjlighet att välja en lämplig svårighetsgrad 

utefter den aktuella hundens utbildningsnivå eller tidigare erfarenheter.  

Kennelklubben och Jägareförbundet menar att Länsstyrelsen har en mycket viktig 

uppgift kring arbetet med tillstånd för vildsvinshägn och det är viktigt att Länsstyrelsen 

genomför kontroller i hägn för att följa upp så riktlinjerna efterlevs. De framhåller även 

fördelarna med att om en hund skulle arbeta på ett icke lämpligt sätt med vildsvinen 

finns det möjlighet att i ett mycket tidigt skede bryta hundens kontakt med vildsvinen i 

ett hägn. Detta blir däremot mycket svårare att göra om man tränar hunden på frilevande 

vildsvin, där hundföraren inte har samma kontroll över situationen. De anser att 

attrapper inte kan ersätta den träning som sker i vildsvinshägn. 

Kennelklubben och Jägareförbundet framhåller även vikten av att instruktören har den 

kunskap som krävs för att vägleda hundförare och hundar som besöker hägnet. I de sex 

hägn som Kennelklubben och Jägareförbundet står bakom är instruktörerna som tränar 

hund utbildade domare. Domarna har årliga träffar för att diskutera och utveckla 

verksamheten. Årligen genomför organisationerna besiktning av de sex hägn som är 

anslutna. Kennelklubben håller med om att mer vetenskaplig forskning inom området 

vore bra. Jägareförbundet välkomnar vidare forskning inom området i Agusa vilthägn i 

Skåne. 

Jägarnas riksförbund skriver att samhällsnyttan är stor för träningshägn för alla arterna. 

Användandet av jakthundar efter vildsvin kan innebära risker för såväl vildsvin som 

hund. Aveln av jakthundar efter vildsvin har gått mycket framåt de senaste åren och 

färre hundar är i dagsläget så skarpa att de försöker bita vildsvinen. Det är en direkt 

följd av att olämpliga hundar har kunnat sållas bort och lämpliga hundar identifierats 

tidigt vilket hägnen till stor del bidragit till. Träning i hägn är ett av de bästa sätten att 

säkerställa att hunden har ett korrekt jaktsätt och att tidigt prägla hunden på just det 

viltet. Jägarnas riksförbund anser att det inte finns någon metod i dagsläget som 

uppfyller de behov som träningshägnen fyller.  

Jägarnas riksförbund anser därför att det är av stort allmänintresse att möjligheten att 

även fortsättningsvis tillåta träning och test av hundar i hägn efter de viltarter som nu är 

tillåtna och eventuellt även fler i framtiden. 

Hare 

Kennelklubben anger att det i harhägn inte utförs några tester. De anlags-/diplomtester 

som utförs per år för harjakt är ca 60 stycken, och dessa tester utförs alltså i naturen. 

(personligt meddelande Björn Eek) 



 

 

5.7 Näringens synpunkter 

Flera hägninnehavare har beretts tillfälle att yttra sig och komma in med synpunkter, 

även Föreningen Sveriges Älgparker och Branschföreningen för godkända vilthägn i 

Sverige för träning på vildsvin har fått förfrågan om att lämna synpunkter. Under 

intervjuer med några av innehavarna av vildsvinshägn har flera framfört att det finns en 

stor mängd ”svarthägn”. Både de som har tillstånd att inneha vildsvinshägn, men de har 

inte tillstånd att bedriva hundträning, och de som inte har några tillstånd alls. De menar 

att detta fungerar dåligt ur flera aspekter. Det är bland annat inte uppstyrt kring hägnens 

storlek och utformning, vilken typ av individer som hålls i hägnen, hur träningen bör 

genomföras för att den ska vara så riskfri som möjligt för de inblandade djuren. De 

finns även de som inte har några restriktioner om vilket antal djur som får finnas i 

hägnet eller hur många hundar som får släppas. Trots det bedriver de hundträning. Flera 

hägnägare anser också att länsstyrelsen har dålig kontroll/tillsyn av hägnen. De anser 

också att Länsstyrelsen har dålig koll på vilka hägn som finns. 

Under intervjuerna kom också fram att eftersom man vill ha rådjursrena stövare så 

behöver man träna hundarna att jaga hare och inte bry sig om rådjuren. Detta anser en 

ägare till ett harhägn att man med fördel gör i ett harhägn, där hunden kan tränas i lugn 

och ro, hundägaren behöver inte vara rädd för att hunden ska få upp fel djur och spåra 

det. Hela vistelsen och träningen i harhägnet är en positiv förstärkning för unghunden; 

när den får upp ett spår så är det ”rätt”. Detta är något som inte går att göra på något 

annat sätt, möjligen i norra delarna av Sverige där det finns rådjursfria marker. Det är 

inget bra ur djurskyddssynpunkt i fall en stövare eller annan ”långbent” snabbdrivande 

hund börjar driva till exempel rådjur. En annan harhägnsägare anser att det är bra att få 

chans att utbilda unga jägare som har skaffat hund och som inte har erfarenheten att 

träna hunden själv. 

En av hägnägarna framför att det måste vara ett krav att ha avelshägn om man ska utöva 

träning av hundar på vildsvin. De vill också se att länsstyrelserna har bättre tillsyn över 

vildsvinshägnen för träning av hundar. Branschföreningen för godkända vilt i hägn i 

Sverige för träning på vildsvin ställer sig bakom Kennelklubbens synpunkter. 

Föreningen Sveriges Älgparker menar att djurens välfärd är viktig. De påpekar att 

älgarna är individer och vissa älgar är stressbenägna och att vissa tål det mesta. För 

offentlig förevisning är det direkt olämpligt att hålla stressbenägna älgar, för 

hundträning är det omöjligt. Om en älg är van vid hundar så blir den ofta nyfiken och 

går fram mot hunden. En av medlemmarna i Föreningen Sveriges älgparker har minskat 

från fyra till tre hundbesök om dagen då älgarna tröttnade på hundarna och la sig ner, 

nyttan med hundträningen gick då över. 

5.8 Djurskyddsorganisationernas synpunkter  

Nedan finns sammanställning från de samrådssvar som kommit in till Jordbruksverket 

från de olika djurskyddsorganisationerna. 

Svenska Djurskyddsföreningen 

Svenska Djurskyddsföreningen anger att det framgår i rapporten att både djuren i 

hägnen och hundarna som tränas utsätts för stress och i vissa fall skaderisker vid 

träningsaktiviteten. Svenska Djurskyddsföreningen är i princip emot djurhållning där 



 

 

instängda djur utsätts för upprepade stressframkallande situationer orsakade av andra 

djur i människans vård.  

Vissa av de listade "nyttorna" kan ha sådant samhällsvärde att ett undantag från 

djurskyddslagens förbud mot att utsätta djur för lidande vid prov kan motiveras, medan 

andra "nyttor" går att uppnå utan hundar i eller direkt utanför hägn med vilda djur. 

Svenska Djurskyddsföreningen anser dock att det finns samhällsnyttor som är så viktiga 

att de motiverar ett undantag från djurskyddslagens förbud mot att utsätta djur för 

lidande vid tävlingar och prov. Det gäller främst möjligheten att få en tryggare och 

säkrare jakt av vildsvin. Det är viktigt att de hundar som används vid jakt tränas för sin 

uppgift. Idag skapas många överraskande och oönskade egenskaper hos jakthundar på 

grund av oseriös avel och brist på träning av hundarna. Detta kan leda till tråkiga 

händelser i samband med jakt, framför allt vildsvinsjakt. Svenska Djurskyddsföreningen 

tror dock att alternativa metoder, såsom träning med attrapper, skulle utvecklas 

snabbare och bli effektivare än idag om träning i vilthägn skulle upphöra. Samtidigt kan 

det vara svårt att ersätta denna typ av träning i hägn med attrapper när det gäller 

vildsvin.  

Sammanfattningsvis anser Svenska Djurskyddsföreningen att möjligheten att testa, träna 

och premierar jakthundar under ordnade förhållanden - strikt styrda regelmässigt - i 

hägn för jakt med vildsvin måste finnas kvar, tills likvärdiga metoder utan hägnade djur 

har utvecklats. 

World Animal Protection 

World Animal Protection Sverige anser att vare sig träning inför prov eller anlagstest i 

vilthägn bör få förekomma framöver. De anser att det underlag som Jordbruksverket 

skickat ut under detta samråd inte kan styrka samhällsnyttan av träning inför prov eller 

anlagstest i vilthägn. Underlaget innehåller ett antal antaganden, men det måste kunna 

styrkas, kvantifieras och kvalitetsbedömas för att de ska vara relevanta i sammanhanget. 

Däremot anser World Animal Protection Sverige att riskerna för att djurs lidande är 

väldokumenterade, och väl utvecklade i yttrandet från det vetenskapliga rådet för 

djurvälfärd. 

World Animal Protection Sverige anser att det finns allt för stora kunskapsluckor och 

bristande underlag rörande träning av hund i vilthägn för att man ska kunna slå fast 

vilka ”nyttorna” de facto är. Det som finns är en rad antaganden, men de är både vaga 

och dåligt underbyggda. Det finns också alternativ i form av användning av attrapper 

etc, i form av andra metoder som medför att det man vill uppnå troligtvis kan uppnås på 

annat sätt. De tror också att omställningen och utvecklingen av alternativ och andra 

metoder skulle gynnas. Dessa alternativ skulle kunna erbjuda bättre standardiserade 

träningstillfällen och anlagstest. World Animal Protection Sverige vill också peka på att 

träning på djur i hägn inte heller alltid är detsamma som jakt på djur i det vilda och 

skulle kunna leda till felaktigt beteende.  

World Animal Protection Sverige anser att Jordbruksverket drar alltför långtgående 

slutsatser vad det gäller samhällsnyttan av träning med djur i vilthägn och de kan inte 

finna stöd för dessa i det underlag som skickats ut. World Animal Protection Sverige 

anser att samhällsnyttan är mycket tveksam, i alla fall saknas underlag om den. 

Jordbruksverket anger att det går att träna upp jakthundar utan möjlighet att träna dem i 

hägn, men att vissa moment eller egenskaper hos hunden är lättare att träna i hägn. 



 

 

Resonemanget landar då i om verksamheten ska tillåtas för att det är ”lättare” att träna 

jakthundar i hägn än att träna upp jakthundar utan möjlighet att träna dem i hägn. Det är 

svårt att se att det skulle kunna vara en samhällsnytta som skulle väga tyngre än det 

lidande som djur i hägn utsätts för. 

Djurskyddet Sverige 

Djurskyddet Sverige anger att både den bifogade remissen och vetenskapliga rådets 

yttrande visar att kunskapsläget är svagt och frågan är därför svår att besvara. Om 

kunskapsläget förbättras och det kan visas att viss träning i hägn ger mer kompetenta 

jakthundar som utsätter vilt under jakt för mindre lidande och stress, så är detta en 

samhällsnytta. Dagens kunskapsläge tillåter däremot inte sådana slutsatser. 

Djurskyddet Sverige anser att utredningen har missat att en effekt av ett förbud mest 

troligt skulle kunna driva på utvecklingen av alternativa sätt att träna jakthundar, till 

exempel framtagande av attrapper som kan fungera tillfredsställande. Som tidigare 

nämnt så är kunskapsunderlaget relativt svagt i den aktuella frågan och att detta gör att 

det är svårt att svara på uppdraget och dra säkra slutsatser. Ibland är detta tydligt i 

utredningen, men vid flera tillfällen dras relativt säkra slutsatser utan att ha ett 

kunskapsunderlag. Djurskyddet Sverige föreslås att detta ses över och det tydliggörs 

vilka slutsatser som är spekulativa. Detta gäller framför allt avsnittet om samhällsnytta 

där det vid flertalet tillfällen görs säkra uttalanden om slutsatser, trots att referenser 

saknas. Gällande avsnittet om välfärd refereras till fler studier samt till vetenskapliga 

rådets yttrande, men slutsatserna är betydligt mer försiktiga. Till exempel dras inte 

slutsatsen att stress och rädsla hos de hägnade djuren är lidande, vilket det är enligt 

förarbetena till djurskyddslagen. Att låta hundar träffa lite mer tama hägnade djur låter 

som en riskfylld träning som riskerar att bli kontraproduktiv i kontakten med vilda djur 

under jakt.  

Djurskyddet Sverige anger att det dras förvånansvärt säkra slutsatser kring nyttorna 

utifrån ett mycket svagt kunskapsläge. Gällande djurvälfärden dras istället mycket 

försiktiga slutsatser om till exempel lidande och dessutom påpekas behovet av ökad 

kunskap för att kunna dra klara slutsatser. Detta trots att kunskapsläget här snarare är 

bättre (om än otillräckligt) jämfört med för samhällsnyttorna. 

Djurens rätt 

Djurens rätt anger att de inte kan säga att det finns någon nytta (och isåfall vilken den 

skulle vara) med att kunna träna hundar i vilthägn, eftersom det saknas svar på de i 

sammanhanget viktiga frågorna: “Påverkas hundens jakt- eller eftersöksförmåga av om 

hunden tränats/testats på vilda djur i hägn jämfört om sådan träning/testning inte skett?” 

samt “Är hägnträning eller hur hunden klarar ett prov med vilda djur i hägn 

representativt för hur hunden reagerar i möte med vilda djur i det fria?”. Ett förbud mot 

träning i dessa hägn skulle framförallt kunna bidra till en utveckling inom området av 

användning av viltattrapper, istället för hägnade vilda djur.  

Detta kan inte ses som samhällsnytta: ökat värde på hunden, träna bort oönskade 

beteenden, träna lydnad, möjlighet till viltmöten, möjlighet till utbildning och 

erfarenhetsutbyte, nyttor för anläggningen. Djurens rätt i ifrågasätter flera slutsatser i 

kapitlet om samhällsnyttor, och det saknas också underlag och källhänvisning till 

påståendena. Som både Jordbruksverket och det vetenskapliga rådet för djurskydd 



 

 

konstaterat är risk för flera allvarliga djurvälfärdsrisker förknippad med verksamheten. 

Det som skrivs om att hunden skulle kunna lära in fel beteende vid träning med attrapp, 

kan också ske om hunden tränas i hägn, eftersom djuren där inte alltid beter sig sina 

vilda artfränder. 

Djurens rätt ifrågasätter att det i utkastet konstateras att ”Det är därför svårt att bedöma 

om denna stress ska betraktas som ett lidande eller inte” trots att det inte råder någon 

tvekan om att stress i det här sammanhanget är en form av lidande (ur vetenskapliga 

rådets yttrande: 1 ”Någon närmare definition av lidande saknas i djurskyddslagen, men i 

förarbetena till denna framgår att med lidande avses både psykiskt och fysiskt lidande 

(Regeringens proposition 2017/18:147). Med psykiskt lidande avses t.ex. ångest, rädsla, 

stress m.m. och med fysiskt lidande avses t.ex. smärta, skador och bestående men, men 

även det obehag som köld, hetta, svält, törst osv medför (Ny djurskyddslag, 2011). 

Djurens rätt menar att det råder ingen tvekan om att verksamheten innebär ett lidande 

för de inblandade djuren och att verksamheten inte bör undantas från djurskyddslagen 3 

kap 1§. 

Jaktkritikerna 

Jaktkritikerna anger att de hoppas att arbetet för just djurens välfärd prioriteras med den 

vetenskapliga kunskap som idag finns för att motarbeta ett så instrumentellt synsätt som 

att samhällsnyttan skulle vara viktigare än att vilda djurs redan begränsade tillvaro i 

hägn ytterligare ska kunna försämras genom fysisk och psykisk stress och lidande av 

hundträning. Förutom vetenskapliga argument hoppas de på att inlevelseförmågan och 

empatin för djurs lidande nu har nått ett stadium av moralisk utveckling och erkännande 

av djur som kännande individer – inte en ansiktslös massa kallad vilt. 

Jaktkritikerna anger att detta är en delvis obskyr verksamhet som redan idag är 

okontrollerad och för den icke jagande allmänheten okänd men framför allt bedrivs 

verksamheter utanför samhällets kontroll. Det framgår inte vilken myndighet som har 

tillsynsansvar och vilka resurser som ges för detta. Inte ens regelverk är moderniserade 

eller anpassade till hållande av vilda djur än mindre träning på hägnade djur. Att 

”samhällsnyttan” ska agera alibi för sådan verksamhet är oacceptabelt. Jaktkritikerna 

anser också att man talar med kluven tunga då ”samhällsnyttan” används som argument 

för att använda fridlysta djur vid jaktträning och troféjakt fått slå rot i Sverige. Därmed 

har också dubiösa ekonomiska incitament för andra nya hundraser, med annorlunda och 

mer aggressivt jaktsätt, införts utan kontroll.  

Jaktkritikerna anser inte att samhällsnyttan är befogad för att en minoritet ska träna 

hundar på levande vilda djur som riskerar lidande. Den viktigaste anledningen att träna 

hundar är för eftersök av skadade djur, vilket finns andra metoder för. Motivet att 

motverka smittspridning låter inte adekvat då närmaste faran är den intensiva 

tamdjurshållningen, minkfarmerna och slaktmiljön. Redovisade välfärdsaspekter för 

björn, älg, vildsvin och hare är skrämmande läsning som borde räcka för ett totalförbud 

mot träning av hund på hägnande djur och i flera fall att hålla dem i hägn.   



 

 

6. Djurvälfärdsaspekter vid träning av 

djur i hägn 

6.1 Allmänna djurvälfärdsaspekter 

Lidande och stress hos djur 

Enligt djurskyddslagen ska djur som hålls av människor behandlas väl och skyddas mot 

onödigt lidande och sjukdom. Av förarbetena till lagen framgår att med lidande avses 

både psykiskt och fysiskt lidande hos djur 28. I betänkandet Ny djurskyddslag29 anges att 

lidande kan orsakas av fysiska faktorer som exempelvis smärta, skador och bestående 

men, samt även av det obehag som köld, hetta, svält, törst osv medför. Med psykiskt 

lidande avses exempelvis ångest, rädsla, stress, understimulering m.m. 

När det gäller psykiskt lidande så kan det enligt Dawkins (1988) delas in i aversion, 

eller deprivation. Aversion innebär att djuret lider på grund av närvaron av vissa 

förhållanden eller viss behandling som ett djur vill slippa undan men inte kan. 

Deprivation innebär istället att djuret lider på grund av att djuret saknar vissa 

förhållanden för att kunna utföra ett beteende, exempelvis hindras på grund av fysiska 

begränsningar eller avsaknad av lämpliga faktorer eller stimuli. 

Både aversion och deprivation innebär att djuret har en motivation för något och hur 

starkt lidandet blir beror av hur stark djurets motivation är. Att exempelvis inte ges 

möjlighet att utföra ett naturligt beteende eller att hållas i en miljö där de är 

understimulerade kan ge upphov till stress. Att uppleva en fara och försöka fly från den 

är en annan form av stress. Djur kan också bli stressade av att utsättas för omfattande 

fysiska påfrestningar som värmestress eller fysiska skador och smärta (Wemelsfelder, 

1984; Dawkins 1988, Jensen, 1993; Webster, 1995). Enligt vissa forskare kan beteenden 

som har en stark koppling till djurens överlevnad antas orsaka en stark obehagskänsla 

om djuret inte får utföra beteendet (Dawkins 1988).  

Hur reagerar djur på stress?  

Olika djurslag reagerar fysiologiskt mycket lika på stress men olika individer kan 

hantera stress på olika sätt. Samma stressituation kan hos samma djurslag orsaka helt 

olika beteendemässiga och fysiologiska förändringar, och djurets individuella 

upplevelse påverkas framförallt av hur förutsägbar och kontrollerbar situationen är.  

Om en situation upplevs som stressande eller inte kan bland annat bero på om djuret 

vänjer sig vid stressfaktorn, något som kallas habituering. Djuren kan också på ett 

motsatt sätt istället få en ökad känslighet som en följd av stressfaktorn, något som kallas 

sensitisering (Roberts, 1988). Att vänja sig vid en stressfaktor kan vara farligt för ett 

djur som hotas av ett annat djur, då det kan kosta bytesdjuret livet.  

                                                 
28 Se Ny djurskyddslag prop. 2017/18:147 s. 72 
29 Se Ny djurskyddslag SOU 2011:75 



 

 

Vid stark stress, där djur saknar möjlighet att kontrollera eller undkomma situationen, 

kan djur reagera med passivitet eller s.k. inlärd hjälplöshet, dvs. djuret har lärt sig att det 

inte kan undkomma och blir passivt och apatiskt (Gregory, 2004; Boissy et al., 2018; 

Maier & Seligman, 2016). En sådan passiv hanteringsstrategi kan upptäckas via 

förhöjda kortisolnivåer (Veissier & Boissy, 2007) men kortisolnivåer kan även variera 

på grund av tidpunkt på dygnet eller året och även med genetiska, fysiologiska, 

näringsmässiga eller miljömässiga faktorer. (Mormède et al., 2007).  

Djur som utsätts för stress under lång tid på grund av en eller flera olika faktorer kan ha 

förhöjda kortisolnivåer generellt (Moberg 2000; McEwen & Wingfield, 2003). Detta 

kan leda till nedsatt immunförsvar, nedsatt fertilitet, muskelnedbrytning och tillväxt 

(Goodman 1998, Maule & VanderKooi 1999, Pottinger 1999, Johnson et al. 2005, 

Wingfield 2005, Sjaastad et al. 2016). I samband med träning eller prov av jakthundar 

på vilt i hägn så påverkas viltet både av själva träningstillfället, men även av vistelsen i 

hägnet före och efter träningstillfällena. Miljön i hägnet kan ge olika förutsättningar att 

hantera upplevelsen av träningstillfället. Ett djur som är kroniskt stressat på grund av 

undermålig djurhållning i hägn kan ha sämre förutsättningar att hantera den belastning 

som träning med hund i hägn kan innebära, samtidigt som ett hägn av god kvalitet kan 

erbjuda bättre möjligheter att återhämta sig jämfört med naturliga förhållanden. 

Likadant kan ett hägn som är utformat på lämpligt sätt erbjuda det hägnade djuret bättre 

förutsättningar att utföra det naturliga beteende denne har behov av vid möte med ett 

rovdjur, det vill säga vid mötet med hunden i hundträningssammanhang. 

Stereotypier och djurets kontroll av sin situation 

Djur i fångenskap uppvisar ibland stereotypier. Definitionen för stereotypier är sedan 

gammalt: repetitiva, icke varierande och uppenbarligen funktionslösa beteendemönster 

(Mason 1991a). Stereotypier är beteenden som till exempel vankande fram och tillbaka 

upprepade gånger (pacing), man tror att det beror på att djuret i naturen har stora 

hemområden och stort rörelsebehov. Beteendet fyller ingen funktion, men man tror att 

det hjälper djuret att hantera sin situation, till exempel fångenskap i små hägn. Även om 

stereotypa beteenden ”hjälper” djuret att hantera sin situation ska det inte ses som något 

positivt eftersom beteendet alltid utlöses av frustration. Stereotypa beteenden har man 

aldrig sett djur utföra i naturen utan endast av djur i fångenskap.  

Forskare anser att det är viktigt för djuren att ha kontroll över sin situation och om man 

ger dem det, så främjar det den psykologiska välfärden hos djur i fångenskap 

(Bloomsmith et al 2000, Markowitz 1979, Novak och Drewson 1989, Snowdon och 

Savage 1989). Kontroll tros vara både psykologiskt och fysiologiskt viktig för djuren 

(Chamove och Andersson 1989, Hanson et al 1976, Mineka et al 1986, Overmier et al 

1980). Djur i hägn som inte kan komma undan hot eller stressande situationer i hägnet 

kan börja utföra stereotypier eller ge syndromet ”inlärd hjälplöshet”, där djuren på 

grund av den kroniska stressen ger upp och blir apatiskt. Det är därför viktigt att hägnen 

är tillräckligt stora och erbjuder de hägnade djuren möjligheter att komma undan 

stressande situationer (kontrollera situationen), alternativt ger djuren tillräcklig tid för 

vila utan närvaro av stressfaktorer. 



 

 

6.2 Djurslagsspecifika välfärdsaspekter: Björn 

 

Stress på grund av begränsad möjlighet till normalt flykt- eller 

försvarsbeteende 

Vetenskapliga studier visar att björnar är känsliga för möten med människor och hundar 

men sällan uppträder hotfullt, utan drar sig istället undan. När en björn möter en hund 

försöker björnen initialt oftast undvika hunden men i en del situationer kan den välja att 

istället stanna upp och försvara sig genom hotfulla beteenden och att göra utfall. 

Björnens val beror på hur björnen upplever att den kan få kontroll över situationen. 

När björnar reagerar på människor och hundar genom att fly får de förhöjd 

kroppstemperatur och ökad hjärtfrekvens. Studier visar att när björnar förföljs av hundar 

rör de sig snabbare och längre och får förhöjd hjärtfrekvens och kroppstemperatur. 

Studier visar också att ju längre tid jakten varade, desto större behov av vila hade 

björnarna dagen efter. 

Beteendestudier av björn i hägn 

I år gjordes tre kandidatarbeten i samband med hundträning i björnhägn (Roos 

Engström 2020, Bäckström Maclean 2020, och Widegren, 2020), studierna beskriver 

främst björnarnas beteenden vid hundträningen. De fann att vissa björnar uppvisade 

stereotypa beteenden som pacing, dvs. att djuret vankar fram och tillbaka i ett upprepat 

mönster, vid hundträningen. Bäckström Maclean (2020) såg att hundarna spenderade 

mest tid i närhet av de björnar som föreföll mer fokuserade på hunden och uppvisade 

fler rörelser gentemot hunden (oftast utfall) ju mer hunden skällde. I studien fann man 

att när björnarna gavs möjlighet, så valde de att lämna träningshägnet vid 20 av 24 

tillfällen. Detta tyder på att björnarna hade ett behov av att undkomma situationen som 

uppstod vid mötet med hunden.   

Hägnstorlek 

Det är inte ovanligt att björnar visar upp stereotypier som pacing (vankande fram och 

tillbaka) i fångenskap, vilket är ett sätt för djuret att klara av instängdheten i hägnet. Det 

beror på att hägnen är för små och saknar tillräckligt stimulerande inredning. 

SLU:s vetenskapliga råd har identifierat följande djurvälfärdsrisker vid träning på 

björn:  

• Stress vid möte med hund, som kan öka pga. begränsade flyktvägar och 

begränsad möjlighet till normalt flykt- eller försvarsbeteende. Stängsel mellan 

hund och björn kan minska upplevelsen av stress, men kan också upplevas 

som ett hinder för att fullfölja ett utfall.  

• Upprepade träningstillfällen kan öka den psykiska belastningen på björnen.  

• Otillfredsställande hållning och skötsel i hägn, vilket kan påverka björnens 

upplevelse och reaktion negativt vid träningstillfället.  



 

 

Vetenskapliga studier visar att björnar rör sig över stora områden i naturen och detta är 

omöjligt att tillgodose när de hålls i hägn.  

Man kan tänka sig att själva bytet till ett mindre träningshägn kan göra att björnarna 

känner sig mer stressade av hunden vid träningen, eftersom de då har mindre eller inga 

möjligheter att komma undan från hundarna och kan inte kontrollera sin situation på ett 

bra sätt i det mindre hägnet. Ett större hägn skulle kunna få björnarna att känna att de 

har en viss kontroll över sin situation. Men man kan också tänka sig att björnarna med 

tiden vänjer sig vid att hundarna skäller och inser att hundarna inte kan komma åt dem, 

då det är ett stängsel dem emellan. 

Hägnets utformning 

Det är viktigt att djur som hålls i fångenskap hålls i miljöer som stimulerar deras 

naturliga beteenden för att undvika att de utvecklar stereotypier. För att minska risken 

för stress vid träning av hund vid björnhägn, bör träningshägnen vara tillräckligt stora 

och ha olika siktbarriärer så att björnarna har goda möjligheter att kunna gå undan och 

utom synhåll från hunden om de känner för det. Detta bidrar till att djuret har möjlighet 

att kontrollera situationen i någon mån och tillfälligt komma undan.  

6.3 Djurslagsspecifika välfärdsaspekter: Älg  

 

Älgar är framförallt flyktdjur 

Man anser att älgar är flyktdjur och vetenskapliga studier visar att älgar för det mesta 

försöker fly från både hundar och människor. I ett jaktförsök där hundar jagade älgar 

som hade sändare på sig, slutade majoriteten av jaktförsöken (23 av 28) med att älgarna 

flydde i medeltal 3 km (Ericsson et al. 2015). Älgen kan också välja att stanna och 

försvara sig mot till exempel vargar och hundar.  

Kortisol – tecken på upplevd stress 

Även hos älg har man funnit högre kortisolhalter i blodet när man jagat älgar med hund 

jämfört med smygjakt (Gentsch et al. 2018). En ökad kortisolhalt är en indikation på att 

djuret är eller har varit stressat. 

SLU:s vetenskapliga råd har identifierat följande djurvälfärdsrisker:  

• Stress vid möte med hund, som kan öka pga. begränsade flyktvägar och 

begränsad möjlighet till normalt flyktbeteende. Stängsel mellan hund och älg 

kan minska upplevelsen av stress men kan också upplevas som ett hinder för 

att fullfölja ett utfall.  

• Upprepade träningstillfällen ökar den psykiska belastningen på älgen.  

• Otillfredsställande hållning och skötsel i hägn, vilket kan påverka älgens 

upplevelse och reaktion negativt vid träningstillfället.  



 

 

Hägnstorlek  

För att älgar ska kunna bete sig naturligt och kunna utföra flyktbeteende/röra sig bort 

från hunden behöver hägnet vara tillräckligt stort. I mindre träningshägn kan det vara 

svårt för älgen att kunna ha kontroll över sin situation. Älgen är förhindrad att både 

attackera och försvara sig mot hunden samt från att kunna komma undan. Om man 

stänger in älgarna i mindre hägn vid träningen kan det upplevas som stressande för 

älgarna.  

Det är möjligt att de vänjer sig vid att ha hundar skällande på andra sidan av stängslet, 

och de lär sig troligen att hundarna inte kan komma åt dem. Dock, även i de fall älgen 

verkar lugn och opåverkad går det inte att utesluta att konfrontationen med hunden 

innebär stress för älgen. För att undvika så mycket stress som möjligt bör hägnen vara 

tillräckligt stora för att älgarna ska kunna känna att de kan komma undan. Det skulle 

troligen också hjälpa att ha tillräckligt med siktbarriärer så att älgarna kan gå bakom 

dessa om de upplever mötet med hunden eller hundarna som stressande. 

6.4 Djurslagsspecifika välfärdsaspekter: Vildsvin 

 

Behov av mer kunskap kring hållande av vildsvin 

Det kan finnas problem med själva hållningen då man håller vildsvin i hägn enligt den 

studie som Andersson gjorde (Andersson 2010, Andersson et al 2011). Hon studerade 

vildsvin i ett jakthägn, och genomförde enkätstudie om hägnstorlek, skötsel, tillsyn, 

djurantal, grisningsdata och dödlighet i samtliga de vildsvinshägn med tillstånd i 

Sverige. Hon upptäckte att det kan det finnas allvarliga djurskyddsproblem i själva 

hållandet som exempelvis bristfällig foder- eller vattentillgång eller sjuka och skadade 

djur. Andra problem var djur som fastnat i staket, djur som slåss, djur som hölls i 

onaturliga gruppkonstellationer eller djur som skadar och/eller äter upp varandra. 

Hägnstorleken och livsmiljöerna tillgodosåg inte alltid heller djurens naturliga behov.  

I små hägn som främst består av öppna ytor är vildsvinen begränsade vad gäller att 

utöva ett naturligt beteende och detta ökar risken för att en träningssituation med hund 

SLU:s vetenskapliga råd har identifierat följande djurvälfärdsrisker: 

• Fysiska skador.  

• Stress vid närvaro och förföljelse av hund, som kan öka p.g.a. begränsade 

flyktvägar och begränsad möjlighet till normalt flyktbeteende.  

• Hög stress-och värmekänslighet vid fysisk överansträngning.  

• Upprepade träningstillfällen under en lång period ökar den psykiska 

belastningen på djuret.  

• Risk för långvariga effekter och stress vilket kan påverka vildsvinens 

hägnutnyttjande och beteende.  

• Otillfredsställande hållning och skötsel i hägn kan påverka vildsvinets 

upplevelse och reaktion negativt vid träningstillfället.  



 

 

innebär förhöjt stresspåslag för vildsvinet. Stora hägn med varierad miljö gör det 

möjligt för vildsvinen att utöva ett mer naturligt beteende men kan också vara 

förknippat med att det försvårar tillsynen av djuren, både allmänt och vid själva 

hundträningstillfället. För att vildsvinen i hägnet ska klara av stressen av att bli jagade, 

behöver hägnet vara tillräckligt stort och ha en naturlig skogsbiotop där vildsvinen kan 

söka skydd. Tillgång till skydd i hägnet behövs för att vildsvinen ska känna att de har en 

viss kontroll över sin situation.  

Kortisol – tecken på upplevd stress 

Vetenskapliga studier har visat att vildsvin som jagas genom annat än smygjakt får 

förhöjda kortisolvärden. Man har sett att vildsvin blir stressade av att bli drivna eller 

ställda av hundar, även enbart upptäckten av en hunds eller människas närvaro innebär 

stress för vildsvinen. Det är speciellt vid jakt med hund som de får förhöjda 

kortisolvärden, då de känner att de är jagade. Vid smygjakt så har de inte alls samma 

förhöjda kortisolvärden. Vetenskapliga studier har visat att vildsvin får högre 

kortisolnivåer än andra klövdjursarter men har också högre basalnivåer av kortisol.  

Värme 

Vildsvin, liksom tamsvin, är känsliga för värme. Vetenskapliga studier visar att vildsvin 

minskar sin aktivitet när temperaturen är 15 grader och däröver. Om vildsvin utsätts för 

långvarig jaktträning under varmare dagar finns det risk att de blir överhettade. Flera av 

hägnägarna har termometrar i hägnen vilket gör att man kan undvika att träna hundarna 

när det är för varmt. Det skiljer sig dock mellan hägnen vad man anser kring detta och 

om man tillåter träning eller inte vid vissa temperaturer. 

I SKK:s regelverk för anlagstest i vildsvinshägn står att ”särskild hänsyn ska tagas vid 

varm väderlek och då inte anordna prov, både vildsvin och hundar är känsliga för 

värme.” 

Hägnens utformning 

Vetenskapliga studier har kommit fram till att drevjakt kan påverka vildsvinen och då 

behöver de skyddade områden att fly till, detta gäller troligen även jakt med hund. Man 

har även sett ett kvardröjande beteende hos vildsvinen där de efter en drevjakt har ett 

beteende där de helst vistas i områden som är mer skyddade från möjlig upptäckt. Det är 

därför exempelvis viktigt att hägnen har tillräckligt med skyddade områden så att 

vildsvinen kan ta skydd i sådana miljöer. Det är också viktigt att tänka på vart man 

placerar vatten- och utfodringsanordningar så att behovet att gömma sig inte kommer i 

konflikt med näringsintaget.  

Hägnstorlek 

Vildsvin flyr för att undvika faror om de kan och detta kan vara svårt i ett hägn som har 

begränsad storlek. Vetenskapliga studier visar att de kan fly 20 km för att undkomma 

jakthundar. Det är inte praktiskt möjligt att hålla dem i så stora hägn, hägnet kommer 

därför utgöra en begränsning.  Hägn med för mycket öppna områden kan göra att 

vildsvinen inte använder dessa och då blir den reella hägnstorleken mindre. Det är också 

känt att skarpa hörn kan göra att vildsvinen riskerar att bli trängda i ett sådant hörn och 



 

 

inte kan fly därifrån och därmed bli mer utsatta för stress och kanske till och med 

bitskador från en hund som har den typen av beteende.  

Om det ska vara möjligt att träna hund på vildsvin kan vildsvinen också ibland behöva 

hållas i mindre avgränsade områden, som inte är lämpliga för att hålla djuren permanent 

i, som till exempel en fålla i det permanenta hägnet. Det är då av vikt att vildsvinet 

känner till och känner sig väl hemma även i detta avgränsade område och att det ändå 

uppfyller någon form av storlekskrav samt är utformat så att vildsvinet har möjligheter 

att i mesta möjliga mån utföra sina naturliga beteenden. Detta även vid en situation med 

närvaro av hund och människa samt eventuell närkontakt med hund.  

Omsättning på djur 

För att vildsvinen ska vara lämpliga för syftet med hundträningen krävs det ibland att de 

byts ut, dvs. att det är en viss omsättning av vildsvin hägnen. Detta beror på att 

vildsvinen till exempel kan bli olämpliga när de har blivit utsatta för situationen med 

möte med en hund ett antal gånger. Det kan också vara nödvändigt att byta ut vildsvinen 

på grund av risk för ackumulerad stress eller att de uppnått en viss ålder och fysisk 

utveckling som ökar risken för skador på hunden. Det kan krävas en plan för att få till 

ett flöde av djur som är lämpliga för denna verksamhet och som passar för detta från en 

djurskyddssynpunkt för såväl hund och vildsvin. Denna plan bör även omfatta att 

hantera eventuella smittskyddsaspekter som blir aktuella. Det är motiverat att vid en 

prövning eller tillsyn av anläggning kontrollera hur försörjningen av nya individer 

tillgodoses på anläggningarna. I dagsläget finns inga detaljbestämmelser kring en sådan 

prövning eller sådana specificerade krav. 

Det krävs även en god kännedom om vildsvinen i det aktuella hägnet för att kunna göra 

en bedömning i fall de är rätt i kombination med den aktuella hunden. Kan inte detta 

tillgodoses, försvinner också syftet och den eventuella nyttan med träningen. 

Fysiska trauman 

Det finns en risk att vildsvinet får skador av hunden, exempelvis bettskador eller andra 

fysiska skador kopplat till att de försöker undkomma hunden. Problemet är dels att 

utsätta vildsvinet för risken att bli skadat, dels att det kan vara svårt att upptäcka att det 

blivit skadat och ge det nödvändig vård. Det kan vara svårt att upptäcka alla djur vid 

daglig tillsyn av hägnade djur och svårt att inspektera djuren tillräckligt nära för att 

upptäcka eventuella sårskador som behöver behandlas.  

Själva situationen i hägnet kan vara främmande för hundar som har erfarenhet av att 

jaga vildsvin i det vilda. Vildsvin som inte flyr undan (därför att de är vana vid hundar 

eller för att de inte kan) kan uppfattas som skadade och göra att hunden får ett mer 

aggressivt uppträdande. Sådana risker kan minskas om det finns en åldersgräns liknande 

den som används i vissa harhägn. 



 

 

6.5 Djurslagsspecifika välfärdsaspekter: Hare 

 

Det finns två arter av hare, skogshare (Lepus timidus) och fälthare (Lepus europaeus) i 

Sverige. Harar är växtätare och bytesdjur, det är många rovdjur som jagar dem, som räv, 

lodjur, varg och rovfåglar. Harar flyr genom snabba rusher, men de försöker också villa 

bort de jagande rovdjuren genom att till exempel göra avhopp och springa tillbaka i sina 

egna spår. 

De två hägn, som arbetsgruppen har kännedom om att de i dagsläget har pågående 

verksamhet med hundträning, håller skogshare i sina hägn. Dessa hägn är även 

utformade utefter skogsharens naturliga biotop. Resonemanget nedan om hägnets 

utformning gäller främst skogshare.  

Kortisol – tecken på upplevd stress 

Det finns inga studier på hur hararna reagerar på jaktträning med hundar i hägn, vad vi 

känner till. Det finns dock vetenskapliga studier på att harar blir stressade av att se 

hundar på nära håll och att de då får förhöjda kortisolnivåer. 

Ändrat beteende 

Man har sett i studier att rävlukt kan få vilda fältharar att undvika närvaron i dessa 

områden och minska sitt födosök (Mayor et al 2020). Det finns skäl att tro att även lukt 

av hundar skulle kunna ge samma effekt, speciellt skulle detta kunna ge effekter i ett 

harhägn. Men det kan också tänkas att det sker en viss tillvänjning och att hararna i ett 

harhägn blir vana vid att det luktar hund och att stressen av hundlukten därför inte blir 

så stor. Det saknas studier på hur hararna upplever situationen i hägnet. 

Harens metabolism 

Harar är dåliga på att lagra energi och behöver äta kontinuerligt. Upprepade träningar 

med hund kan därför påverka harens möjligheter att äta ordentligt och kompensera för 

energiåtgången. Studier har visat att en hare som jagas längre än två timmar får problem 

att ersätta energiförlusten under det närmaste dygnet. Att ha regelbundet återkommande 

vilodagar där haren inte utsätts för exponering av hund och ges tillfälle att i lugn och ro 

SLU:s vetenskapliga råd har identifierat följande djurvälfärdsrisker:  

• Stress vid närvaro och förföljelse av hund, som kan öka p.g.a begränsade 

flyktvägar och begränsad möjlighet till normalt flyktbeteende.  

• Otillräcklig kompensation för energiåtgången vid upprepad träning eller 

långvarig jakt.  

• Fysiska skador.  

• Fysisk och psykisk belastning p.g.a. upprepade och långvariga 

träningstillfällen under långa perioder.  

• Otillfredsställande hållning och skötsel i hägnet, vilket kan påverka harens 

upplevelse och reaktion negativt vid träningstillfället.  



 

 

beta är ytterst viktigt. Det är även av vikt att hägnet erbjuder hararna möjligheter att 

hitta skyddade områden för vila och födosök. Det är även viktigt att området närmast 

stängslet är störningsfri och upplevs som trygg för haren.  

Hägnets utformning 

Skogsharar vill ogärna fly över öppna ytor utan väljer, om de kan, områden där de 

känner sig mer skyddade. Man har sett i vetenskapliga studier att vegetationen mest 

påverkade harens flyktrespons, de flyr kraftigare och snabbare i öppen terräng med lite 

skydd. Vi antar att haren upplever lika stor stress när den blir jagad av en hund i hägn 

som den blir i naturen. Det är därför viktigt att hägnet är tillräckligt stort och med 

lämplig vegetation där haren kan söka skydd. Förutom att kunna söka skydd är det 

viktigt att terrängen ger möjligheter för haren att förvilla hunden och tvinga denna att 

använda nosen och inte förfölja haren med hjälp av synen. Det är också viktigt att 

hägnet är så placerat att inte yttre störningar utanför hägnet påverkar harens utnyttjande 

av hägnet. Här, liksom hos vildsvinen, är det viktigt att det inte finns några skarpa hörn 

så att haren ”fastnar” i ett hörn, hörnen behöver vara avrundade. Hur stort ett hägn för 

jaktträning av hare bör vara är oklart, men de två hägn som vi har kontaktat och som har 

pågående verksamhet är av storleken 17 respektive 22 hektar.  

Fysiska trauman 

Erfarenheter från jakt med drivande hund visar att det är sällan som hunden kommer så 

nära en frisk hare att den kan komma åt den. Det är heller inte ett önskvärt beteende hos 

hunden. 

6.5 Djurslagsspecifika välfärdsaspekter: Hund 

 

Motiv till att träna hund i hägn 

Man kan motivera träning av hundar med vilt i hägn med att hundarna ska vara 

förberedda på jakt i skogen. Om hundarna får träna med hägnat vilt så kan de dels få 

upp intresset för det önskade viltet och inte andra arter, de kan även tränas upp att veta 

hur de ska bete sig mot viltet de möter i skogen. Även hundägarna kan få hjälp med hur 

de ska träna sin hund och de lär sig hur deras egna hundar beter sig vid möte med viltet. 

Hundägarna kan också i vissa fall få stöd och hjälp av hägnägarna för att utveckla 

hunden som jakthund.   

SLU:s vetenskapliga råd har identifierat följande djurvälfärdsrisker:  

• Fysiska skador vid träning på vildsvin.  

• Fysiska skador orsakade av hägnets utformning och innehåll.  

• Fysisk överansträngning, värmestress och vätskebrist vid höga 

utomhustemperaturer.  

• Psykiskt lidande vid rädsla och möte med vissa av de vilda djuren (vildsvin, 

älg, björn).  



 

 

Skador hos hund 

Varje år skadas hundar av vilt, majoriteten av skadorna sker vid jakt enligt Agria 

försäkringsbolag, vilka försäkrar ca 40 % av landets hundar. Under år 2019 

skadades/dödades 211 hundar av vildsvin, men det finns ett stort mörkertal enligt Agria, 

eftersom många hundars skador som de får av vildsvin ges diagnoskoden 

sårskada/bitskada. Det kan därför finnas betydligt fler hundar som skadas av vildsvin än 

vad statistiken säger. De kan också ges diagnoskoden för dödad/skadad av vilt, dessa 

uppgick till 141 för 2019. Agria visar på sin hemsida att det skett en ökning av 

dödad/skador på hundar när det gäller dödad/skadad av lo/björn, vilt och vildsvin under 

de senaste 5 åren. Dödad/skadad av vildsvin har ökat med 53 % och dödad/skadad av 

vilt med 61 %. 

Risker för hunden 

Hundar kan få allvarliga skador av vildsvin, betarna kan till exempel riva upp buken 

ända in i bukhålan vilket medför svårartade komplikationer. Det finns ingen forskning 

på hur bra skyddsvästar skyddar hunden från skador, men de lindrar troligen skadorna. 

När hunden tränas med hjälp av älg i hägn är troligen risken för skador liten. Möjligen 

skulle hunden kunna lära sig att älgar är ofarliga, då de inte kan komma åt hunden 

genom stängslet. Detta skulle kunna innebära risk att hunden vid jakt i naturen blir för 

närgången mot älgen, därför att den tror att älgen är ofarlig, och i så fall ökar risken för 

skada på hund vid jakt. 

Även vid träning av hund med hägnad björn är troligen risken för fysiska skador liten. 

Däremot, finns det en större risk för att hunden upplever mötet med ett stort rovdjur 

som stressande och möjligen lider av detta. Det är möjligt att hunden kommer att vänja 

sig vid björnen och då bli mindre stressad av mötet. Detta är också ett av syftena med 

att träna hunden på hägnad björn. 

Vid träning av hundar i harhägn är skaderiskerna i stort sett samma risker som vid 

vanlig jakt på hare, vilket främst är knutet till den omgivande miljön och de skaderisker 

som finns där.  

6.6 Sammanfattande analys 

Hur djuren hålls och sköts påverkar deras välfärd då de används vid 

jaktträning 

När vi håller och använder oss av djur i hägn har vi ett ansvar enligt 

djurskyddslagstiftningen för att tillgodose deras behov och främja deras välfärd. Våra 

slutsatser av den forskning som finns är att den miljö som djuren hålls i påverkar deras 

välfärd och att djur som hålls i en miljö som inte tillgodoser deras behov lättare blir 

stressade och har sämre förutsättningar att hantentera annan stress.  

Hägnets utformning och storlek har avgörande betydelse för 

djurvälfärden  

Att hålla vilt i hägn kan innebära en risk för dålig djurvälfärd eftersom den yta som 

djuren hålls på är begränsad. Många viltarter är vana att röra sig över stora ytor och 



 

 

kunna välja topografi och växtlighet. Hägnet behöver därför vara utformat så att miljön i 

hägnet tillgodoser djurets olika behov som att kunna söka föda, hitta lämpligt skydd och 

få utlopp för sina naturliga beteende. Vår bedömning är att det är möjligt för vilt att ha 

en god djurvälfärd i hägn under förutsättning att hägnet är rätt utformat på detta sätt 

samt att djuren får tillräcklig och lämplig tillsyn och skötsel.  

I vissa fall används mindre hägn i själva träningssituationen än vad viltet normalt sett 

hålls i. Detta gäller framförallt vid träning av hund på björn och älg. En fördel med detta 

är att det större hägnet då kan vara utformat så att det har goda möjligheter att tillgodose 

djurens behov under större delen av djurets tid och djuret kan ges möjlighet till 

återhämtning och vila. Vi bedömer också att det är viktigt att hägnen har tillräckligt med 

skyddade områden där djuren kan ta skydd. 

Utformningen av träningshägnet är mer komplicerat eftersom själva träningsformen 

kräver en viss närhet mellan hund och vilt. Forskning visar att vilt blir stressade av 

denna närhet men hur stressade de blir och hur de upplever denna stress är inte helt 

klart. En faktor som lyfts fram som avgörande för hur stressat djuret blir är dess 

möjlighet att kontrollera situationen. Om djuret känner att den har kontroll över 

situationen och exempelvis vet att den kan komma undan så är det sannolikt att det 

upplever mindre stress. Träningshägnet bör därför utformas så att behovet av viss närhet 

mellan hund och vilt djur och även viltets behov av att kunna kontrollera situationen 

samt känna att den kan undvika situationen tillgodoses. Vår bedömning är att detta är en 

komplicerad avvägning och därför bör studeras ytterligare för olika djurslag och även ur 

hundträningssynpunkt. 

Björnar blir stressade av att användas vid jaktträning   

Studier visar att björnar blir stressade av att möta och förföljas av hundar. Björnarna får 

vid dessa tillfällen högre hjärtfrekvens, högre kroppstemperatur, rör sig snabbare och 

över längre sträckor. Deras behov av att vila ökar också när jakten varar längre tid. 

Vetenskapliga rådet har även fört fram att djur blir mer stressade när de inte har 

möjlighet att kontrollera sin situation och när flykt- eller försvarsbeteende begränsas. 

Vår bedömning är att situationen i träningshägnet är stressande för björnen eftersom det 

är svårt att kombinera björnens behov av att dra sig undan, med behovet av att hunden 

behöver ha en närhet till björnen för att träningen ska fungera. Det är däremot svårt att 

bedöma hur stressad björnen blir av träningen och hur den upplever situationen 

eftersom det saknas mer specifik forskning på detta.  

Älgar blir stressade av att användas vid jaktträning   

Studier visar att älgar blir stressade av att möta och förföljas av hundar. Vid jakt med 

hund har älgar högre kortisolhalter i blodet än vid smygjakt och Rådet påpekar bland 

annat att deras stress kan öka om deras möjlighet till normalt flykt- eller 

försvarsbeteende begränsas. Vår bedömning är att situationen i träningshägnet är 

stressande för älgen eftersom det är svårt att kombinera älgens behov av att dra sig 

undan med behovet av hundens närhet till älgen vid träningen. Siktbarriärer i hägnet kan 

eventuellt göra älgens stress mindre men samtidigt behöver hundarna ha möjlighet att se 

älgen vid träningen. Det är svårt att bedöma hur stressad älgen blir av träningen och hur 

den upplever situationen eftersom det saknas mer specifik forskning på detta.  



 

 

Vildsvin blir stressade och kan bli fysiskt skadade vid jaktträning 

Även vildsvin blir stressade vid jakt och får förhöjda kortisolvärden. Vid långvarig 

jaktträning under varma dagar finns det också risk att vildsvin blir överhettade och vår 

bedömning är därför att man bör undvika att träna hundarna på vildsvin när det är för 

varmt. Det saknas dock specifik forskning kring den stress som vildsvinen upplever och 

det är därför svårt att bedöma om denna ska betraktas som ett lidande eller inte.  

Jaktträningen på vildsvin sker i de hägn där djuren hålls permanent och i närkontakt 

med vildsvinen, det finns inget stängsel mellan hund och vildsvin. Detta kan resultera i 

att vildsvin får fysiska skador, till exempel om hunden attackerar vildsvinet och biter 

det. Det finns dock ingen statistik kring hur vanligt det är att ett vildsvin blir bitet av en 

hund eller vid undflyende från hunden blir skadat på annat sätt.  Det finns heller ingen 

statistik över hur stor risken är att sådana skador inte upptäcks. 

Harar blir stressade vid jaktträning 

Även harar blir stressade vid jakt men det saknas specifika studier på hur stressade de 

blir eller hur de upplever situationen. Studier visar dock att harar behöver vilodagar för 

att återhämta sig då de inte kan kompensera för en otillräcklig energikompensation vid 

upprepad träning eller långvarig jakt. Vår bedömning är därför att det är viktigt att haren 

inte jagas allt för ofta eller under alltför långa perioder.  

Jaktträningen på harar sker i de hägn där djuren hålls permanent och hundarna kan 

därför ha närkontakt med hararna om de kommer i fatt dem, men det är oklart hur 

vanligt detta är. Ett primärt syfte med träningen är att hunden ska använda sitt luktsinne 

och att det ska finnas ett visst avstånd mellan hund och hare. Vår bedömning är att 

fysiska skador kan motverkas genom att hägnet är tillräckligt stort och har lämplig 

vegetation där haren kan söka skydd. Lämplig vegetation och hägnets utformning är 

också viktig för att haren ska kunna lägga villospår när den förflyttar sig undan från 

hunden. Detta bidrar bland annat till ökat avstånd mellan hund och hare och att haren 

kan utföra naturligt och motiverat beteende samt att hunden får god träning i att söka, 

följa ett spår och lista ut harens villospår. 

Hundar kan bli skadade vid träning i vilthägn 

Hundar som tränas för att möta vilt som vildsvin, älg och björn kan initialt eller om de 

har blivit skrämda uppleva en rädsla som kan ses som ett psykiskt lidande och vara en 

stress för hunden. Syftet med att träna hunden är naturligtvis att denna eventuella rädsla 

ska övervinnas. Det är möjligt för hundar att vänja sig och bli mindre stressade av mötet 

med vildsvin. Fysiskt kan träningen vid höga utomhustemperaturer vara ansträngande 

för hunden och innebära att hundar blir överansträngda och utsatta för värmestress och 

vätskebrist. Detta bedömer vi dock bör kunna undvikas genom att avstå från att träna 

hundar i alltför varmt väder, inte låta träningen pågå alltför länge och se till så man har 

bra fysisk grundträning samt sådan god lydnad på hunden som till exempel innebär att 

man kan avstyra jakten när det behövs.  

Vildsvinsjakt och träning i vildsvinshägn innebär en risk för lidande hos hunden i form 

av skador. Varje år skadas och dödas ett stort antal hundar vid vildsvinsjakt enligt 

uppgifter från Agria och även träningen inför jakten innebär en risk för fysisk skada. 



 

 

För att skydda hunden kan skyddsväst användas på hunden och hägnet kan också 

utformas så att risken för skador på hunden minimeras.  

Vi bedömer även att jaktträning av hund i hägn kan innebära en risk för att hunden får 

erfarenheter från de hägnade, mer eller mindre vana eller tama, djuren som ger en 

felaktig bild av hur vildsvin i naturen kan bete sig vid en riktig jaktsituation. Detta kan 

resultera i skador eller stress hos hunden vid den riktiga jaktsituationen. När det gäller 

björn och älg så tränas de med stängsel mellan sig och hunden vilket kan göra att 

hunden får mindre respekt för dessa djur. Detta skulle kunna resultera i att hunden lärt 

sig ett beteende mot viltet som vid verklig jakt leder till att hunden blir skadad. Även 

vid träning på vildsvin i hägn finns det en risk för att vildsvinen inte beter sig som 

vildsvin i naturen gör när de möter en hund. Detta kan leda till skador eller stress hos 

hunden vid den verkliga jaktsituationen när hunden mötet vildsvin i det vilda som beter 

sig på ett annat sätt.  

 

7. Alternativ till träning i hägn 

Träning med hjälp av attrapper 

Det finns utvecklade attrapper för träning och testning av hundar. De är oftast 

konstruerade som en radiostyrd mobil vagn som draperas med ett skinn och doft från 

det aktuella djurslaget, avsett att efterlikna ett levande vilt. Begränsningen i mobiliteten, 

hos de nu kända befintliga konstruktionerna, gör att de oftast bara går att använda på 

plan, ganska öppen mark. Själva formen och storleken på kroppen samt doften av det 

viltet man önskar efterlikna är möjligt att få fram, men det är svårare att konstruera en 

anordning som kan röra sig och låta som ett vilt djur, även om det skulle kunna vara 

möjligt. En annan aspekt som är ännu svårare att få till är själva kommunikationen som 

två levande djur har med varandra. Reaktionerna som denna kommunikation utlöser, är 

en del i det som man som hundförare kan eftersöka att få se och få en uppfattning om 

när man tränar eller testar sina hundar med hjälp av hägnat vilt.  

Det finns ett regelverk för anlagstest där man använder permobjörnar och det finns till 

exempel framtagna permoälgar och permovildsvin. Denna verksamhet är dock inte aktiv 

och det har inte heller registrerats några resultat från den tidsperiod som den hade en 

viss aktivitet. Permobildjurens olika användningsområden är framförallt som ett möjligt 

komplement till annan träning samt vid rehabilitering av hundar som blivit skrämda i en 

jaktsituation. Den främsta användningen verkar dock vara som en form av 

uppvisningsattraktion på mässor och dylikt och inte som en utpräglad test- eller 

träningsform. För träning av harhundar finns såvitt vi vet ingen sådan anordning som 

skulle kunna motsvara träning med hund i harhägn. Det finns inga publicerade studier 

som jämför användbarheten hos attrapper med andra träningsformer.  

En fördel med attrapp är att den är outtröttlig, att man kan styra beteendet och 

därigenom få konforma prov eller tester, något som kan göra resultaten för olika hundar 

mer jämförbara med varandra. En annan fördel kan vara att man kan använda 

attrapperna som kontrollerbara inslag i rehabiliteringsarbetet med en hund som har 

blivit skrämd för det aktuella viltet eller möjligen för att få upp ett intresse för det 

aktuella viltet hos en hund. Introduktion av en attrapp för en tilltänkt jakthund skulle 



 

 

eventuellt också kunna tjäna som ett test för att se om hunden, redan vid ett möte med 

en attrapp, har ett beteende som är olämpligt för en jakthund, såsom t.ex. att den har ett 

intensivt utåtagerande, möjligen aggressivt, beteende som riskerar att leda till skada på 

viltet. I så fall skulle man, med denna information som grund, kunna sortera bort en 

sådan hund från att användas till jakt, alternativt inte använda en sådan hund för jakt på 

frilevande vilt utan att först ha tränat bort ett sådant beteende under kontrollerade 

former och möjligen utan att vidtagit andra åtgärder som till exempel användning av 

munkorg.  

Andra fördelar, jämfört med att använda sig av hägnat vilt, är t.ex. att en attrapp inte 

innebär några kostnader för stängsel, foder, skötsel etc. Att hålla hägnade djur är ofta 

förknippat med en viss risk för djurskötarna vid hantering av djuren och detta är inte 

aktuellt vid en attrapp. En annan tydlig fördel är också att man slipper riskera utsätta ett 

levande djur för stress.  

Att enbart träna sin hund med hjälp av attrapper skulle dock kunna leda till att hunden 

lär in fel beteende, och att detta leder till en ökad skaderisk för både viltet, hunden och 

människor i deras närhet.  

Träning med hjälp av djurdelar 

Man kan vid träning av jakthund använda sig av djurdelar från det vilt som man önskar 

att hunden ska få ett intresse för. Det går att till viss del bedöma hundens reaktion vid 

olika typer av användning av sådana djurdelar. Att presentera hunden för till exempel en 

skinnbit eller en del av en tass/klöv är en väl beprövad metod för att väcka hundars 

intresse för vissa viltarter. Den här metoden är begränsad till att visa hundens reaktion 

på en vittring och att kunna stimulera ett intresse hos hunden. Metoden används till 

exempel vid spårträning men ger inte samma stimuli och träning för hunden eller 

information till ägaren som den typen av träning som avses i detta uppdrag. 

Träning på frilevande vilt 

Jaktträning på frilevande vilt är tillåten under de tider som anges i jaktförordningen. 

Metoden är allmänt använd, men verksamheten med träning i hägn har uppkommit som 

komplement för att till exempel ge möjlighet att ge bättre precision i träningen. Träning 

på frilevande vilt ger begränsade möjligheter att följa hundens arbete och att kunna 

korrigera eventuellt oönskade beteenden som till exempel benägenhet att fysiskt angripa 

viltet eller intresse för att jaga andra arter.  

Träning på frilevande vilt försett med sändare 

Ett alternativ till att använda hägnat vilt skulle delvis kunna vara träning på djur som 

lever vilt och har försetts med sändare. Sådan teknik har använts i studier för att 

undersöka hundjaktens effekt på vilt. Om hunden också är försedd med sändare kan 

hundägaren i realtid följa hund och vilt och i viss mån bedöma hur hund och vilt agerar. 

Metoden kan inte ge samma inblick i eller kontroll över hundens beteende, men kan 

användas för att bedöma hundens arbete. Metoden kan även erbjuda en möjlighet att 

välja vilka djur man vill träna på. Den är förknippad med ganska höga kostnader. 

Metoden bygger också på att vi har kännedom om djurs reaktioner på hunden när vi 

tolkar deras beteende. 



 

 

Träning och prov på frilevande vilt med hund som är försedd med 

kamera och/eller sändare 

Det finns kameror avsedda att fästa på hundar som gör det möjligt att följa hundens 

arbete. Sådana anordningar kan användas för att följa hundens arbete med viltet och 

bedöma hur hunden agerar vid närkontakt. 

Det finns även provformer utarbetade där man förser hunden med sändare och kamera, 

där domare sedan bedömer hundens jaktegenskaper utifrån lagrade pejl-data och det 

inspelade materialet, t.ex. jaktprov på björn utförs på detta viset. Detta är en provform 

som sannolikt lämpar sig bäst för den typ av jakt och med den typ av hundar som ställer 

viltet eftersom det är då som filminspelningen kan ge bäst information kring hur hunden 

beter sig vid mötet med viltet. För träning på hare är metoden troligen av mindre värde, 

eftersom hunden inte förväntas komma i närkontakt med viltet och det är andra 

egenskaper hos hunden man vill bedöma. 

Även enbart pejlutrustning kan ge bra kompletterande information kring hundens 

beteende vid träning av hund på frilevande vilt. 

 

 

  



 

 

8 Slutsatser 

8.1 Det finns behov av att få träna hundar på vilt i 

vilthägn 

Vi bedömer att det finns behov av och nyttor med att få träna hundar på djur i vilthägn. 

Detta gäller träning av hund inför jakt i allmänhet, såväl som träning av hund specifikt 

inför prov och anlagstest, och att få utföra anlagstest. Som vi har angett i kapitel 1 har vi 

i denna utredning inte kunnat skilja dessa träningar åt eftersom de går in i varandra.    

Vi ser att träningen, proven och testen har en övergripande nytta i att bidra till att vi har 

lämpliga jakthundar i landet. Att våra jakthundar är lämpliga och väl förberedda för sin 

arbetsuppgift är dels viktigt för att vi ska kunna ha en effektiv förvaltning av vilt i 

landet, dels viktigt för att minska risken för att hund eller vilt blir skadat vid jakt och 

därmed utsätts för lidande. Jakt med hund har exempelvis en viktig funktion i 

samhällets vildsvinsförvaltning och kan där ha betydelse för både bekämpning av 

smittsamma djursjukdomar och de problem vildsvinen i övrigt kan medföra i samhället. 

En för syftet kvalitativ träning av hund med hjälp av hägnat vilt minskar risken för 

skador på både hund och vildsvin. Andra exempel är att träning med hjälp av hägnat vilt 

kan minska risken för skador på hund eller jägare i kontakter med vilt som till exempel 

björn. Verksamheten med hundträning med hägnat vilt kan även bidra till säkrare och 

effektivare eftersök på skadat vilt, exempelvis vid jakt eller trafikolyckor, vilket kan 

leda till mindre lidande för vilt i naturen. 

8.2 Det finns djurvälfärdsrisker kopplade till träningen 

Studier visar att kontakt med hund skapar stress 

Studier visar att björnar, älgar, harar och vildsvin blir stressade av att möta och förföljas 

av hundar. Björnarna får vid dessa tillfällen högre hjärtfrekvens, högre 

kroppstemperatur, rör sig snabbare och över längre sträckor. Älgar har högre 

kortisolhalter i blodet vid jakt med hund än vid smygjakt och även vildsvin får förhöjda 

kortisolvärden vid jakt. Studier på harar visar att de blir stressade av att se hundar på 

nära håll och att de då får förhöjda kortisolnivåer. 

Det saknas studier för att bedöma djurens nivå av stress 

Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma exakt vilken nivå av stress de berörda 

djuren har när de används vid träning i hägn, inför jakt i allmänhet, eller inför prov och 

anlagstest. För att bedöma det skulle det krävas konkreta studier på olika 

träningssituationer i hägn där man studerade hur djuren reagerade fysiologiskt och 

beteendemässigt. De mer allmänna studierna som finns visar att det finns risk för att 

djuren upplever olika grader av stress vid denna träning men inte vilken nivå av stress 

detta är. 

All användning och hantering av djur kan innebära någon form av stress och alla djur, 

vilda som tama, upplever olika nivåer av stress dagligen. Stress är en naturlig reaktion 

på sådant som händer i omgivningen och låga nivåer av stress bör därför, för ett djur 

som i övrigt är friskt och välmående, inte per automatik betraktas som ett lidande. 



 

 

Högre nivåer av stress eller stress under längre tidsperioder kan dock vara skadligt och 

om det riskerar att påverka djurens välfärd kan det innebära ett lidande för djuren. 

Hur stressade djuren blir beror på hägnet och hur träningen görs 

Vår utredning visar att det som främst påverkar vilken nivå av stress som djuren 

upplever beror på hur träningen utförs och hur hägnet utformas. Nivån av stress 

påverkas även av djurens allmänna status och hur djuren hålls. Vetenskapliga studier 

visar att en mängd olika faktorer kan påverka stressnivån hos djuren men att en 

avgörande faktor är djurens möjlighet till flykt- eller försvarsbeteende. Hur hägnet är 

utformat och om träningen tillåter att viltet känner att de kan kontrollera sin situation är 

avgörande för stressnivån hos djuren. Dessa faktorer är därmed avgörande för hur stor 

risken är för att denna träning innebär ett lidande. 

Även om träning i hägn i en del fall kräver viss närhet mellan hund och vilt, finns 

möjligheter att utforma hägn på ett sätt som medger möjlighet till flykt- och 

försvarsbeteende hos det hägnade viltet. Exempel på sådan utformning är siktbarriärer 

eller likande så att viltet känner att det till viss del kan kontrollera situationen. Älgar och 

björnar hålls i särskilda träningshägn som är mindre än de hägn som de annars hålls i. 

Detta gör det svårare för dem att dra sig undan från hunden, men det finns samtidigt en 

barriär, i form av ett stängsel, mellan hund och vilt, vilken gör att hunden inte kan 

komma så nära det hägnade djuret. Det är möjligt att björnar och älgar till viss del 

vänjer sig vid denna träning och därmed blir mindre stressade av den efter ett tag. Det är 

dock också möjligt att om hundträning genomförs alltför frekvent upplevs momentet 

som mer negativt och stressande. Det krävs mer forskning för att kunna göra en 

bedömning av detta. Utifrån vad som framkommit bedömer vi att det finns flera faktorer 

som går att vidta i syftet att minska de hägnade djurens stress. Exempelvis skulle 

siktbarriärer i hägnen kunna minska djurens stress genom att ge dem en känsla av att 

kunna kontrollera situationen.  

Det är också viktigt att viltet som används är i fysiskt och psykiskt gott skick i 

allmänhet och inte heller används alltför ofta utan att de ges gott om tid att återhämta sig 

från möten med hundar. När det gäller de hägn där djur hålls så ska dessa tillgodose 

djurens olika behov som till exempel att kunna söka föda, möjlighet till vila, hitta 

lämpligt skydd och få utlopp för sina naturliga beteende. För att utforma hägn där djur 

hålls och tränas på, samt där träningen går att genomföra på ett bra sätt, krävs det 

kompetens kring hur olika faktorer påverkar djuren så att skötseln och hållandet av de 

hägnade djuren är på sådant sätt att den upplevda och skadliga stressen kan minimeras 

för dem. Vi ser också att det behövs mer forskning på området som studerar dessa olika 

faktorer för att öka kunskaperna om dem och den påverkan de har på de inblandade 

djuren. 

Träningen måste utföras så att risken för skador minimeras 

Hundträning på vildsvin sker oftast i de hägn där vildsvinen hålls permanent och i 

närkontakt med vildsvinen, det vill säga att där finns inget stängsel mellan hund och 

vildsvin. Detta kan resultera i att vildsvin får fysiska skador, till exempel om hunden 

attackerar vildsvinet och biter den. Vi har inte hittat någon statistik kring hur vanligt 

detta är, men bett och andra fysiska skador innebär självklart ett lidande för vildsvinet 

och behöver därför förebyggas. Detta kan förebyggas genom olika metoder, till exempel 

att vid introduktion av vildsvin för hunden använda sig av munkorg eller stängsel 



 

 

mellan hund och vildsvin. Att ha en åldersgräns för hundar så att endast hundar som är 

mentalt mogna för detta tillåts i vildsvinshägn kan också vara en förebyggande metod. 

Rätt vegetation i hägnet och vilodagar viktigt för harens välfärd  

Jaktträning på hare sker också i de hägn där hararna hålls permanent och kan därför leda 

till att hundarna kommer i närkontakt med hararna. Syftet med denna träning är dock att 

unghunden ska lära sig spåra efter hare, det vill säga använda nosen och inte synen. 

Träningen går ut på att det ska finnas ett visst avstånd samt vegetation mellan hund och 

hare. I hägn med lämplig storlek och vegetation kan en hare relativt enkelt villa bort en 

hund och söka skydd. Vi bedömer därför att om hägnet är tillräckligt stort och utformas 

med lämplig vegetation så bör det tillgodose harens behov av att ha kontroll över 

situationen. Det är dock viktigt att harar inte används allt för ofta eller under alltför 

långa perioder, eftersom harar behöver tid på sig för att energikompensera efter en 

period av aktivitet. Harar behöver alltså ha vilodagar mellan träningstillfällena. Vi 

bedömer också att det kan vara nödvändigt att ha en åldersgräns så att endast unga 

hundar tillåts tränas i hägn med hare.  

Träningen kan skydda hunden från rädsla och skador 

Hundar kan vara rädda för att möta vilt som vildsvin, älg och björn och träningen kan då 

leda till att minska hundens stress och rädsla. Vid träning på björn och älg är risken för 

fysiska skador på hunden minimal eftersom det finns en barriär, i form av ett stängsel, 

mellan vilt och hund. Inte heller träning av hund på hare i hägn bedömer vi utgör någon 

generell risk för fysisk skada på hunden. Träning på vildsvin innebär däremot en risk för 

att hunden skadas och träningen måste därför anpassas så att denna risk minimeras. För 

att skydda hunden kan skyddsväst användas. Hägnet och träningen behöver också 

utformas så att risken för skador på hunden minimeras. Samtidigt som träningen kan 

innebära en risk, bedömer vi att träningen kan vara en viktig del i att minska risken för 

att hunden skadas vid vildsvinsjakt. Varje år skadas och dödas ett stort antal hundar vid 

vildsvinsjakt och träningen kan vara viktig för att minska detta antal. 

Det finns dock även en risk att träning i hägn ger hunden en felaktig bild av hur vilt 

beter sig i naturen vid en riktig jaktsituation. Detta är något man måste ha i åtanke och 

ta hänsyn till vid träningen av hunden. Det är också viktigt att hunden inte 

överansträngs och utsätts för värmestress och vätskebrist vid träningen. Detta bedömer 

vi bör kunna undvikas genom att avstå från att träna hundar i alltför varmt väder, inte 

låta träningen pågå alltför länge och se till så man har bra grundträning på hunden. 

Det finns i dagsläget inga fullgoda alternativ till träning i hägn 

I vårt uppdrag ingick att se på om det finns alternativ till att använda vilt i hägn för 

träning inför prov och anlagstest. Det går att träna jakthundar utan att träna dem med 

hjälp av vilt i hägn men vi bedömer att vissa moment eller färdigheter hos hunden är 

lättare att träna i hägn. Om all hundträning i hägn skulle vara otillåten skulle också 

möjligheterna för hundägare att kunna se hundens arbete samt reaktioner och beteende 

vid vissa situationer minska. Likaså skulle möjligheterna att rikta hundens jaktlust mot 

utpekade arter, alternativt vänja av en hund vid att jaga visst vilt, minska. Detta skulle 

öka riskerna för att vilt och hundar utsätts för lidande vid jakt.  



 

 

8.3 Innebär träning inför prov och anlagstest ett 

lidande och bör det undantas från 3 kap. 1 § 

djurskyddslagen? 

Vi ska enligt uppdraget bedöma om träningen inför prov och anlagstest innebär ett 

lidande för de berörda djuren. Om det innebär ett lidande så ska vi, utifrån den nytta 

som finns med denna träning, överväga om denna nytta motiverar att träningen inför 

prov undantas från förbudet på lidande i 3 kap. 1 § djurskyddslagen. 

Innebär träningen ett lidande? 

Som vi angett ovan saknas det vetenskapliga studier som mer ingående undersökt hur 

djuren upplever träning inför prov och anlagstest. För att vi ska kunna bedöma om nivån 

av stress hos de inblandande djuren utgör ett lidande eller inte krävs konkreta studier på 

olika träningssituationer i hägn där man studerar hur djuren reagerar fysiologiskt och 

beteendemässigt. Utifrån de mer allmänna studierna som gjorts bedömer vi att det finns 

en risk för att djuren upplever någon grad av stress vid denna träning, men det saknas 

underlag för att säga om eller i vilka fall denna stress skulle utgöra ett lidande.  

Av de underlag vi har fått fram är också tydlig att hur omfattande djurens stress är 

varierar beroende på hur träningen utförs och hur hägnet utformas. Även risken för 

eventuellt fysiskt lidande varierar och beror bland annat på hur träningen görs och hur 

djuren sköts, hållandet av dem och hur deras allmäntillstånd är.  

Baserat på allt underlag vi har kunnat samla in bedömer vi att det är omöjligt att säga 

var gränsen går när denna typ av träning utgör ett lidande för de inblandade djuren. Vi 

bedömer att träningen innebär en risk för lidande men att denna risk varierar beroende 

på hur träningen genomförs och hur viltet hålls. Risken för lidande kan minimeras om 

hägnen utformas på rätt sätt och träningen och hållandet av det hägnade viltet tar hänsyn 

till djurens behov och förutsättningar. 

Bör träning undantas kravet på att inte utsätta djur för lidande? 

Ovan anger vi att det i dagsläget är omöjligt att säga var gränsen går när denna typ av 

träning utgör ett lidande för de inblandade djuren, däremot finns det en risk för lidande 

som varierar med olika faktorer. Denna träning skiljer sig som vi ser det därför inte så 

mycket från annan träning av djur inför tävling eller tävlingsverksamhet. Vid denna typ 

av träning finns också en risk för djurlidande som varierar beroende på hur träningen 

går till. Inom exempelvis hästsport finns det risk för lidande vid träning inför tävling, 

eller tävlande, men detta lidande ska förebyggas och minimeras och vi har 

djurskyddsbestämmelser som anger hur detta ska göras.  

Enligt uppdraget ska vi överväga om denna träning i hägn inför prov och 

genomförandet av prov och anlagstest, ska undantas från kravet i 3 kap. 1 § som anger 

att det inte får utföras på ett sådant sätt att djur utsätts för lidande. Som vi ser det bör 

denna träning av djur och utförande av prov och anlagstest hanteras som annan träning 

inför tävling och genomförande av tävling, och alltså inte undantas kraven i 3 kap. 1§. 

Verksamheten bör istället genomföras på ett sådant sätt att den lever upp till paragrafen.  



 

 

Om denna träning och provverksamhet skulle undantas från förbudet i 3 kap 1 § skulle 

det medföra att verksamheten endast regleras i jaktförordningens mer allmänna ordalag 

(18 §) och att tillsynsmöjligheterna skulle bli oklara. Dessutom skulle det inte finnas 

möjligheter i nuläget att ha mer detaljerade föreskrifter om verksamheten, utöver de 

bemyndiganden som Naturvårdsverket och länsstyrelsen har. Dessa gäller dock bara för 

perioder när hundanvändning annars inte är tillåten. 

Ur ett djurskyddslagstiftningsperspektiv bedömer vi att det är olämpligt och ologiskt att 

skilja ut denna träning från annan träning av djur och om det gjordes så skulle 

incitamentet att sträva efter att förebygga och minimera risken för lidande hos dessa 

djur vid träning förvinna. Vår bedömning är därför att en liknande lösning som för 

annan träning av djur bör gälla även för dessa djur och att detta är möjligt då regeringen 

och Jordbruksverket har bemyndigande att föreskriva om hur sådan träning ska gå till 

och hur de inblandade djuren ska hållas och skötas. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Gällande lagstiftning 

Jaktförordningen (1987:905) 

17 § Vid all jakt får hund användas för spårning eller apportering av skadat eller fällt 

vilt, om hunden står under förarens kontroll. Trots 16 § första stycket lagen (2007:1150) 

om tillsyn över hundar och katter, får en hund som står under sådan kontroll också 

användas för att söka efter vilt för att hindra att viltet kommer till skada, exempelvis vid 

slåtter, eller för annat viltvårdsändamål. 

Vid jakt efter björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, mufflonfår eller vildsvin ska en 

hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt kunna finnas på skottplatsen inom 

högst två timmar från påskjutningen. 

Vid jakt efter ringduva, gäss eller änder ska en hund som kan apportera eller markera 

nedskjuten fågel medföras. Vid jakt efter övrig fågel ska en hund som kan apportera 

eller markera nedskjuten fågel medföras under tiden mellan solens nedgång och en 

timme före solens uppgång. Skyldigheten att medföra hund gäller inte om jakten sker på 

snötäckt mark eller från båt i öppet vatten eller vid havskust med hjälp av vettar. 

41 a §   Vilt får hållas i ett vilthägn eller liknande anläggning endast efter tillstånd av 

länsstyrelsen. Tillstånd får inte ges om det finns risk för spridning av smittsamma 

sjukdomar. 

Tillståndet får återkallas om viltet eller hägnet inte sköts på rätt sätt eller om 

anläggningen ger upphov till allvarliga hälsorisker. 

Länsstyrelsen får besluta om närmare villkor för tillstånd enligt första stycket. 

Vilt i vilthägn eller liknande anläggning skall hållas betryggande instängt i enlighet med 

föreskrifter som meddelas av Naturvårdsverket. Förordning (1998:1000). 

42 §   Naturvårdsverket får efter samråd med Jordbruksverket meddela föreskrifter om 

   1. vilka viltarter som får hållas i vilthägn, 

   2. hur hägn för olika viltarter skall vara beskaffade, 

   3. registrering av vilthägn, 

   4. registrering och märkning av vilt som hålls i vilthägn, 

   5. länsstyrelsens prövning i ärende som avses i 41 a §. 

Förordning (1994:108). 

 

 

 



 

 

Miljöbalken 

12 kap.  

Vilthägn 

11 § Vilthägn får inte uppföras utan tillstånd av länsstyrelsen på område där 

allmänheten får färdas fritt. 

Vid tillståndsprövningen skall behovet av skydd för friluftslivet och naturmiljön 

beaktas. 

Tillstånd till vilthägn inom ett strandskyddsområde får meddelas endast om det finns 

särskilda skäl. 

26 kap. Tillsyn  

Allmänt om tillsynen och tillsynsvägledningen 

1 §    Tillsynen ska säkerställa syftet med denna balk och föreskrifter som har meddelats 

med stöd av balken. 

Med tillsyn avses att tillsynsmyndigheten ska  

    1. på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera att 

miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av 

balken följs samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse,  

    2. underlätta för en enskild att fullgöra sina skyldigheter enligt de handlingsregler 

som avses i 1 genom information och liknande verksamhet, och 

    3. fortlöpande bedöma om villkor för miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet 

som omfattas av tillstånd är tillräckliga. 

Utdrag av Miljötillsynsförordningen 

2 kap. Fördelningen av tillsynsansvaret 

8 §   Länsstyrelsen har ansvar för tillsynen i fråga om 

   1. naturreservat, kulturreservat, naturminnen och vattenskyddsområden som har 

beslutats av länsstyrelsen, 

   2. biotopskyddsområden som inte ligger på mark som omfattas av skogsvårdslagen 

(1979:429) och som har beslutats av regeringen eller länsstyrelsen, 

   3. djur- och växtskyddsområden som länsstyrelsen har meddelat föreskrifter om enligt 

7 kap. 12 § miljöbalken, 

   4. miljöskyddsområden enligt 7 kap. 19 och 20 §§ miljöbalken, utom områden som 

har inrättats i anslutning till en verksamhet som omfattas av försvarsinspektören för 

hälsa och miljös ansvar för tillsyn enligt 4 § eller av kommunens ansvar för tillsyn 

enligt 31 §, 

   5. områden och föremål som omfattas av ett interimistiskt beslut meddelat av 

länsstyrelsen enligt 7 kap. 24 § miljöbalken, 



 

 

   6. verksamheter och åtgärder som kan påverka miljön i ett sådant område som avses i 

7 kap. 27 § miljöbalken, utom den tillsyn som omfattas av länsstyrelsens ansvar enligt 7 

§, kommunens ansvar enligt 9 § eller Skogsstyrelsens ansvar enligt 10 §, 

   7. skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning vid jordbruket enligt 7, 8 och 

12 kap. miljöbalken, 

   8. skydd för biologisk mångfald enligt 8 kap. 1-4 §§ miljöbalken, 

   9. verksamheter och åtgärder som avses i 12 kap. 6 § miljöbalken, utom den tillsyn 

som omfattas av Skogsstyrelsens ansvar enligt 10 §, 

   10. vilthägn enligt 12 kap. 11 § miljöbalken,  

   11. stängselgenombrott enligt 26 kap. 11 § miljöbalken, och 

   12. förordning (EU) nr 1143/2014, utom den tillsyn som omfattas av Skogsstyrelsens 

ansvar enligt 10 §. 

Länsstyrelsen får överlåta uppgiften att utöva tillsyn enligt första stycket åt en 

kommunal nämnd enligt 1 kap. 19 och 20 §§. Förordning (2018:1940). 

3 kap. Tillsynsvägledning och tillsynsstrategi  

Vägledningsområden 

2 §   Naturvårdsverket ska ge 

   1. tillsynsvägledning till kommunala nämnder och länsstyrelser, om inte annat följer 

av 3-15 §§, och 

   2. allmän tillsynsvägledning till tillsynsmyndigheter i frågor som avser tillämpningen 

av 26 och 30 kap. miljöbalken. 

Förordning (2020:647). 

Djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och 

djurskyddsföreskrifter 

Utdrag ur Djurskyddslagen (2018:1192) 

1 kap.  

2 § Lagen gäller djur som hålls av människan och viltlevande försöksdjur. 

2 kap.  

1 § Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. 

 

2 § Djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att  

1. deras välfärd främjas,  

2. de kan utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för 

deras välbefinnande (naturligt beteende), och  

3. beteendestörningar förebyggs. 

 

3 § Den som håller djur eller på annat sätt tar hand om djur ska ha tillräcklig kompetens 

för att tillgodose djurets behov. 

 



 

 

4 § Djur ska ges tillräcklig tillsyn.  

Djur ska ges tillräckligt med foder och vatten som är av god kvalitet. Foder, vatten och 

utfodringsrutiner ska anpassas efter djurets behov. 

 

6 § Stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn ska ge samtliga djur 

tillräckligt skydd. De ska även ge djuren utrymme att kunna röra sig obehindrat och att 

kunna vila på ett för djuren lämpligt sätt.  

Stall och andra förvaringsutrymmen för djur ska hållas rena.  

Klimat, ljus- och ljudförhållanden i stall och andra förvaringsutrymmen ska vara 

anpassade till djurens behov. 

 

7 § Inredning och utrustning i stall, andra förvaringsutrymmen för djur och inhägnader 

utomhus för djur får inte utformas på ett sätt som  

1. medför en risk för att djuren skadas eller för att djurens hälsa försämras, eller  

2. otillbörligt inskränker djurens rörelsefrihet eller annars verkar störande på dem. 

 

9 § Djur får inte agas, tillfogas skada eller överansträngas.  

Utrustning får inte användas på ett sätt som kan orsaka djuret lidande eller skada.  

Förbudet mot att tillfoga skada enligt första stycket och förbudet enligt andra stycket 

gäller inte åtgärder som utförs eller utrustning som används  

1. av veterinärmedicinska skäl,  

2. som en del av ett djurförsök som har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd, 

eller  

3. av liknande berättigade skäl. 

 

3 kapitlet 

1 § Det är förbjudet att, på ett sådant sätt att djur utsätts för lidande, träna djur för eller 

använda djur vid  

1. tävlingar eller prov,  

2. ljud- och bildinspelningar, eller  

3. föreställningar eller andra förevisningar som anordnas för allmänheten.  

 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela  

1. ytterligare föreskrifter om träning eller användning av djur som avses i första 

stycket 1–3, och  

2. föreskrifter om undantag från förbudet mot att träna djur för eller använda djur 

vid prov på ett sådant sätt att de utsätts för lidande. 

6 kap. 

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter 

om krav på att låta förpröva stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn.   

Utdrag ur Djurskyddsförordningen (2019:66) 

3 kap. 



 

 

6 § En djurpark eller liknande anläggning får inte tas i bruk för offentlig förevisning av 

djur innan den har godkänts av länsstyrelsen. Detsamma gäller vid omflyttning av 

djuren och vid ny-, till- eller ombyggnad av någon betydelse. 

6 kap. 

1 § Stall, andra förvaringsutrymmen och hägn, eller en del av en sådan anläggning, ska 

godkännas från djurskydds- och djurhälsosynpunkt innan de  

1. uppförs,  

2. byggs till eller byggs om,  

3. ändras på ett sätt som är av väsentlig betydelse från djurskydds- eller 

djurhälsosynpunkt, eller 

 4. tas i anspråk eller inreds för djurhållning eller djuruppfödning som de tidigare inte 

har använts för.  

Första stycket gäller endast stall, andra förvaringsutrymmen och hägn avsedda för  

1. hästar,  

2. djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar, eller  

3. djur som används i sådan undervisning som inte är djurförsök.  

3 § Frågor om förprövning enligt 1 § prövas av länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska 

besiktiga stall och andra förvaringsutrymmen samt hägn innan de tas i bruk eller, om det 

är mer lämpligt, snarast möjligt därefter.  

 

Utdrag ur Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd 

(SJVFS 2019:15) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning 

m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby; 

1 kap. 

4 § Viltfångade djur får inte hållas, förmedlas eller säljas för sällskap och hobby eller 

för att användas som foderdjur. Detta gäller dock inte fiskar förutom de arter som 

omfattas av fridlysning. Detta gäller inte heller ägg (rom) och larver (yngel) av de arter 

av grod- och kräldjur som i enlighet med undantaget i 11 § artskyddsförordningen 

(2007:845) får hållas under en begränsad tid för studier av utvecklingen, men inte som 

vuxna. 

5 § Det är inte tillåtet att hålla, förmedla eller sälja apor, rovdjur, rovfåglar, hybrider 

mellan tamhund och vilda hunddjur eller hybrider mellan tamkatt och vilda kattdjur för 

sällskap och hobby. Detsamma gäller för korsningar mellan sådana hybrider och vild 

art.  

Tamiller och grävling får dock hållas, förmedlas eller säljas för sällskap och hobby. 



 

 

6 § Djur som får hållas enligt 4 och 5 §§ och som inte omfattas av 6-15 kap. ska, utöver 

vad som framgår av 1-5 kap., hållas i enlighet med de utrymmeskrav, inklusive 

inredning och annan miljöberikning, som anges i Statens jordbruksverks föreskrifter 

(SJVFS 2019:29) om djurhållning i djurparker m.m. 

Allmänna råd till 1 kap. 6 § 

Till djur som inte omfattas av 6-15 kap. räknas, i fråga om sällskapsfåglar och gnagare, sådana 

arter som vanligtvis inte hålls för sällskap och hobby i Sverige. 

 

Utdrag ur Statens jordbruksverks föreskrifter (2019:29) om 

djurhållning i djurparker m.m. 

6 kap.  

Svartbjörn, brunbjörn och isbjörn 

16 § För vintersovande björnar får säsongsförvaring ske i utrymmet för stall/nattkvarter. 

17 § Utrymmeskrav enligt följande: 

Stall/nattkvarter: 1 box/vuxen individ om vardera 6 m2 samt 1 

extra box. Hona med ungar får hållas i samma 

box.  

Utrymmets utformning: Klättermöjligheter 

Utomhusutrymme med visning: 1 500 m2. Utrymmet ska kunna delas. 

 Minsta delen ska vara minst 500 m2. 

Utrymmet utformning: Svart- och brunbjörn: grävmöjligheter, 

klättermöjligheter, tillgång till bassäng i alla 

utrymmen. 

 Isbjörn: grävmöjligheter, damm med sim- och 

dykmöjligheter i alla hägndelar, damm 600 m2 

och 3 m djup. 

 Om två björnar hålls i två separata hägn får 

vardera hägn inte understiga 1 000 m2. 

 

9 kap. 

Nordliga och bergslevande idisslare > 50 kg 

22 § Utrymme med visning: 3000 m2 

Utrymmets utformning: Flera vind- och regnskydd. Regn- och 

vindskydd krävs inte för Cervus, Odocoileus 

och älg. Myskoxe ska ha skydd för regn och 



 

 

dessutom solskydd under den varma årstiden 

Fast, kuperad och väl dränerad mark som 

medger klättermöjligheter för bergslevande 

arter. Fejnings-möjligheter. Sölgrop för 

Cervus. Endast ett könsmoget handjur under 

brunstperioden vid angivet mått.  

 

Utdrag ur Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd 

(2019:26) om tävling och träning med djur 

2 KAP. DJURHÅLLARENS SKYLDIGHETER  

 

Användning och hantering av djuren  
1 § Ett djur som tränas för eller används vid tävling, ska vara fritt från skada och sjukdom 

som kan antas förorsaka lidande.  

2 § Den som tränar eller tävlar med ett djur får bara ställa sådana prestationskrav på djuret 

som är anpassade till det enskilda djurets fysiska och psykiska förmåga.  

3 § Utrustning, hjälpmedel eller metoder får inte användas på sådant sätt att det kan 

medföra skada eller annat fysiskt eller psykiskt lidande för djuret. 

4 KAP. ANDRA DJUR ÄN TÄVLINGSDJUR  

 

2 § Djuren ska vara fria från skador och sjukdomar som kan antas förorsaka lidande.  

3 § Djuren ska vara lämpliga för ändamålet avseende ålder, dräktighetsstatus och allmän 

kondition.  


