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Begäran om en utredning
av konsekvenserna av jakt med lös hund

	
  
Djurskyddet Sverige och Svenska Rovdjursföreningen hemställer att regeringen tillsätter en utredning som
belyser de oönskade konsekvenser som jakt med lös hund medför för såväl hundägarna själva, som för
tamdjur, övrigt vilt och människor och föreslår åtgärder för att komma till rätta med dessa.
Bakgrund
Jakt med lös hund är en uppskattad och vanligen förekommande jaktform i Sverige, som bedrivs i olika
former och med olika typer av hundar (se bilaga 2)
Jaktformen är dock inte oproblematisk . Att hundar släpps lösa i naturen under jakt leder till problem och
konflikter av flera slag. De bestämmelser om hundhållning som finns i lagen om tillsyn över hundar och
katter (2007:1150) och jaktlagen (1987:259) innefattar inte någon nämnvärd reglering av specifikt
hundanvändningen vid jakt och syftar inte till att undvika de problem som finns.
Problemområden är bland andra:
- Påverkan på fredat vilt
- Bristande utbildning av jakthundar och hundförare
- Ofredande av annat vilt än det avsedda jaktbytet
- Angrepp på tamdjur
- Rädsla och olägenheter för människor
- Olycksrisker i trafik
- Olycksrisker vid björnkonfrontation
(Se bilaga 1)
Jaktformen är problematisk då det gäller revirhävdande djur som varg då krav på skyddsjakt ofta ställs för
att kunna utöva jakt med lös hund i vargrevir. Dessutom löper hundarna risker att skadas och dödas vid
konfrontation med varg. Det är dock ett naturligt beteende för varg och lösningar måste beaktas för att
skydda både hunden och vargen. Det händer också att jakthundar söker upp björnar, även under deras
idevistelse, vilket kan leda till olyckstillbud för såväl hunden som björnen och jägaren. Jakthundarna råkar
även ut för konfrontationer med andra vilda djur (företrädesvis vildsvin) och skadas och dödas.
Sverige är ett av få länder som tillåter jakt med lösdrivande hund. Under lång tid har man byggt upp en
tradition av jakt med lös hund. Under de senaste decennierna har löshundsanvändningen ökat, men det
krävs ingen utbildning av hunden och heller ingen särskild utbildning i hundhållning av den som jagar med
lösdrivande hund.
Jakthundanvändningen är dock ett kvalificerat arbete som, om den ska bedrivas i enlighet med intentioner
i jaktlagen och lagen om tillsyn av hundar och katter, ställer mycket höga krav på både hund och förare.
Endast ett fåtal tjänstehundgrenar ges rätt att arbeta med lös hund, som t.ex polis och militär, och deras
hundhållning är strikt reglerad. Jägare med hund tillåts däremot använda hundar på ett sätt som inte
välutbildade yrkesanvändare får göra.

Vi menar att det är angeläget att undersöka i vilken utsträckning jakt med lös hund kan orsaka skador eller
avsevärda olägenheter under pågående jaktutövning, eftersom denna jaktform äger rum under stora delar
av året .
Djurskyddet Sverige och Svenska Rovdjursföreningen hemställer därför att regeringen tillsätter en
utredning med bred sammansättning för att se över konsekvenserna av jakt med lös hund och
grythundsjakt.
Utredningen bör göra en grundlig undersökning av de negativa konsekvenser och risker som dessa
jaktformer i sin nuvarande utformning kan medföra och föreslå vilka åtgärder som måste vidtagas för att
dessa ska kunna undvikas.
Det är vår övertygelse att även Sveriges jägarorganisationer skulle dra nytta av att en sådan utredning
kommer till stånd och belyser problematiken på ett samlat sätt.
Vi vill se en utredning som ger en bild av jaktformens alla konsekvenser, i avsikt att finna säkrare
jaktmetoder för jakthundar, tryggare djurhållning och förutsättningar för en vild fauna där djurens
naturliga beteenden, även de oönskade, respekteras och inte bestraffas
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Bilagor
1. Sju problemområden som berör jakt med lös hund
2. Jakthunden
	
  

