Stockholm den 15 december 2020

Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Yttrande angående Jordbruksverkets preliminära utkast på rapporten om att utvärdera
djurvälfärden vid träning inför prov och vid anlagstest i vilthägn, dnr 5.2.17-10965/2019

Jordbruksverkets frågor:
1. Vad anser ni att det finns för nytta med att kunna träna sin hund i vilthägn?
Såsom framgår i rapporten utsätts både djuren i hägnen och hundarna som tränas för stress och i
vissa fall skaderisker vid träningsaktiviteten. Svenska Djurskyddsföreningen (SDF) är i princip emot
djurhållning där instängda djur utsätts för upprepade stressframkallande situationer orsakade av
andra djur i människans vård. Vi får stöd för denna inställning i djurskyddslagen (2018:1192 ), 3 kap 1
§: "Det är förbjudet att, på ett sådant sätt att djur utsätts för lidande, träna djur för eller använda
djur vid tävlingar eller prov". Lagen ger sedan möjlighet till undantag från förbudet mot att träna djur
för eller använda djur vid prov på ett sådant sätt att de utsätts för lidande, men SDF anser att
lagstiftaren ska vara mycket restriktiv med att medge sådana undantag.
Jordbruksverket har i sin rapport listat en lång rad "nyttor" som skapas genom träning och anlagstest
i vilthägn. 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. Till de senare hör t ex
"Kan höja hundens värde", "Ger möjlighet till utbildning och erfarenhetsutbyten mellan hundägare"
och "Inkomster för anläggningarna med vilthägn".
SDF 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. Sådan jakt kräver genetiskt bra och
lämpliga hundar som givits möjligheter att testa och träna sina färdigheter i hägn under ordnade
former. Vältränade hundar ger tryggare jägare som tillsammans möjliggör att på ett säkert sätt för
både hund, jägare och villebråd hålla vildsvinsstammen nere.
2. Vad anser ni att det skulle få för effekter om det inte längre skulle vara tillåtet att träna med hund i
vilthägn?
Rapporten beskriver ganska utförligt de negativa konsekvenser för jägare och hundar som träning
utan tillgång till vilthägn skulle medföra. SDF tror dock att alternativa metoder, såsom träning med
attrapper, skulle utvecklas snabbare och bli effektivare än idag om träning i vilthägn skulle upphöra.
Ytterligare en positiv förändring för de djur som av andra anledningar än träning och prov
fortfarande skulle hållas i vilthägn är att stressmomenten i deras liv skulle minska.
Samtidigt kan det vara svårt att ersätta denna typ av träning i hägn med attrapper när det gäller
vildsvin. Kontakt med vildsvin under jakt med en hund som inte har rätt egenskaper utgör en mycket
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farlig situation för den jagande hunden. Det är av yttersta vikt att bästa möjliga förutsättningar
skapas för att kunna testa, träna och premiera hundar för att kunna avla fram individer med de rätta
egenskaperna för vildsvinsjakt.
3. Vilka nackdelar se ni att det kan finnas förknippat med verksamheten att kunna träna och testa sin
hund i vilthägn?
Främst djurskyddsproblem för de hägnade djuren, i enlighet med de problemområden som SLUs
vetenskapliga råd för djurskydd har identifierat (1):
•

Fysiska skador för både hägnade djur och hundar.

•

Stress för de hägnade djuren vid närvaro och förföljelse av hund, som kan öka på grund
av begränsade flyktvägar och begränsad möjlighet till normalt flyktbeteende.

•

Hög stress- och värmekänslighet vid fysisk överansträngning, vilket kräver ett bra
regelverk med tillsyn av hägn och hägnägare.

•

Upprepade träningstillfällen under en lång period ökar den psykiska belastningen på
djuret. Det fordras ett väl styrt regelverk för att förhindra detta.

•

Risk för långvariga effekter och stress. Det behövs ett väl styrt regelverk för att förhindra
detta.

•

Otillfredsställande hållning och skötsel i hägnet. Även här krävs ett noga utformat
regelverk med regelbundna myndighetskontroller för att utesluta problemet.

4. Har ni några övriga input att ge inom ämnesområdet?
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.
Sammanfattningsvis anser SDF 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.

För Svenska Djurskyddsföreningen
Johan Beck-Friis
Generalsekreterare
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