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Yttrande över samråd från Jordbruksverket och 
Naturvårdsverket angående utvärdering av 
djurvälfärden vid träning med hund inför prov och vid 
anlagstest i vilthägn (5.2.17-10965/2019). 

Sammanfattning 
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har svarat på de frågor som Jordbruksverket 
och Naturvårdsverket önskat få svar på. 

SLU har även delgivit sina kommentarer på den preliminärt framtagna rapporten i 
bifogad bilaga.  

SLU:s svar på ställda frågor  
1. Vad anser ni att det finns för nytta med att kunna träna sin hund i 

vilthägn? 
 

SLU vill klargöra att träning av hund i vilthägn enbart tillämpas på hare och 
vildsvin. För träning eller test på älg och björn hålls hundarna utanför vilthägnet.  
 
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 vid ordinarie jakt. 
Träning i vilthägn med vildsvin kan även vara till nytta för jakthundar som blivit 
rädda för vilt i samband med jakt och träning i hägn skulle då kunna vara 
rehabiliterande för hunden om man använder vildsvin som är vana vid hundar och 
inte uppvisar aggressivitet. 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 
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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 bör dock förtydligas att det i dagsläget inte finns några vetenskapliga studier 
som talar för eller emot ovanstående resonemang.  
 
I övrigt kan verksamheten utgöra ett nöje för utövaren samt ge en inkomst till den 
som driver hägnet. 
 
 

2. Vad anser ni att det skulle få för effekter om det inte längre skulle vara 
tillåtet att träna med hund i vilthägn? 
 

SLU anser att då effekterna av träning eller test i eller utanför vilthägn är mycket 
oklara och ej studerade vetenskapligt så är det oklart vad effekterna skulle bli om 
sådan träning eller test inte skulle tillåtas. Det finns i dagsläget inget som styrker 
nyttan av träning- och testverksamhet i eller utanför hägn i förhållande till vanlig 
jakt. Ett förbud för denna verksamhet skulle kunna leda till att ett visst antal hundar 
inte kan förberedas, rehabiliteras eller tränas inför praktisk jakt, med eventuellt 
ökade skaderisker för hunden som följd, samt potentiellt även ökade risker för 
jaktviltet med försämrade förutsättningar för jaktens genomförande. Det är dock 
förhållandevis få jägare av totalantalet jägare med hund som nyttjar hägnen för att 
träna och/eller gör anlagstest (enligt SLU:s uppskattning rör det sig om ca 2000 
hundägare som nyttjar hägnen jämfört med ca 250 000 jaktkortsinnehavare, och 
uppskattningsvis ca 40 000 renrasiga jakthundar och därtill några tusen 
blandrashundar som används vid jakt), varpå effekten av utebliven träning troligen 
är marginell ur ett nationellt perspektiv, dvs. det skulle inte påverka jaktdagar, 
jakten och uttag av vilt i någon märkbar omfattning. Det skulle sannolikt inte 
skjutas färre vildsvin, hare eller älg utan träningshägnen.  

För de hägnade vilda djuren skulle djurvälfärden sannolikt bli bättre om tränings- 
och testverksamhet inte var möjligt. Risken att utsätta det hägnade viltet för lidande 
minskar avsevärt. Detta gäller framför allt de djur som förföljs i hägn, så som 
vildsvin och hare. Även älg och björn kan komma att påverkas positivt, då de inte 
riskerar att utsättas för stress, vilket även för vissa av dessa djur kan innebära ett 
lidande.  
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Utan hundträningsverksamhet skulle ägarna inte få en inkomst och därmed skulle 
företagsamhet på landsbygden påverkas i viss mån.  

 
3. Vilka nackdelar se ni att det kan finnas förknippat med verksamheten att 

kunna träna och testa sin hund i vilthägn? 
 

SLU vill lämna följande synpunkter:  

Vid träning på vilda djur i hägn kan en god djurvälfärd och ett gott djurskydd för 
de hägnade djuren inte garanteras, vilket är en stor och allvarlig nackdel. Även för 
hundarna finns vissa djurvälfärdsrisker vid träning på vilt i begränsade utrymmen.  

Det finns ofta bristande kunskap om skötsel, smittskydd, etologi, och fysiologi hos 
de som driver hägn, vilket påverkar både djurens hälsa och välfärd negativt. Ju 
större hägnet är desto svårare blir tillsynen och kontrollen av djuren för 
djurhållaren. Begränsad tillsyn gör det svårt att upptäcka, bedöma och åtgärda 
eventuella skador på viltet som kan ha uppkommit i samband med träningen.  

I hägn hålls vilda djur på ytor som är mindre än vad som är normalt för ett vilt djur 
att röra sig på. Detta kan påverka de vilda djurens möjlighet att utföra naturligt 
beteende negativt liksom djurens möjlighet att undkomma hunden vid förföljelse 
och jakt, vilket inte är i överensstämmelse med svensk djurslagstiftning. SLU vill 
peka på att hägnat vilt alltid begränsas i sitt naturliga beteende av stängslet, oavsett 
hägnstorlek och utformning.  
 
Det är rimligt att anta att viltet i hägnet upplever rädsla, stress och ångest vid mötet 
med hund under ett träningstillfälle, eftersom det rör sig om en jakt på liv och död 
för det förföljda viltet. Denna risk är störst för vildsvin och hare som förföljs och 
jagas inne i hägnet. Även om denna verksamhet skulle regleras via lagstiftning så 
är det svårt att bortse från att dessa djur kommer att utsättas för stark stress i 
samband med jaktträningen i hägnen. Då jakten sker vid upprepade tillfällen kan 
det påverka djurens välfärd negativt även i ett längre perspektiv. Sammantaget 
innebär träning som omfattar förföljelse inne i ett hägn en risk för ett påtagligt 
lidande. Det föreligger även risk för fysiska skador och värmestress för viltet vid 
förföljelsen av hund, samt även risk för att hunden skadas. Det finns även en risk 
för att hunden skadas vid mötet med vilt som känner sig trängd (framför allt 
vildsvin). Dessa företeelser inte är i samklang med svensk djurskyddslagstiftning. 
 
Även för björn och älg finns en risk för att djuren upplever stress i samband med 
mötet med hund, vilket sker vid upprepade tillfällen. Djurens upplevelse påverkas 
även av hägnets utformning, djurens möjlighet att gå undan och söka skydd från 
hunden, träningens omfattning (tid och frekvens), möjlighet till återhämtning, 
djurens personliga egenskaper, eventuell habituering eller sensitisering, samt 
djurhållningen och djurens välfärd i övrigt.  
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För samtliga djurslag kan det vara problematiskt med för många tränings- eller 
testtillfällen om viltet inte får möjlighet till återhämtning. Det är oklart hur björnar 
som förbereder sig för att gå i idé eller precis vaknat från sin vintersömn kan 
påverkas av träning i de fall säsongen håller på under denna tid, men kan utgöra 
ytterligare en risk.  
 
För mer detaljerad beskrivning av djurvälfärdsrisker hänvisar SLU till 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, SLU ID: 
SLU.scaw.2020.2.6-31 
 

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

SLU vill lämna följande synpunkter:  

Antalet registrerade renrasiga hundar som kan användas vid jakt efter vildsvin 
ökade från 7000 till 39000 mellan 2001 och 2018, inbegripet hundar som kan 
användas vid jakt efter älg. Blandraser och oregistrerade hundar med samma 
användningsområde saknas i statistiken men kan ha ökat i samma omfattning. Av 
det totala antalet hundar som används vid ordinarie jakt är det förhållandevis få 
som har testats i hägn.  

Det finns flera hägn som överhuvudtaget inte är registrerade hos länsstyrelsen men 
där hundträning bedrivs.  Det finns även hägn, godkända för vildsvin, men utan 
tillstånd för hundträning, där träning bedrivs ändå Sannolikt är så även fallet för 
hare. Vildsvin från hägn (registrerade och oregistrerade) står troligen även för 
utsättning av svin i de norra delarna av Sverige vilket är olaga utsättning av vilt. 
Det förekommer även handel mellan hägnen, med bristande smittskydd. Därutöver 
har flera hägnägare svårigheter att veta och kunna redovisa hur många djur som 
finns på anläggningarna, och hur de är fördelade vad gäller ålder och kön, vilket 
visar på en bristande tillsyn.  

Mörkertalet av hägn försvårar kontrollmyndighetens möjlighet att bedriva tillsyn 
över verksamheten. Faran är att oregistrerade hägn går under radarn och inte kan 
kontrolleras avseende djurskyddet och heller inte identifieras i händelse av utbrott 
av för grisar och vildsvin smittsam sjukdom, till exempel afrikansk svinpest, vilket 
kan få stora allvarliga samhällskonsekvenser. Det finns även risk att allvarliga 
salmonellatyper kan spridas från vildsvin till tamgris. För att kontrollmyndigheten 
ska kunna genomföra sitt arbete krävs dock god kompetens och tillräckligt med 
resurser, men kontrollen kan vara svår och stora hägn försvårar även 
kontrollmyndighetens tillsyn.  

Det finns ingen som helst koppling mellan dessa typer av verksamheter och ökande 
eller minskande avskjutning av vilt i allmänhet och vildsvin i synnerhet. 
Professionella jägare använder sig ytterst sällan, eller aldrig, av denna typ av 
träningsverksamhet, samtidigt som de representerar en kategori jägare som i de 
flesta fall står för den högsta kompetensen och förmågan att bedriva jakt och 
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förvaltning på vildsvin för att hålla t ex vildsvinsstammen på en lämplig nivå. Det 
är därför inte troligt att avskjutningen av vildsvin skulle öka med stöd av eller på 
grund av att denna träningsverksamhet existerar. Avskjutning av vildsvin för att 
radikalt sänka eller helt eliminera en vildsvinspopulation bestäms i första hand av 
jägare. Intresset för harjakt med hund avtar i landet. Det är ytterst tveksamt om 
hållande av harar i hägn är ett sätt att vända den trenden.  

Då det totalt sett är en procentuellt liten andel av alla jakthundar som tränas i hägn, 
går det att ifrågasätta om samhällsnyttan med jaktträning i hägn övertrumfar de 
djurskyddsmässiga problem som kan uppstå, samt risker för de vilda djurens hälsa. 
Vidare är de smittskyddsmässiga problemen med att hålla vilt i hägn också av 
samhällsintresse, framför allt när det gäller hållande av vildsvin och risken för 
afrikansk svinpest men även salmonella, där hållande av vildsvin i hägn utgör en 
risk för smittspridning. 

SLU anser att lidandeaspekten inte får negligeras utan måste tas i beaktande för 
djur som jagas i hägn där hägnet begränsar djurets möjlighet att komma undan. För 
det jagade djuret går det inte att undvika att jakten är på liv och död, men den stress 
och ångest, dvs. psykiskt lidande, som det innebär. Detta är ett djurskyddsproblem 
och SLU anser därför att träning i hägn med lös hund efter vildsvin och hare inte 
ska få fortgå. Lagstiftning och reglering inom området tar inte bort vilda djurets 
upplevelse av att jagas på liv och död inne i hägnet, och den stress, ångest och 
lidande som denna verksamhet innebär. 

Avseende test och träning utanför hägn med björn och älg så anser SLU att även 
sådan verksamhet innebär en risk för stress och lidande. Om verksamheten ska 
fortgå så krävs en reglering för hur sådan träning- och testverksamhet får bedrivas 
samt krav på hägnens storlek och utformning med möjlighet för djuren att komma 
undan hundarna, detta för att minska risken för lidande hos det utsatta viltet. Man 
ska dock ha i åtanke att hundens närvaro i form av ljud och lukt kan påverka viltet, 
även i de fall som viltet kan röra sig utom synhåll från hunden.  

En reglering av verksamheten behöver också kontrolleras på ett tillfredställande 
sätt.  

SLU har kännedom om att det redan nu förekommer träning med viltattrapper 
vilket skulle kunna utvecklas ytterligare och eventuellt kunna ersätta hägnträningen 
vilket därmed minska behovet av hägnat vilt för hundträning. Effekten av 
hägnträning och träning med attrapper för den praktiska jakten bör utredas vidare. 

Beslut om detta yttrande har på uppdrag av rektor fattats av dekan Margareta 
Emanuelson vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU, efter 
föredragning av koordinator Fredrika von Sydow. Nationellt centrum för 
djurvälfärd (SCAW) har varit sammankallande och sammanställande, med 
företrädare föreståndare Viveka Hillegaart. Innehållet har utarbetats av 
försöksdjursföreståndare Jonas Malmsten vid institutionen för vilt, fisk och miljö, 
universitetsadjunkt Johan Lindsjö vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa, 
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kvalificerad handläggare Elina Åsbjer och biträdande föreståndare Margareta 
Steen, båda vid Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) samt prefekt Carl-
Gustaf Thulin vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi. 
 

 

Margareta Emanuelson 

  

  

Viveka Hillegaart  
 

Bilaga: Kommentarer på Jordbruksverket och Naturvårdverket preliminärt 
framtagna rapport. 
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Bilaga  

Kommentarer på Jordbruksverket och Naturvårdverket 
preliminärt framtagna rapport. Se kommentarer i gulmarkerat 
efter eller i respektive stycke. 

 Utdrag från ett preliminärt utkast på rapporten 

2.3 Vilken omfattning har denna verksamhet? 

Osäkerheter kring antal 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. Vi bedömer att det dels kan finnas hägn i listorna som inte längre 
är i bruk, dels kan finnas hägn som inte är med i de redovisade siffrorna. Vi 
redovisar dock de uppgifter vi fått in av länsstyrelserna och bedömer att det 
ger ett ungefärligt värde 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 finns flest vildsvinshägn 

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 som vi fått in från länsstyrelserna så har länsstyrelsen 
handlagt tillståndsärenden för minst 126 vildsvinshägn i Sverige, och vi har 
fått in beslut på att 31 av dem är godkända för jaktträning. 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. 
Motsvarande uppgifter för älghägn visar att det finns 42 älghägn. Vi har 
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.  
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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 
två harhägn där det bedrivs jaktträning.  
Björnar finns bara i djurparker och enligt de uppgifter vi har fått fram så 
finns det endast två platser i landet där man tränar jakthundar.  
SLU vill informera om att på den ena björnanläggningen sker endast test 
och ingen träning. De två ställen där test respektive träning av hundar på 
björnar sker skiljer sig vidare mycket tydligt åt gällande tidsomfattningen, 
både vad gäller tiden björnarna utsätts för hund per tränings-/testdag samt 
hur lång period över året som aktiviteterna pågår. Vidare skiljer sig även 
tränings-/testhägnens utformning, storlek och miljö åt.  

5. 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 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 
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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 men vi fokuserar analysen till effekter som är till nytta för 
samhället, alltså för en större grupp individer. 

5.1 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 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.  
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Svårt att uppskatta ekonomiska värden på effekter 

Det är mycket svårt att sätta ekonomiska värden på de nyttor som den 
aktuella verksamheten ger 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 ses som ungefärliga 
uppskattningar som endast ger en indikation på de aktuella effekterna. 

5.2 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 med fokus på 
allmännyttor. Vi börjar dock med en kort beskrivning av de egennyttor som 
träningen också skapar för hundägare. 
De olika nyttorna från träningen i vilthägn sammanfattas inledningsvis i 
tabell X. 
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Tabell X Sammanfattning av nyttor som skapas genom träning och 
anlagstest i vilthägn 

Nyttor för hundägare med träning och test i vilthägn 

Nyttor för hundägare är huvudsakligen rena egennyttor. Det är långt ifrån 
alla hundägare som väljer att träna sina hundar inför prov eller göra 
anlagstester i hägn, men det finns samtidigt ett förhållandevis stort antal 
hundägare i landet (en grov uppskattning är att det åtminstone handlar om 

Nyttor för hundägare med träning och test i vilthägn 

• Ger möjlighet att testa jaktanlag och få fram lämpliga jakthundar. SLU menar att det 
saknas belägg för detta i dagsläget.  

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

• Kan höja hundens värde 

• Ger möjlighet att träna lydnad samt aktivera och motionera hundar Att hunden aktiveras 
och motioneras ser SLU mer som en nytta för hunden än för hundägaren 

• Kan bidra till att avdramatisera viltmöten för hundföraren 

• Ger möjlighet till utbildning och erfarenhetsutbyten mellan hundägare 

Nyttor för vilthägnsinnehavare med träning och test i vilthägn 

• Inkomster för anläggningarna med vilthägn 

Nyttor för samhället med träning och test i vilthägn  

• Kan ha betydelse för att hantera vildsvinsstammen. SLU är mycket tveksam till att 
träningen har betydelse för att hantera viltstammen. Se vidare under svar på frågorna 1-4. 

• Kan ha betydelse för att förhindra smittspridning. SLU ser istället att hägnen (ffa för 
vildsvin) utgör en risk för smitta än bidrar till att förhindra smittspridning. Se vidare under 
svar på frågorna 1-4. 

• Kan göra kontakter med vilda björnar säkrare. SLU menar att så kan vara möjligt med att 
det saknas belägg för detta i dagsläget.  

• Kan minska risken för onödigt lidande vid jakt. SLU menar att så kan vara möjligt med att 
det saknas belägg för detta i dagsläget. 

• Kan bidra till effektivare eftersök på skadat vilt 
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cirka 2 000 hundägare, se nedan) som efterfrågar den aktuella 
verksamheten. Dessa hundägares aggregerade nyttor av verksamheten kan 
sammanlagt förväntas vara förhållandevis stor. SLU anser dock att detta 
behöver ställas i förhållande till antalet jägare/hundägare som inte nyttjar 
detta (se tidigare uppgifter om proportion jägare som tränar inför prov eller 
gör anlagstester).  

Ger möjlighet att testa jaktanlag och få fram lämpliga 
jakthundar 

Enligt beskrivning ovan i rapporten har anlagstesten den huvudsakliga 
funktionen att de ger möjlighet att testa jaktanlaget på en hund, dvs. testa 
om hunden är lämplig för jakt. Verksamheterna i hägnen ger också en 
möjlighet att träna upp hunden och förbättra dess jaktegenskaper. Träningen 
i hägnen har också en viktig funktion i avelsarbetet genom att förbereda 
hundar inför jaktprov. För många hundägare som vill införskaffa en ny 
jakthund är det viktigt att de hundar som används i avelsarbetet har 
genomgått jaktprov eller anlagstest och visat sig ha bra anlag för jakt. SLU 
anser dock att det är oklart vad effekten är av träning eller test i hägn på 
avelsarbetet, och att detta behöver utvärderas.  
I arbetet med att få fram lämpliga hundar 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 vilthägnen 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 jaga på just 
hare. Om man vill uppnå en träning på hare i naturen som är garanterat fri 
från störningsmoment främst i form av exempelvis rådjur som hunden kan 
börja jaga istället kan det vara en möjlighet att genomföra sådan träning i 
norra delarna av landet där det inte finns rådjur i naturen. I södra delarna av 
landet kan det vara svårt att träna hund på hare i naturen där det finns risk 
att hunden börjar jaga rådjur istället. 

Ger möjlighet att rehabilitera hundar och kan minska risken för 
skador 

Träningen i hägnen 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.  
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Träningen har även en funktion i att minska risken för att hundar skadas i 
kontakter med vilt eftersom hägnen ger hundägaren möjlighet att träna 
hunden till önskade beteenden vid kontakter med vilt. I detta sammanhang 
bör dock noteras att det även finns hundägare som anser att träning i 
vilthägn 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 istället kan bli 
alltför närgången i kontakter med frilevande vilt som kan riskera att skada 
hunden. För en effektiv träning som stämmer väl överens med kontakter 
med frilevande vilt bör djuren i hägnen därför inte vara för invanda vid 
träningssituationen utan istället så långt möjligt bete sig som frilevande vilt. 
Samtidigt kan det finnas fall där hundägare vill träna sin hund på vilt som 
har ett lugnare beteende vid möte med hund än vad man kan förvänta sig att 
frilevande vildsvin har, exempelvis 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 till hur djuren i hägnet 
beter sig vid kontakter med hund, 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 när 
hundar används i jakt på björn och till viss del även vildsvin. I jakten 
behöver hundförare veta hur hunden kommer agera vid kontakt med viltet 
och träning och test i hägn ger möjligheter att testa hundens agerande. Om 
en hund exempelvis skulle bli rädd vid kontakt med björn och då springer 
tillbaka till hundföraren och samtidigt lockar med sig björnen finns det risk 
att björnen attackerar hundföraren. Det finns även risk att hundförare kan 
skadas av vildsvin vid jakt om de inte på förhand vet hur hunden kommer 
agera vid kontakt med vildsvinen. Det är emellertid inte enbart jägare som 
kan ha behov av att testa hur hundar agerar vid kontakt med 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 mycket ute i naturen 
med sin hund.  
SLU anser att man bör belysa att situationen i ett hägn inte efterliknar 
situationen i det vilda, vilket gör effekten av träningen eller testerna 
svårbedömd när det gäller hur hunden agerar vid möte med vilt.  

Höjer hundens värde 

Genomfört anlagstest bidrar även 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 under utredningen 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 10 500 kr, medan en hund som genomgått svenskt 
jakthundschampion vanligen kan få ett höjt försäkringsvärde på cirka 
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25 000 kr. Värdet kan dock stärkas ännu mer med ytterligare jakt- och 
utställningsmeriter. Högsta försäkringsvärden för jakthundar brukar ligga på 
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. Dels 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) samt för att träna bort oönskade 
beteenden från hunden vid sådana kontakter, se ovan.  
Vilthägnen ger även möjlighet för hundägare att träna andra beteenden hos 
sin hund, såsom exempelvis träning av inkallning med störningsmoment 
från vilt. Vilthägnen ger möjlighet att inom ett avgränsat område träna 
hundar inom diverse discipliner i en miljö där det finns vilt som hunden på 
olika sätt kan reagera på. Om hundägare istället skulle träna motsvarande 
ute i naturen finns risk att hunden kan reagera på vilt och eventuellt ge sig 
iväg från föraren.  

Ger möjlighet för hundföraren att uppleva viltmöten 

Att bedriva jakt med hund efter framför allt björn, men i även älg och 
vildsvin är som skrivs ovan, kan vara förknippat med vissa risker. Att 
hundföraren ges möjlighet att uppleva en jaktsituation under kontrollerade 
förhållanden kan göra att motsvarande situation under jakt inte upplevs lika 
dramatisk och göra att hundföraren agerar på ett säkrare sätt än annars.  

Ger möjlighet till utbildning och erfarenhetsutbyten mellan 
hundägare 

För hundägare kan verksamheten i vilthägnen även skapa nyttor genom att 
hundägarna där kan få möjlighet att få tips och råd kring hur de ska träna 
och utveckla sina hundar. Ansvariga vid träningen i vilthägnen kan ofta 
bidra med kunskap om hur hundarna kan utvecklas och hur oönskade 
beteenden kan tränas bort.  
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 inför 
prov och genomföra anlagstest med hundar i vilthägn skulle flera av de ovan 
beskrivna nyttorna sannolikt gå förlorade. Alternativa metoder, såsom 
träning med attrapper, skulle antagligen kunna användas till viss del för att 
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testa jaktanlag och träna hundar för kontakter med vilt. Men i dagsläget 
finns det inte alternativa metoder som fullt ut kan ersätta verksamheten med 
levande djur i vilthägn för de hundägare som använder sig av 
verksamheterna. Det bör dock noteras att det är långt ifrån alla hundägare 
som använder sig av verksamheterna för träna sina hundar och göra 
anlagstest.  
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 stor utsträckning för att verifiera hundars egenskaper och stärka 
deras meriter och bör därför kunna fungera som ett substitut för testen i 
hägnen i de aspekterna. 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 sannolikt ses som ett smidigare och effektivare sätt 
att under kontrollerade former testa jaktanlag, 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 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 i kontakter 
med vilt samt att minska risken för skador för hundar och hundförare i 
kontakter med vilt så bör dessa nyttor vara svåra att uppnå utan kontakter 
med levande djur under kontrollerade former i vilthägn. Se tidigare 
synpunkter från SLU angående nyttan med kontakt med levande djur i hägn. 
Nyttan som vilthägnen 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 hägnen. Motsvarande kontrollerade och avgränsade 
träningsformer är svåra att uppnå i naturen. 
Vad gäller nyttorna i att hägnen skapar möjligheter till utbildning och 
erfarenhetsutbyten mellan hundägare bör det finnas andra forum och 
mötesplatser som kan fungera som goda 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. 
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Hur stor är efterfrågan på träning och anlagstest i hägn? 

Uppgifter från SKK och Tysk jaktterrierklubb visar att under de senaste fem 
åren har det genomförts 60-100 anlagstest på vildsvin i hägn per år. För 
björn, älg och hare finns det inga regelverk och officiella tester.    
Det är svårt att uppskatta hur omfattande träningsverksamheten totalt sett är 
i olika vilthägn i landet. Några av de större, 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. Under utredningen har 
vi fått följande uppgifter om 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 prov 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 tester 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. Uppgifter från 
intresseorganisationerna ovan samt från hägnägare indikerar dock att den 
stora merparten av verksamheten i vilthägnen är träning snarare än tester. 
Representanter för Jägarnas Riksförbund har vid samrådsmöte uppskattat att 
cirka 90 procent av verksamheten i hägnen är träning där hundar tränas inför 
test eller där hundägaren vill se hur hunden reagerar i kontakt med vilt. 
Det bör även återigen poängteras att vi inte har någon kännedom om 
omfattningen på verksamheten i vilthägn som inte är certifierade. 
Som vi beskriver i avsnitt 2.3 har vi under uppdraget fått uppgifter från 
länsstyrelserna har de handlagt tillståndsärenden för minst 126 
vildsvinshägn i landet, varav 31 har fått godkännande för jaktträning enligt 
beslut från länsstyrelserna. I relation till det totala antalet hägn i landet är de 
fyra certifierade anläggningarna samt Almunge hundcenter bara några få 
procent, men det finns troligen inte många andra anläggningar som är lika 
stora som dessa fyra certifierade anläggningar och Almunge hundcenter. 
Hundträningen i andra hägn är därför sannolikt inte lika omfattande som i 
de fem större anläggningarna, men vi har inte kännedom om den totala 
omfattningen av träningsverksamheten i vilthägn i landet. Uppgifterna ovan 
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om antal besök och antal hundar som tränar i de aktuella hägnen visar 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. 
SLU menar att den bristande kännedomen om omfattningen av hägn och 
jaktträning i hägn i sig innebär en djurskyddsrisk som inte är försumbar. 

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 
kan ses som samhällsnytta. 

Inkomster för anläggningarna med vilthägn 

Det finns i nuläget fyra vilthägn i landet som är certifierade av SKK för 
anlagstester för hundar. Det finns emellertid inga säkra uppgifter om hur 
många vilthägn det totalt finns i landet som erbjuder träning för hundar. Vår 
utredning visar att det totala antalet vilthägn med denna typ av verksamheter 
är svårt att uppskatta, särskilt vad gäller träning på 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 större antal hägnade djur. Vi har emellertid inte uppgift om hur 
stor den genomsnittliga anläggningen är.  
Utöver de fyra anläggningar som är certifierade av SKK för anlagstester 
med vildsvin, se ovan, finns det även en större anläggning i Almunge i 
Uppland. Utöver dessa större anläggningar finns det ett flertal anläggningar, 
åtminstone cirka 30 stycken men det kan även vara betydligt fler, som också 
erbjuder hundträning på hägnade vildsvin. Information från olika vilthägns 
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 certifierade hägn, men vi har 
inte uppgifter om hur mycket träning som görs i hägn som inte är 
certifierade av SKK. 
Det finns två anläggningar med björn där det genomförs hundträning inför 
prov: Junsele djurpark samt Almunge hundcenter. Båda dessa anläggningar 
har annan verksamhet utöver hundträningen på björn som därmed bara är en 
liten del av anläggningarnas totala verksamhet. Enligt uppgifter från 
hägnens webbplatser kostar ett anlagstest på björn cirka 2 000 kr medan 
träning på björn kostar cirka 1 500-1 800 kr per tillfälle. Som vi beskriver 



Yttrande över samråd från Jordbruksverket och Naturvårdsverket angående utvärdering av djurvälfärden vid träning 
med hund inför prov och vid anlagstest i vilthägn (5.2.17-10965/2019). 

18/47 

ovan har vi under utredningen fått uppgift om att det totalt genomförs cirka 
200-300 björntester 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. 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 i hägn men utifrån vad som framkommit i utredningen bedömer vi att 
det endast är ett fåtal anläggningar i som har denna verksamhet. Som 
beskrivs ovan görs det inte anlagstester eller prov på hare i hägn. Vi har inte 
uppgifter om hur mycket hundträning som totalt görs på hare i vilthägn 
årligen i landet 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 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 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 om hur omfattande träningsverksamheten 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 
proven med hund i hägn. Det är därmed tänkbart att ägare till hägnen tar ut 
förhållandevis låga priser för träningen och proven, eftersom andra 
verksamheter i anslutning till hägnen kan generera de huvudsakliga 
intäkterna för anläggningarna. En förhållandevis begränsad omsättning för 
hundträning och provverksamhet behöver därmed inte innebära att 
efterfrågan på de totala verksamheterna är begränsad.  
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Sammanfattning - inkomster för anläggningarna med vilthägn 

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 
huvuddelen 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 kommer sannolikt att lägga ner sin verksamhet vid ett 
jämförelsescenario där det inte längre är tillåtet att träna hundar på vilt i 
hägn.  

Nyttor för samhället med träning och test i vilthägn  

Träningen inför prov och anlagstesterna 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. 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. 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 i vildsvinsjakten. 



Yttrande över samråd från Jordbruksverket och Naturvårdsverket angående utvärdering av djurvälfärden vid träning 
med hund inför prov och vid anlagstest i vilthägn (5.2.17-10965/2019). 

20/47 

Kan ha betydelse för att hantera vildsvinsstammen  

Vildsvinstammen har vuxit mycket snabbt i Sverige under 2000-talet. 
Vildsvinen 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 inför 
prov 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.  
Se SLU:s kommentarer angående vildsvinsjakt under frågorna 1-4. 

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 hindra 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 är 
träning inför prov och anlagstester i hägn en verksamhet som bidrar till 
avelsarbetet för att få fram bra jakthundar i landet. 
SLU menar att risken med att svinpest (ASF) kan komma in i ett 
vildsvinshägn och även spridas därifrån genom att grisar tar sig ut eller 
släpps ut från hägnen kan påverka kontrollen av ASF efter ev. introduktion 
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till Sverige negativt. Vidare kan vilthägnen bidra till att den svenska 
populationen av vildsvin ökar genom att djur från hägn rymmer eller sätts ut 
i områden där det annars inte finns vildsvin. Bristen på kontroll av hägnen 
och att det finns hägn som myndigheterna inte känner till ökar ytterligare 
risken för att inte kunna kontrollera ASF, vilket kan få stora 
samhällskonsekvenser. Sammanfattningsvis ser SLU därför att hägnens 
betydelse för att förhindra smittspridning är liten, och att de istället utgör en 
risk i sammanhanget. 

Kan göra kontakter med vilda björnar säkrare 

Jakt med hund används även som jaktmetod i förvaltningen av älg och 
björn. Vid jakt efter björn är det särskilt viktigt att ha för syftet lämpliga 
hundar samt att hundarna är väl tränade och förberedda för kontakter med 
björn, och det är viktigt både för hundens och jägarens säkerhet att jägaren 
vet hur hunden kan agera vid kontakt med björn. Hundägare som rör sig 
med sin hund i natur där det förekommer björn kan ha liknande behov av att 
veta hur hunden kan 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 följd av att hundar har blivit rädda 
i kontakt med björn, varpå hunden har flytt tillbaka till hundföraren och 
lockat dit 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 vilda 
björnar och ger möjlighet för hundägare att se hur hunden agerar i kontakt 
med björn. 
SLU anser att effekten av hur testerna och träningen med hundar på björn 
påverkar hundarna inför mötet med björn i det vilda är oklar.  

Kan minska risken för onödigt lidande vid jakt 
Träningen och testerna med hundar i vilthägn genererar nyttor genom att 
verksamheterna bidrar till avelsarbete och träning för att få fram bra 
jakthundar som är lämpade för jakt på de olika typerna av vilt.  
En funktion med träningen inför prov och anlagstester i vilthägn är att 
hundägare får möjlighet att träna hundar i kontakt med levande vilt och kan 
då se om hunden går för nära viltet och utsätter sig eller viltet för risk för 
skada i närkontakt. Hundar som agerar alltför aggressivt i kontakter med 
viltet får inte godkänt resultat på anlagstester. Denna aspekt skapar också 
nytta för samhället i och med att det bidrar till att vi överlag får 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. De finns risk för att hundar kan skadas 
allvarligt i kontakter med vildsvin, björn och älg.  
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Jaktlagstiftningen ställer upp krav på att vilt inte får utsättas för onödigt 
lidande vilket är en viktig del i lagstiftningen för att upprätthålla ett bra 
djurskydd i landet. Att säkerställa att hundar inte har ett olämpligt beteende 
som riskerar att skada viltet är därmed en del i att uppfylla jaktlagstiftningen 
genom att det bidrar till att viltet inte utsätts för onödigt lidande i jakten. 
En annan del i att uppfylla jaktlagstiftningens krav på hundanvändningen 
kan vara att säkerställa att hundar inte jagar på annat vilt än det som är 
föremål för jakten. I denna aspekt fyller träning i harhägn en viktig funktion 
som följd av att ett syfte med att träna hundar på hare i hägn är att 
säkerställa att hundarna jagar just hare och inte annat vilt. Vid jakt på hare 
finns det en risk att snabbdrivande hundar börjar jaga rådjur istället för hare 
vilket i så fall kan medföra risk för stress och lidande för rådjuren. 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. 
SLU anser att huruvida träningen i vilthägn uppfyller syftet att förbättra 
djurvälfärden för vild hare vid jakt är oklart.  

Kan bidra till effektivare eftersök på skadat vilt 

Träningen i vilthägn kan även bidra med nytta vid eftersök. Eftersöksjakt på 
skadat vilt är en viktigt för att säkerställa att vilt inte lider 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 vara 
mer aggressivt än friska djur vilket innebär att eftersök ställer särskilda krav 
på att hunden agerar på rätt 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 inför prov och 
anlagstesterna 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. 
SLU anser att huruvida träningen i vilthägn uppfyller sitt syfte är oklart. Vid 
träning eller test på björn och älg testas inte hundens spårförmåga utan 
enbart dess reaktion i möte med björn och älg. Man bör också beakta att 
stängslet mellan viltet och hunden inte existerar i det vilda och att mötet 
mellan hunden och viltet därmed inte motsvarar en situation vid jakt i det 
vilda.  
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Nyttor i förhållande till jämförelsescenariot? 

Vid ett jämförelsescenario där det inte längre är tillåtet att bedriva träning 
och prov med 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 träningen och 
proven i vilthägn. SLU anser att effekten av träning och test på hägnat vilt 
överlag är oklar avseende jaktens effektivitet, och anser att det saknas stöd 
för detta argument.   
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 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 vet 
hur hunden kan 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 också kort 
vilket innebär att det finns begränsat med tid för hundträning på vild björn.  
Det är förvisso 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. Samtidigt är det alltså 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.  
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 träningsmöjlighet i vilthägn upphörde. Det är svårt 
att uppskatta hur stort bidrag hundträningen ger till verksamheter totalt sett. 
Sett till all jaktverksamhet står träningen i hägn sannolikt för en ganska 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 avelsarbete och träning för 
att få fram lämpliga jakthundar. Det är därför sannolikt att det skulle 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 vild björn, samt även öka risken för 
skador på hundar och på vilt i jakten och vid jaktträning, om träning och 
prov i vilthägn helt förbjöds. 
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SLU menar att det som rapportskrivarna framför är motsägelsefullt. SLU 
anser att kunskapen om nyttan med träning med hund på vilt i hägn saknas. 
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6. Analys av djurvälfärdsaspekter 
vid träning av djur i hägn 

6.1 Allmänna relevanta 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 (Prop. 
2017/18:147). I betänkandet Ny djurskyddslag (2011) 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 kan ge upphov 
till stress eller att hållas i en miljö där de är understimulerade. 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 
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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.  

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, 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 vilda djur i hägn 
påverkas det vilda djuret både av själva träningstillfället, men även av 
vistelsen i hägnet före och efter träningstillfällena. Miljön i hägnet kan ge 
det vilda djuret 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. 

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 
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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, 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 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 

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 
bjö  l l  h kti  ti t id t ä i tillfäll t   
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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. 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.  

SLU vill poängtera att, även om björnarna vistats i ett större hägn, så 
kommer hägnet vara begränsande i de fall björnarna har behov av att röra 
sig ifrån hundarna.  
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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. 

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 

SLU:s vetenskapliga råd har identifierat följande djurvälfärdsrisker:  
• Stress vid möte med hund, som kan öka p.g.a 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.  



Yttrande över samråd från Jordbruksverket och Naturvårdsverket angående utvärdering av djurvälfärden vid träning 
med hund inför prov och vid anlagstest i vilthägn (5.2.17-10965/2019). 

30/47 

att ha tillräckligt med siktbarriärer så att älgarna kan gå bakom dessa om de 
upplever mötet med hunden eller hundarna som stressande. 

SLU vill poängtera att även om älgarna vistats i ett större hägn, så kommer 
hägnet vara begränsande i de fall älgarna har behov av att röra sig ifrån 
hundarna.  
 

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 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 

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.  
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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 mycket högre kortisolnivåer 
än andra klövdjursarter och de tycks därför vara mer känsliga för stress. 

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. Därför är det till 
exempel viktigt att tänka på vart man placerar vatten- och 
utfodringsanordningar så att behovet att gömma sig inte kommer i konflikt 
med näringsintaget. Det är därför viktigt att hägnen har tillräckligt med 
skyddade områden så att vildsvinen kan ta skydd i sådana miljöer.  

SLU vill poängtera att oavsett hur hägnet utformas så kommer jakt med lös 
hund inne i hägnet oundvikligen orsaka stark stress med risk för såväl 
påtagligt fysiskt som psykiskt lidande hos vildsvinet.  
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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 ur 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 bitskador 
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 
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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. 

 

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.  

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.  
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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 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 jaga med 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 ska vara är oklart, men de två hägn 
som vi har kontaktat och som har pågående verksamhet är av storleken 17 
respektive 22 hektar.  
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SLU vill poängtera att oavsett hur hägnet utformas så kommer jakt med lös 
hund inne i hägnet oundvikligen orsaka stark stress med risk för såväl 
påtagligt fysiskt som psykiskt lidande hos haren vilket även kan ge 
långsiktiga negativa effekter.  

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. 

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.   

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 vilda djur, 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/vilda 

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).  
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djur och vildsvin under de senaste 5 åren. Dödad/skadad av vildsvin har 
ökat med 53 % och dödad/skadad av vilt/vilda djur 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.  
 
 
 

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 
vilda djur 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. Denna, 
eller snarare de reaktioner 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 
anlagstest där man använder permobjörnar och det finns framtagna 
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permoälgar och permovildsvin. Deras 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.  

SLU har uppfattningen att det förekommer en hel del seriös träning utanför 
ramen för uppvisning och att det inte alltid rör sig om komplement eller 
rehabilitering. För träning av harhundar finns såvitt vi vet ingen sådan 
anordning som motsvarar träning med hund i harhägn. 

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 innebär inga 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 till exempel kunna 
leda till att hunden lär in fel beteende vid möte med det vilda djuret och att 
detta leder till en ökad skaderisk för både viltet, hunden och människor i 
deras närhet. Andra nackdelar, förutom de som är förknippade med ökad 
risk att djuren kan skada varandra, är samtliga de som hör ihop med en 
feltränad, icke fungerande eller tillräckligt tränad jakthund. 

SLU känner inte till att det finns några publicerade studier som jämför 
användbarheten hos attrapper med andra träningsformer. SLU anser att 
användbarhet av attrapper bör utforskas.  

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 att 
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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 vilda djur. 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 kan 
utföras 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 har metoden troligen av mindre 
värde, eftersom hunden inte förväntas komma i närkontakt med viltet och 
det är andra egenskaper hos hunden man vill bedöma. 
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Även enbart pejlutrustning kan ge bra kompletterande information kring 
hundens beteende vid träning av hund på frilevande vilt. 

 

8 Preliminära slutsatser 

8.1 Allmänna slutsatser  
Regelverken kring hållande av och träning på dessa vilda 

djur är inte anpassade till verksamheten 

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 inte framtagna för syftet 
att hålla djur som ska användas vid jaktträning eller den situation som själva 
jaktträningen innebär. Eftersom 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 viktigt för 
djurskyddet. Tydligare regler eller riktlinjer kring detta skulle kunna 
förbättra djurens situation och göra det tydligare och enklare för djurhållare 
och kontrollmyndighet. Vi bedömer att tillsynen enligt djurskyddslagen idag 
är svår för kontrollmyndigheten och att denna skulle kunna förbättras om 
det blev tydligare vilka krav som bör ställas.  

SLU vill poängtera att även om mer lagstiftning införs för hållande av samt 
träning eller test på vilda djur i hägn så löser inte det problemet med den 
stress som vildsvin och hare oundvikligen kommer uppleva när de jagas av 
lösa hundar.  

Dessa hägn prövas inte från djurskyddsperspektiv 

Om djur hålls i hägn i syfte att bli livsmedel så ska hägnen förprövas från 
djurskydds- och djurhälsoperspektiv och när djur hålls i hägn för offentlig 
förevisning krävs så djurparkstillstånd där hägnen också granskas. Hägnen 
för djur som används vid jaktträning omfattas dock inte av sådan 
granskning, med undantag från 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. 

SLU instämmer med denna bedömning. 
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Kompetens är viktigt för att tillgodose djurens behov 

Att hålla vilda djur i fångenskap och använda sig av dem för exempelvis 
jaktträning, ställer stora krav på kompetens hos utövarna för att säkra de 
vilda djurens välfärd. Vilda djur 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 det kan finnas skäl att ha mer specifika krav på 
kompetens kring denna verksamhet för att säkra att djurhållaren vet vad som 
krävs för att tillgodose djurens behov på det sätt som djurskyddslagen anger. 

SLU instämmer med denna bedömning. Specifika krav på kompetens hos de 
som håller vilda djur bör finnas.  

8.2. Slutsatser relaterade till nyttor 
Sammanfattningsvis bedömer vi att träningen och testen i vilthägn skapar 
nyttor på flera olika sätt. Dels skapar verksamheten egennyttor för de 
hundägare som besöker vilthägnen och använder sig av träningen och testen 
för sina hundar. Dels ger verksamheten även möjligheter att bedriva 
näringsverksamhet på landsbygden. Även om företagens omsättning som 
genereras av träningen och testen är förhållandevis liten ställt i relation till 
andra branscher i samhällsekonomin, så kan verksamheten ändå ha en viktig 
funktion genom att bredda näringsverksamheten hos hägnägare som kan 
kombinera träning och anlagstest med annan verksamhet i hägnen, såsom 
exempelvis jakt, livsmedelsproduktion eller förevisning av djuren. 

På ett mer övergripande plan skapar träningen och testen i vilthägnen även 
viktiga nyttor för samhället i stort. Många hundägare anser att träningen och 
anlagstesten i vilthägnen har en viktig funktion i att bidra till att vi har 
lämpliga jakthundar i landet. Jakt med ställande hund är en vanlig jaktmetod 
och utredningen visar att denna jaktmetod är ett av flera verktyg som behövs 
för att vi ska ha en effektiv förvaltning av vildsvin, björn och älg i landet.  

Vår utredning visar exempelvis att jakt med hund kan ha en viktig funktion i 
vildsvinsförvaltningen, samt att det även kan ha viktig betydelse vid 
bekämpning av smittsamma djursjukdomar, exempelvis afrikansk svinpest. 
Träningen i vilthägnen kan också minska risken för skador både för hund 
och hundförare i kontakter med vilt, främst björn. Träningen och 
anlagstesten kan även bidra till bättre djurvälfärd vid jakt genom att minska 
risken för att viltet utsätts för onödigt lidande vid jakten. Verksamheten i 
vilthägnen kan även bidra till säkrare och effektivare eftersök på skadat vilt, 
exempelvis vid jakt eller trafikolyckor där vilt skadats, vilket kan leda till 
mindre lidande för de vilda djuren. 
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Se SLU:s tidigare synpunkter angående oklar nytta av träning med hund på 
hägnat vilt.  

 

8.3 Slutsatser relaterade till djurvälfärd 
Hur djuren hålls och sköts påverkar deras välfärd då de 

används vid jaktträning 

När vi håller och använder oss av vilda djur i hägn har vi ett ansvar enligt 
djurskyddslagstiftningen för att tillgodose deras behov och främja deras 
välfärd. Forskning visar 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. Våra slutsatser nedan omfattar därför både själva användningen av 
djuren för jaktträning och hur djuren bör hållas och skötas för att kunna 
hantera den situation som jaktträningen innebär.  

Hägnets utformning och storlek har avgörande betydelse för 
djurvälfärden  

Att hålla vilda djur i hägn kan innebära en risk för dålig djurvälfärd 
eftersom den yta som djuren hålls på är begränsad. Många vilda djurarter 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 
vilda djur 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.  

Se SLU:s tidigare kommentar avseende tillsyn i stora hägn.  

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 de vilda djuren. 
Forskning visat att de vilda djuren 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 
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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 det vilda djurets 
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 
vara verkningsfull. 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. Vi har därför svårt att bedöma om denna stress 
ska betraktas som ett lidande eller inte.  

SLU har sett att hur tränings- testhägnet är utformat för björn skiljer sig åt 
mellan de två hägn som finns i Sverige. På den ena anläggningen är 
träningshägnet mindre, samt mindre berikande än hemmahägnet och 
björnarna kan inte komma undan hunden. På den andra anläggningen är 
testhägnet större och mer berikande än björnarnas hemmahägn samt 
möjliggör för björnarna att lättare kunna gå undan från hundarna visuellt, 
även om hägnet alltid är begränsande. Även i detta större hägn kan testerna 
genomföras. Risken för stress och lidande beror på hägnets utformning samt 
hur test eller träningar genomförs och i vilket omfattning. Eftersom de två 
anläggningarnas verksamhet skiljer sig mycket åt på flera punkter är det 
troligt att även björnarnas upplevelse och stress skiljer sig åt. SLU menar att 
det är oklart att situationen i träningshägnet alltid är stressande för alla 
björnar, men att den är det för vissa björnar, och därmed kan utgöra ett 
lidande för vissa djur. Detta beror även på björnarnas personliga egenskaper 
samt eventuell habituering eller sensitisering. SLU ser därför ett stort behov 
av att verksamheten regleras om den ska fortgå, men är väldigt tveksam till 
att man överhuvudtaget ska få hålla björn i hägn enbart i syfte att träna 
hund. 
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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. Vi har därför svårt att bedöma om denna 
stress ska betraktas som ett lidande eller inte. Vi bedömer dock att det är 
sannolikt att stressnivån är större under brunstperioden och att det är något 
man bör ta hänsyn till. 

SLU vill även här peka på riskerna för stress och lidande hos det 
individuella djuret och ser därför ett behov av att verksamheten regleras om 
den ska fortgå.  

Vildsvin blir stressade och kan bli fysiskt skadade vid 
jaktträning 

Även vildsvin blir stressade vid jakt och får förhöjda kortisolvärden. Vissa 
studier visar på att vildsvin får högre kortisolnivåer än andra klövdjursarter 
och vilket kan tyda på vara mer känsliga för stress. 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 av hunden om 
den attackerar vildsvinet och biter den. Det finns ingen statistik kring hur 
vanligt det är att ett vildsvin blir bitet av en hund men bett och fysiska 
skador innebär självklart ett lidande för vildsvinet. Vi bedömer också att det 
finns en risk att sådan skador inte upptäcks och det är en risk för djurens 
välfärd. 

Eftersom vildsvinen kan vara tuffa vid närkontakter med hunden så behöver 
hundarna som används till denna typ av jakt ha en viss skärpa och 
försvarslust. Detta bidrar till att risken för att vildsvinen kommer till skada 
ökar. En hund som till synes omotiverat är allt för tuff fysisk mot vildsvinet 
kan innebära en ökad skaderisk för både vildsvin och hunden själv. Det är 
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en avvägning som man måste göra utefter de förutsättningar som finns, 
bland annat utifrån hundens kända kvaliteter och kännedomen om vilken typ 
av vildsvin man har in hägnet. För att undvika detta bedömer vi att det kan 
krävas att hundar kan behöva bära munkorg eller hållas med stängsel mellan 
vildsvin och hund första gången de tränas eller om det finns anledning att 
tro att det föreligger förhöjd risk att en specifik hund kommer att skada 
vildsvinen. Det kan också övervägas om det bör finnas en åldersgräns för 
hundar i vildsvinshägn liknande den som är rekommenderat för harhägn.  

SLU anser att även om verksamheten regleras så utgör det faktum att 
vildsvinen jagas av lös hund inne i hägnet en stor risk för stark stress och 
lidande för vildsvinen. SLU är därför mycket tveksam till att denna 
verksamhet ska få fortgå och anser inte att samhällsnyttan av att fortsätta 
med denna verksamhet är tillräckligt stor.  

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. Det är därför svårt att 
bedöma om denna stress ska betraktas som ett lidande eller inte. 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. Syftet med träningen är att hunden ska 
använda sitt luktsinne och att det ska finnas ett visst avstånd mellan hund 
och hare och 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. 

SLU anser att även om verksamheten regleras så utgör det faktum att 
hararna jagas av lös hund inne i hägnet en stor risk för stark stress och 
lidande för hararna. SLU är därför mycket tveksam till att denna verksamhet 
ska få fortgå och anser inte att samhällsnyttan av att fortsätta med denna 
verksamhet är tillräckligt stor. 
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Hundar kan bli skadade vid träning i vilthägn 

Hundar som tränas för att möta vilda djur 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 grundträning på hunden och därför till exempel 
kan avstyra jakten när det behövs.  

Vildsvinsjakt och träning i vildsvinshägn innebär en påtaglig 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 hägnets kan också utformas så att 
risken för skador på hunden minimeras. Vi bedömer att det är det finns en 
tydlig risk för lidande för hunden vid denna träning på grund av risk för 
skador. 

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. Vid verklig jakt skulle de kunna resultera i att hunden 
skadas. Även vid träning på vildsvin i hägn finns det en risk för att 
vildsvinen inte beter sig som vildsvin i naturen när de möter en hund och 
hunden kan därför råka ut för en annan situation när den möter vildsvin i det 
vilda. Detta kan leda till skador eller stress hos hunden vid den verkliga 
jaktsituationen.  

8.4 Alternativ till träning på vilt i hägn? 
Det går att träna upp jakthundar utan möjlighet att träna dem i hägn, men 
vissa moment eller egenskaper hos hunden är lättare att träna i hägn. Om all 
hundträning i hägn skulle vara otillåten skulle möjligheterna för hundägare 
att direkt kunna se hundens arbete 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.   
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SLU hänvisar till tidigare synpunkter om att nyttan av träning med hund på 
hägnat vilt är oklar och att antalet hundförare som nyttjar detta är 
förhållandevis litet. 

8.5 Innebär träning inför prov och anlagstest 
ett lidande och bör det undantas från 3 kap. 1 § 
djurskyddslagen? 
För denna del finns inget färdigt förslag på utkast. 

Överlag är SLU tveksamt till att använda levande vilda djur i hägn vid 
träning av jakthund. Det är SLU:s bedömning 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.  

 

Beslut om detta yttrande har på uppdrag av rektor fattats av dekan Margareta 
Emanuelson vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU, efter 
föredragning av koordinator Fredrika von Sydow. Nationellt centrum för 
djurvälfärd (SCAW) har varit sammankallande och sammanställande, med 
företrädare föreståndare Viveka Hillegaart. Innehållet har utarbetats av 
försöksdjursföreståndare Jonas Malmsten vid institutionen för vilt, fisk och miljö, 
universitetsadjunkt Johan Lindsjö vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa, 
kvalificerad handläggare Elina Åsbjer och biträdande föreståndare Margareta 
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Steen, båda vid Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) samt prefekt Carl-
Gustaf Thulin vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi. 
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