Fråga inskickad till Naturvårdsverket
"För jakt och jaktträning med jakthund krävs jakträttshavarens medgivande. Samma krav
gäller enligt Naturvårdsverkets mening träning med exempelvis spårhundar. Man kan
däremot inte förbjuda någon att ta med sig hund, som hålls i koppel eller på annat sätt
förhindras att driva eller förfölja vilt."
För oss som arbetar med hund är det motsägelsefullt. Spårträning med hund efter människa
sker kopplad och har därmed inte möjlighet att följa eller jaga vilt.
Låt mig ta följande exempel:
- Jag går en runda på 2 km på annans mark utan hund, vilket inte möter något hinder enligt
allemansrätten. Därefter går jag samma runda med min kopplade hund, vilket inte heller är
något hinder, men skulle hunden nosa på marken eller ta upp en pinne blir jag genast i strid
med naturvårdsverkets tolkning för träning med spårhund.
Hur menar Naturvårdsverket med denna text?
Svar från Naturvårdsverket
Tack för din fråga, här kommer ett försök att besvara den.
Eftersom spårträning av olika slag kan störa markägarens verksamhet (egen hundträning,
jakt m.m.) så utgår vi ifrån att alla former av hund-/spårträning kräver markägarens
medgivande. En promenad innebär att man, utan förberedelser (dvs. där man först rör sig i
området/längs spåret för att lägga ut markörer m.m. för att därefter genomföra själva
träningen) enbart passerar förbi. Störningen torde därför bli minimal under förutsättning att
hunden hålls under tillbörlig uppsikt (vanligen koppel).
Viltspår och personspår bygger på att man lägger ut ett spår, och spåret i sig kan störa
markägarens verksamhet. Naturligtvis kan olika former av spårträning störa olika mycket,
men för att kunna ge någorlunda god vägledning i frågan finns ingen möjlighet för
Naturvårdsverket att börja med allemansrättslig klassning av olika spårträningsformer. Det
anses rymmas inom allemansrätten att ta med sin hund på promenad, men det finns inget
som indikerar att det skulle vara allemansrättsligt tillåtet att träna sin hund på annans mark
utan medgivande.
Frågan om spår- och annan träning av hundar på annans mark är inte uttryckligen reglerad i
lag. Det saknas vidare vägledande rättsfall att söka ledning från. Men såvitt
Naturvårdsverket kan bedöma att det saknas stöd i allemansrätten för hundträning i alla
former på annans mark utan lov. Däremot anses det rymmas inom allemansrättens ramar
att ta med hunden på promenad, och även då ska hunden hållas under den uppsikt som
lagen i övrigt kräver.
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