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Miljö & Teknik

Människans bästa vän

Lagar och förordningar

Det är roligt att ha hund, men det är också förenat med ett stort ansvar. Som
hundägare får du inte glömma bort att det finns människor och djur som av olika
anledningar skyr hundar. En del är allergiker, andra är helt enkelt rädda. Fåglar
som häckar och annat vilt med ungar är speciellt känsliga för hundar. Tänk på att
ansvarsfulla hundägare är bra reklam för både hunden och hundägandet!

Djurskyddslagen
- Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och
sjukdom.

Det är ditt ansvar som hundägare att känna till gällande djurskyddslagstiftning! För
hund är det främst SJVFS 2008:5 (Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna
råd om hållande av hund och katt).
Innan du skaffar din hund, tänk efter vilken sorts hund du och dina intressen passar
till. Idag finns många raser att välja på som sällskapshundar, jakthundar, brukshundar
osv. Kontakta gärna Svenska kennelklubben som kan ge goda råd inför ditt hundköp.
Köp inte en valp som är yngre än 8 veckor! I och kring Kävlinge kommun finns ett
antal brukshudsklubbar som erbjuder ett stort utbud av kurser, från valputveckling till
mer avancerade kurser.
Hunden är inte bara trevligt sällskap för människan. Hunden är ett utpräglat flockdjur
och har därför själv ett stort behov av sällskap. Det är därför viktigt att den inte
lämnas ensam allt för länge. Börja att träna den unga hunden att vara ensam korta
stunder, utöka tiden allt eftersom.
Efter en rejäl promenad och eventuell utfodring kan en vuxen hund vara ensam 4 till
5 timmar. Det är inte lämpligt att lämna en hund ensam under en hel arbetsdag!

Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av
hund och katt
- Mått på utrymmen vid hållande av hund och katt.
Lagen om tillsyn över hundar och katter
- Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som med
hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att
förebygga att de orsakar skador eller oavsevärda olägenheter.
Miljöbalken
- Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras
och skötas så att olägenheter och hälsoskydd för människors
hälsa inte uppkommer.
Lokala ordningsföreskrifter
- Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll
eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund
är skyldig att följa bestämmelserna (gäller inte för ledarhund
för synskadad person eller för polishund och räddningshund i
tjänst).
- Hundar skall hållas kopplade inom försäljningsplats medan
torghandel pågår.
- Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen,
dock inte inom inhägnande områden.
- När en hund inte är kopplad skall den ha halsband på sig
med ägarens namn, adress och telefonnummer.
- Hund får inte vistas på badplatsen vid Barsebäcks Saltsjöbad
under tiden 1 maj- 30 september.
- Inom följande områden skall föroreningar efter hundar
plockas upp: Gator, trottoarer, gång- och cykelvägar,
parkeringsplatser, torg, vårdade parker, grönytor, lekplatser
samt anläggningar för motion.
Jaktlagen
- Under tiden 1 mars - 20 augusti skall hundar hållas under
sådan tillsyn att de hindras från att löpa lösa i mark där det finns
vilt. Under övrig tid av året skall hundar hållas under sådan
tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt när de inte
används till jakt.

Tillstånd

Försäkring

Den 1 december 2003 utökades tillståndsplikten för en del djurhållare. Detta innebär
att ett större antal djurhållande verksamheter behöver tillstånd.

Veterinärvård är dyrt. En hundförsäkring är
nödvändig om din hund blir sjuk eller skadad.
Kontrollera också att din hemförsäkring
innehåller en ansvarsdel som även omfattar
din hund. Kom ihåg att du är ansvarig för allt
din hund orsakar!

Mer detaljerade bestämmelser finns i Djurskyddslagen (1988:534) samt i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om kravet på tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen (1988:
534) för hållande m m av häst, hund, katt och övriga sällskapsdjur.
Riksdagen beslutade den 11 juni 2008 i enlighet med regeringens proposition
(2007/08:63) att djurskyddskontrollen och kommunernas ansvar att pröva tillstånd
till yrkesmässig verksamhet med bl a sällskapsdjur (enligt 16 § djurskyddslagen)
flyttas från kommunerna till länsstyrelserna.
Djurskyddsmyndighetens författningssamling (2004:5)
Tillstånd krävs för följande:
-

Hålller 10 eller fler hundar äldre än 12 månader
Föder upp 3 eller fler kullar per år
Upplåter 3 eller fler hundar per år
Säljer hundar från 3 eller fler kullar per år av egen uppfödning
Säljer 3 eller fler hundar per år från annans uppfödning
Förvarar eller utfodrar 4 eller fler hundar, t ex hunddagis eller omplaceringshem
Använder hundar i yrkesmässig verksamhet

Utbildning
I och kring Kävlinge kommun finns antal brukshundsklubbar som erbjuder alla hundägare
ett stort utbud av kurser från valputveckling till
mer avancerade kurser.

Värme
Inne i en bil kan det bli enormt hög temperatur,
din hund kan få värmeslag. Så tänk på:
- var du parkerar bilen
- att solen flyttar sig
Symptomen för värmeslag är förhöjd kroppstemperatur (41-43o C) och att hunden hjässar
våldsamt. Detta är ett akut livshotande tillstånd
och måste behandlas direkt!
Skölj hundens huvud och ljumskar med kallt
vatten och kolla kroppstemperaturen varje
kvart.
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Att hålla hund

Registrering - ID märkning

Löplina
Hundar får inte hållas bundna inomhus. Det finns ingen anledning och det är ingen
bra djurhållning att hålla hundar bundna inomhus.

Från och med den 1 januari 2001 är det obligatoriskt att ID-märka sin hund
och registrera sitt ägarskap i ett centralt register. Jordbruksverket är ansvarigt
för ägarregistret. Driften av registret har Jordbruksverket överlåtit åt Svenska
Kennelklubben.

Från och med den 1 november 2008 får hundar utomhus inte hållas i löplina
permanent. De får endast tillfälligt hållas uppbundna (till exempel när man handlar
eller är ute i trädgården) i max två timmar per dygn och på ett sådant sätt att det
inte innebär en skaderisk för hunden. Det är ingen god djurhållning att ha en hund
ständigt i löplina eller ständigt uppbunden på annat sätt. Det finns skaderisker med
att hålla djur bundna, de kan trassla in sig i linan eller trassla in sig i något annat.
De kan också skada sig när de springer i full fart och det sedan tar helt stopp. Valpar
under 6 månader får endast hållas bundna kortare stunder.
Rastgård
Rastgården skall kunna erbjuda hunden både skugga och sol samt tillgång till skydd
mot vind och regn. Marken skall vara dränerad och det skall finnas en från marken
upphöjd liggplats. Liggplatsen ska vara minst 0,5 meter hög och så stor att varje
hund utan problem kan ligga ner i naturlig ställning. Om hunden ej förmår att hoppa
upp själv ska det finnas landgång eller trappa upp till liggplatsen.
Det är viktigt att miljön i en rastgård är miljöberikad. Det behövs för att stimulera
hunden till aktivitet. Exempel på miljöberikning är växtlighet som hunden kan
utforska, gnugga sig mot och gräva i jorden kring.
Hunden ska i rastgård även alltid ha tillgång till koja. Det gäller inte för rastgård som
endast används några timmar om dagen för rastning, dock ska skydd mot regn och
blåst finnas och då är koja en bra lösning på detta.
Koja
Kojan skall ha torrt, mjukt och rent underlag. Den skall vara värmeisolerad, ventilerad
och byggd så att det inte kan blåsa rakt in.

Rätt byggt!

Fel byggt!

De nya reglerna gör det enklare att fastställa vem som äger en hund om hunden
skadar något eller någon eller orsakar en olycka. Det blir också enklare att hitta
ägare till upphittade hundar i och med att bland andra polisen har tillgång till registret
dygnet runt. Märkningen utförs av veterinär eller någon utbildad id-märkare.

Naturreservat
I Kävlinge kommun finns ett antal naturreservat. För att dessa områdens höga
naturvärden, exempelvis värdefullt djurliv, ska kunna bevaras finns det så kallade
reservatsföreskrifter kopplade till dem. Vissa föreskrifter vänder sig direkt till
hundhållare:
Löddeåns mynning
Förbjudet att medföra ej kopplad hund 1 mars – 30 september.
Beträdnadsförbud (gäller alla) 15 april – 15 juli.
Salvikens strandängar
Förbjudet att medföra ej kopplad hund 1 mars – 30 september.
Järavallen
Förbjudet att medföra ej kopplad hund 1 mars – 20 augusti.
Om man som hundhållare bryter mot reservatsföreskrifter riskerar man åtal. Enligt
miljöbalken är sådana brott straffbara med böter eller fängelse.
Vill du bada med hund är detta lämpligt i Järavallens norra sjö, södra sjön ligger
inom naturreservatet och där gäller reglerna ovan.
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