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Dessa är några av dem, du som hundägare, är skyldig att känna till!
Det går inte efteråt när något hänt, säga att du inte visste om detta!

o Djurskyddslagen
o Djurskyddsförordning
o Tillsynslagen
o Jaktlagen
o Miljöbalken
o Förordning om tillsyn över hundar
o Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd

• om hållande av hund
• om transport av levande djur

o Allemansrätten
o Lokala föreskrifter

• Länsstyrelse och kommun
o Därutöver kommer också Svenska kennelklubbens och 

Brukshundklubbens regler för dig som är medlem

?!



Registrering och ID-märkning av hund

• När du får hem en renrasig hund som valp ska 
uppfödaren ha registrerat hela valpkullen på 
Svenska kennelklubben (SKK). Stamtavla (där 
också vaccinationer och ID-märkning finns 
antecknade) ska medfölja.

• En renrasig omplaceringshund ska också vara 
registrerad och ID-märkt av uppfödaren innan 
du får hem den. Även här ska stamtavla 
medfölja.

• En blandrashund eller hund av icke godkänd 
ras registreras inte på SKK.

Dock SKA ALLA hundar registreras i Jordbruksverkets centrala hundregister
Valp ska registreras innan fyra månader. En hund som är äldre än tre månader inom 4 veckor. Om det är en hund som 
redan är registrerad ska du anmäla ägarbyte. Också om du flyttar eller om hunden avlider ska ändring anmälas. 
Detta register söker polisen i om de finner en hund utan ägare.



Strikt hundägaransvar!

Du är alltid ansvarig för 
vad din hund gör!

Du får stå för kostnader om 
din hund gör skada!

Kolla upp så att din hemförsäkring har en ansvarsdel. 

Om olyckan är framme: Ta alltid kontaktuppgifter till alla berörda – även åskådare. 



Hundförbudstiden 1 mars – 20 augusti

Dispens för tävling/träning
• SBK har generell dispens för lös 

hund från Länsstyrelsen i alla 
län - beslut ska medföras 

• Behörig ledare har ansvar 

• Tillstånd av markägare

• Om ingen behörig finns med 
gäller max 3 personer

Syftet med hundförbudstiden är att skydda vilda djur i 

deras mest sårbara period då de får ungar

o Hunden ska hållas i koppel. Extremt väldresserade hundar kan vara 
lösa om de håller sig högst någon meter från föraren

o Undantag ges vid viss tillåten jakt

o Det är tillåtet med lös hund vid vallning av tamdjur

o Spårträning med lina är tillåtet, dock önskvärt med medgivande 
från markägare eller jakträttsinnehavare

Under denna tid ska hundar hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Tillsynlagen (2007:1150)

Tänk på:
Du är alltid ansvarig för vad din hund gör 
– hela året!



Att resa med hund
En reseguide finns på Statens Jordbruksverk

Om du ska ut och resa och hunden ska med kan den behöva ett EU-pass, 
vaccinationer beroende på vilket land ni ska resa till, avmaskning m m. 
Inför varje resa är det viktigt att kolla upp på Jordbruksverket flera 
månader innan avresan samt även strax före då regler ofta ändras.

Om du ska resa till bland andra Norge och Finland krävs att hunden har, 
hos veterinär, fått avmaskningsmedel för rävens dvärgbandsmask.

Ägaren reser max 5 dagar före - max 5 dagar efter hunden

Om ägaren till hunden inte är med på resan utan reser före eller efter 

så behövs förutom EU-pass samt vaccinationer, en fullmakt att hunden 

får resa med ombudet samt bevis på när ägaren reser

Om det gäller längre tid, då går reglerna för handelsdjur in



Hunden i bilen

Transport i bil
Hunden ska resa säkert i bil. 
Resa med lös hund i bil kan ge 
upphov till skada på hunden 
och övriga i bilen och upp till 
1500 kr i böter – per hund! 

o Fast i säkerhetsbälte för hund -
eller

o Bur anpassad för hunden och väl 
förankrad - eller

o Bakom kraftigt transportgaller

o Föraren ska kunna ha uppsikt 
över hunden

Lagligt eller inte?
Får jag krossa en ruta i bilen om 
det är varmt och jag ser en hund 
därinne? Nja … 

Polisen informerar:

o Känn efter om bildörren är öppen

o Kontakta polisen (112 om du anser 
att det är akut, annars 114 14)

o Notera registreringsnummer

o Notera klockslag och tidpunkter

o Notera hur ventilation och 
lufttillförsel tillgodoses

o I nödfall krossa rutan

Varm eller kall bil
Lämna aldrig hunden i en bil som 
snabbt kan bli varm - ej över +25°

Inte heller i kyla ska hunden sitta 
längre perioder – ej under -5°



Nya regler från Jordbruksverket fr o m 15 juni 2020

Målet med de nya reglerna är att göra det enklare att göra rätt 
att

• stärka djurskyddet för hundar och katter

• anpassa reglerna till ny kunskap och den nya 
djurskyddslagen

• tydliggöra hundar och katters behov

• tydliggöra djurhållarens ansvar och krav på kompetens

• underlätta för djurhållaren att följa reglerna och hantera 
sina djur i vardagen



Några exempel:

Djurhållaren ska ha kompetens 
för att kunna ge hunden de grundläggande behoven 

• Hunden erbjuds social kontakt varje dag av människor och om möjligt andra 
hundar

• Hunden får motion utifrån sin egen förutsättning och behov

• Hunden får mental stimulans varje dag - nosaktivering, jaga, leka, apportera etc

• Hunden får tillräckligt med vila

• Hunden kan hålla värme eller svalka sig under största delen av dygnet

• Tydligare krav på tillsyn och skötsel - vara uppmärksam på avvikande beteenden, 

skötsel av päls, klor och tänder



o Liggplats till hund ska vara ren och torr samt ha mjukt underlag

o Hund ska ha fri tillgång till vatten när de är inomhus, och utomhus vid temperatur på över 0 grader

o Hund bör rastas minst var sjätte timme under dagtid, äldre och sjuka hundar oftare

o Munkorg får endast användas tillfälligt – om särskilt behov finns, är under uppsikt, kan hässja

o Stackelhalsband etc eller utrustning som ger elektrisk stöt får inte användas på hund

o Hund får bindas upp kortvarigt - om halsband inte har helstryp och inte orsakar obehag för hunden

o Endast hund som är lämpad för ständig utomhusvistelse får hållas utomhus dygnet runt vintertid

o Hund får inte bindas i dragkrok, om hund ska bindas vid stillastående fordon krävs speciell anordning

o Hund får endast vistas i stillastående bil max 3 timmar utan rastning

Lite att tänka på:



I Miljöbalkens förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
står det bland annat att ”husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska 
förvaras och skötas så att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer”.

Detta gäller bl a hundar som dag och natt står och skäller i rastgård eller på 
egna tomten. Anmälan om olägenhet kan ske! 

På Jordbruksverket finns att läsa om vilka mått på 
rastgårdar, burar och liggplatser hunden ska ha och behöver.



Lag (2018:1162) Djurskyddslagen - lagen.nu/2018:1192

Lag (2019:66 Djurskyddsförordning - lagen.nu/2019:66

Lag (2007:1150) Lagen om tillsyn över hundar och katter - lagen.nu/2007:1150

Lag (1987:259) Jaktlagen - lagen.nu/1987:259

(1987:905) Jaktförordning - lagen.nu/1987:905

Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd - lagen.nu/sjvfs/2020:8

MB(1998:808) Miljöbalken – lagen.nu/1998:808

Allemansrätten, Hund i naturen - naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Hundar-i-naturen/

Länsstyrelsen i Dalarna - lansstyrelsen.se/dalarna/djur/skotsel-av-djur.html
Reseguide - https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/hundarkatterochillrar/
reseguideforhundarochkatter.4.7dc0fafe14e39f52f4876d56.html

Transportstyrelsen flyg - https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Flygresenar/Bagage/Vad-far-jag-ta-med-mig-ombord/Djur/
Jordbruksverket Resa i bil - https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hundarochkatter/skotselavhundochkatt/
hundarochkatteribil.4.32b12c7f12940112a7c80005022.html

Länkar:

https://lagen.nu/2018:1192
https://lagen.nu/2019:66
https://lagen.nu/2007:1150
https://lagen.nu/1987:259
https://lagen.nu/1987:905
https://lagen.nu/sjvfs/2020:8
http://www.lagen.nu/1998:808
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Hundar-i-naturen/
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/djur/skotsel-av-djur.html
https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/hundarkatterochillrar/reseguideforhundarochkatter.4.7dc0fafe14e39f52f4876d56.html
https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Flygresenar/Bagage/Vad-far-jag-ta-med-mig-ombord/Djur/
https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hundarochkatter/skotselavhundochkatt/hundarochkatteribil.4.32b12c7f12940112a7c80005022.html


Hoppas att du fått en grov uppfattning om hur du ska ta hand om din hund.

Jag har när jag skrivit denna information haft endast en hund i tanken. Har du fler 
hundar kan andra regler finnas. 

Regler för avel eller tävling har jag inte tagit med, inte heller sjuka hundar.

Regler för den som har hunddagis etc är annorlunda än för en hundägare så det är 
heller inte med här.

Har du synpunkter så får du gärna kontakta mig på 
carina@cnastriss.se

Tack för att du sett till slutet! 

Carina Berglund

mailto:carina@cnastriss.se
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