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12 smarta regler för hundägare

SVENSKA KENNELKLUBBEN



DU GÖR SKILLNADEN
- hundägare som tar ansvar är den bästa reklamen för hunden.

Är hunden ett störande problem
eller människans bästa vän?
Det bestämmer du!

Skäll inte på hunden!
Att trampa i hundbajs är ingen höjdare. Det är inte heller kul att vara

hundrädd och möta lösspringande hundar. Ju fler som blir arga,  

irriterade eller rädda, desto större är risken att det börjar dyka upp  

hundförbud på platser där hundar tidigare varit välkomna. Följ våra  

enkla regler så gör du stor skillnad.



 12 SMARTA  
REGLER FÖR 
HUNDÄGARE

Visa hänsyn mot andra hundar!
Respektera att alla hundar varken vill
eller ska hälsa på varandra!

Visa hänsyn mot andra människor!
Du och din hund behöver inte ta störst
plats i det offentliga rummet!

Utsätt inte din hund för fyrverkerier!
Smällare och fyrverkerier kan både
skrämma och skada din hund för livet!

Försäkra din hund!
Ha din hund försäkrad – det är den värd!

Behandla din hund med respekt!
En hund är varken en leksak eller en
accessoar!

Ägarregistrera din hund!
Att din hund är id-märkt och ägarregistrerad  
i DjurID.se är ovärderligt om din hund  
kommer bort.

Plocka upp!
Plocka upp efter din hund – hundbajs och  

markerande hundar skapar irritation!

Håll din hund kopplad!
Visa hänsyn mot din omgivning,låt inte  

din hund springa lös på allmän plats!

Inga skällande hundar!
Ingen uppskattar ihållande hundskall!

Inga jagande hundar!
Varken vilda eller tama djur ska jagas  

okontrollerat av din hund!

Res med din hund på rätt sätt!
Ta din hund till anvisad plats på allmänna  
färdmedel! Lämna aldrig din hund i varm  

eller iskall bil, eller kopplad i stötfångaren!

Lämna aldrig din hund kopplad  
utan tillsyn!

Din hund kan både skada och skadas.
Tillfället gör tjuven!



Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation
och företräder alla hundar och hundägare i Sverige.

Med våra 300 000 medlemmar är vi en av landets 
största intresseorganisationer. Vi sprider information,
utbildar och väcker debatt – och visar på den stora
glädjen och nyttan med hund!

Besök vår webbplats, här hittar du fler tips och råd för hundägare, välkommen!

www.skk.se
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