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Några förslag för att stärka det skydd som hundar har av lagen

Varje svensk hundägare är skyldig att registrera sin hund hos Jordbruksverket. I registret skall finnas
uppgift om hundens ägare (endast en ägare per hund kan registreras), hundens identitetsnummer enligt
microchip eller tatuering samt hundens kön.
Ett huvudsyfte bakom hundregistreringen är att veta vilken människa som är ansvarig för vilken hund.
Det är ägaren som har skadeståndsansvar for skador som hunden orsakar.
Uppgift om hundens uppfödare registreras inte hos Jordbruksverket. De flesta hunduppfödare känner
ett stort ansvarförde hundar som de har fött upp. Lagen medger dock inte hunduppfödarna några
rättigheter, om hundägaren exempelvis säljer hunden vidare eller vanvårdar hunden. Detta är inte
sällan till nackdel för hundens välbefinnande.
Om en vanvårdad hund skulle tas omhand av myndigheter, borde uppfödaren kontaktas. I de fall
hundägaren befinns olämplig att ta hand om hunden, borde uppfödaren ha förtur till att ta hand om
den. Det vore därför bra om uppfödaren registrerades i Jordbruksverkets hundregister. Myndigheter
som Jordbruksverket och Polismyndigheten borde vara skyldiga att upplysa uppfödaren om ägarbyten
och om omhändertaganden av hunden.
Det är inte alla hundar som har uppfödare. Där detfinnsuppfödare registrerad i allmänt erkänd
kennelklubb, borde den uppfödaren registreras och ha ovan beskrivna rättigheter. Sådan kennelklubb i
Sverige är Svenska Kennelklubben, i utlandet annan kennelklubb ansluten till den internationella
samarbetsorganisationen FCI eller av FCI erkänd kennelklubb, såsom The Kennel Club i
Storbritannien.
Dessaförslagskulle inte påverka hundägarens äganderätt, ej heller hundägarens ansvar för skador
orsakade av hunden. Förslagen skulle dock ge hundar bättre skydd av lagen i de fall hundägaren inte
längre vore lämplig. Kostnaderna för detta torde klaras av inom myndigheternas nuvarande budget.
Med hänsyn till ovanstående yrkar vi att Kennelfullmäktige beslutar att Svenska Kennelklubben skall
verka för
SSUK yrkar härmed
Att det för varje hund i Jordbruksverkets hundregister som har en i kennelklubb registrerad uppfödare
också registreras uppfödare,
Att registreringar av ägarbyten i Jordbruksverkets hundregister meddelas hundens registrerade
uppfödareförkännedom,
Att om en hund omhändertas av myndigheter i Sverige och hundägaren befinns olämplig att ta hand
om hunden, skall hundens uppfödare få förtur till att ta hand om hunden.
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Motion från Svenska Spets- och Urhundklubben angående förslag för att stärka det
skydd som hund har av lagen
Svenska Spets- och Urhundklubben, SSUK, yrkar i motion att
Det för varje hund i Jordbruksverkets hundregister som har en i kennelklubb
registrerad uppfödare också registreras uppfödare
Registreringar av ägarbyten i jordbruksverkets hundregister meddelas hundens
registrerade uppfödare för kännedom
Om en hund omhändertas av myndigheter i Sverige och hundägaren befinns
olämplig att ta hand om hunden ska hundens uppfödare få förtur till att ta
hand om hunden
SSUKs förslag berör två lagstiftningar, lagen om tillsyn av hundar och katter och
Djurskyddslagen. Till dessa har sedan regeringen samt berörda myndigheter utfärdat
förordningar och föreskrifter för hur lagen ska tillämpas. Gällande Förvaltningslag ger
varken regering eller myndigheter rätt att utvidga de uppgifter som t.ex. ska
registreras eller hur t.ex. ska agera när en hund blir omhändertagen och inte
ursprungliga ägare har rätt att få tillbaka hunden.
Att ändra i befintlig lagstiftning är en lång och tidvis fruktlöst arbete, i synnerhet om
det inte finns tvingande EU-lagstiftning som gör detta nödvändigt eller att befintlig
lagstiftning är utsatt för stor och stark kritik. Ingetdera finns i nu nämnda krav på
yrkanden.
CS föreslår dock att CS ges i uppdrag att vid SKKs kontakter med framförallt berörda
myndigheter och departement lyfta de framförda önskemålen för att om möjligt
snabbare kunna förändra praxis i hur lagstiftning tillämpas.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad.
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