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HUNDAR ÄR HÖGTSTÅENDE, sociala däggdjur med 
ett utforskande sinne. Det betyder i klartext att 
de vill ha sällskap och en lagom händelserik var-
dag som stimulerar dem och tillfredsställer deras 
nyfikenhet. De ska också ha en fysisk miljö som 
är anpassad till deras behov och de ska utfodras 
och vårdas på ett lämpligt sätt. Som uppfödare är 
det viktigt att du har resurser att uppfylla kraven 
för god hundhållning.

ATT HÅLLA HUNDAR
Bra hundhållning är A och O för den som föder 
upp och bedriver ett avelsarbete. Vad innebär då 
detta? Hur vet jag vad mina hundar behöver och 
hur jag ska ordna det för dem?

Den grundläggande förutsättningen är kun-
skap om de behov som hundar har. Alla hundar 
behöver vara sedda. Ingen ska stängas ute från 
gemenskap och tillhörighet. Ingen får förvisas 
till ett instängt liv i ensamhet. Har man flera 
hundar som inte fungerar tillsammans, blir den 
tid som går åt till umgänge mångfaldigad efter-
som varje hundgrupp behöver uppmärksamhet. 
Har man inte tillräckligt med tid för detta har 
man för många hundar. God hundhållning är att 
kunna tillgodose respektive individs behov såväl 
fysiskt som psykiskt. Du bör känna dina hundar 
så väl att du noterar om deras uppträdande och 
beteende förändras, något som kan indikera att 
hunden inte har det bra, eller rentav är sjuk.

Hunden är ett flockdjur och trivs inte med 
ensamhet. För den som arbetar heltid är det 
nödvändigt att hitta en praktisk lösning så att 
hundarna inte tillbringar merparten av dygnets 

timmar utan sällskap. Om hundantalet är större, 
är det många gånger svårt att kombinera en bra 
hundhållning med heltidsarbete utanför hemmet. 

De allra flesta bedriver sin uppfödning i 
begränsad skala med som mest kanske en handfull 
hundar. Hundarna är oftast familjemedlemmar 
som bor inomhus. De får sin mat i en skål på 
golvet i köket och de vilar i soffan på kvällarna. 
Alla följer med på de regelbundna promenaderna. 
För den som vill ha sina hundar runt omkring sig 
och att de deltar i vardagslivet på detta sätt, finns 
det naturligtvis en övre gräns för hur många de 
kan vara. Det kan också innebära extra arbete om 
hundarna är i olika livsfas och har mycket skilda 
behov. Om man har begränsat med tid kanske 
promenaderna måste anpassas till den gamla hun-
den som inte orkar gå så långt, vilket lämnar den 
unga, aktiva hunden otillfredsställd. Sjuka hundar 
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Hundar i olika levnadsfaser har olika behov – till exempel 
av motion och aktivering. 

De allra flesta hunduppfödare har ett fåtal hundar som 
delar familjens vardagsliv.
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Du har även ett ekonomiskt ansvar för valparna 
efter leverans (mer om detta i kapitlet »Försälj-
ning och leverans«, se sid 297). 

Alla hundägare har enligt svensk lag strikt 
ansvar för allt vad hunden gör. Det betyder att 
du är ersättningsskyldig om hunden skadar eller 
förstör något. Kontrollera din hemförsäkring,  
eller annat försäkringsalternativ, för att vara säker 
på vad som täcks om dina hundar orsakar skada 
på annans egendom. Kanske kan det även vara 
aktuellt för dig med en småföretagarförsäkring.

Efterfrågan på valpar varierar och det går 
mode i vilka raser som är i ropet. Om du föder 
upp en ras som inte hör till de mest populära 
kan det hända att det dröjer innan du hit-
tar lämpliga valpköpare. Du blir sittande med 
valpar som växer snabbt och som fordrar alltmer 
av dig, inte minst ur ekonomiskt hänseende. 
Att ta ännu en kull i förhoppningen om att de 
nya valparna ska vara mer attraktiva och säljas 
snabbare för att ge dig ett ekonomiskt tillskott 
är ett önsketänkande. Ett troligare scenario är 
att du istället snart har ytterligare en halvvuxen 
syskonskara att vårda, utfodra och socialisera. 

Hundfoder är relativt dyrt och även om du 
får mängdrabatt kommer kostnaden att vara 
avsevärd, och särskilt kännbar om du har stora 
hundar som äter mycket. Tävlar och reser du 
flitigt kan du behöva betala för hundvakt och 
passning med mera. Slitage på hus, inredning 
och material ökar med antalet hundar och även 
om man väljer att nöja sig med normal standard 
är underhåll och renovering mycket kostsamt.

Är din ekonomi ansträngd, är det bästa rådet 
att dra ner på antalet hundar och anpassa det 
efter storleken på din plånbok. 

HÄNSYN TILL OMGIVNINGEN 
Den som har flera hundar har omgivningens 
ögon på sig på ett helt annat sätt än den hund-
ägare som bara har en enstaka hund i kopplet. 
Flera hundar låter mer, de gör ifrån sig fler gånger 
på promenaden och de hamnar lätt i blickfånget 
enbart utifrån att de utgör en flock. Redan tre, 
fyra hundar i villaförorten leder till uppmärksam-
het och ofta till spontana kommentarer, ibland 
även till irritation. Är du storstadsbo och har 

ett knippe hundar blir det extra viktigt att du 
plockar upp efter dem, att du lämnar plats för 
barnvagnar och gående på trottoaren, att du inte 
låter dem rusa runt vind för våg på den kom-
munala motionsslingan och inte låter dem stå 
och skälla på tomten dagarna i ända. Ett dåligt 
uppförande hos hundflocken vid möten med 
andra hundar blir ännu mer påtagligt än om en 
enda hund ställer sig på bakbenen och gör utfall.

Samtidigt är det förmodligen så att den som 
har flera hundar också har ett aktivt intresse för 
sitt hundägande och därför lägger sig vinn om 
att de uppför sig väl och inte väcker ont blod. 
I bästa fall blir flerhundsägarens ansvarsfulla 
agerande ett föredöme för andra hundägare, kort 
sagt en förebild för god hundhållning. 

Situationen är förmodligen lättare för den som 
bor på landsbygden där grannar inte gnuggas lika 
hårt mot varandra. Dock ska samma grundläg-
gande synsätt som bygger på hänsyn mot omgiv-
ningen naturligtvis genomsyra hundhållningen.

Det ska understrykas att du, precis som alla 
andra, har rätt att finnas, verka och odla ditt 
intresse. Andra människor har på det hela taget 
ingen rättighet att ifrågasätta dig eller dina hundar, 
så länge du sköter dem och de inte stör, eller 
förstör för, andra människor.

HUR MÅNGA HUNDAR KAN JAG HA?
Det är lätt att hundskaran växer efter ett par 
kullar, och snart har du inte en eller två hundar 
utan kanske en mindre flock. Tappa inte taget 
och låt antalet växa hur som helst. Du måste 

Alla hundar vill bli sedda!
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 KRAV FÖR ATT TILLGODOSE HUNDARS  
GRUNDLÄGGANDE BEHOV

2 kap. 5 § Den som håller hund ska ha tillräcklig 
kompetens. Hundar ska hållas och skötas så att 
deras behov av social kontakt, mental stimulans, 
rörelse, tillräckligt med vila och upprätthållande av 
värmebalans tillgodoses. 
För att tillgodose dessa behov ska djurhållaren 
säkerställa följande:
1. Hunden erbjuds fysisk och social kontakt med 

människor varje dag anpassad till dess indivi-
duella förutsättningar samt, om förutsättningar 
finns, med andra hundar.

2. Hunden får utlopp för sitt rörelsebehov varje 
dag. Omfattningen ska anpassas efter djurets 
individuella förutsättningar.

3. Hunden ges möjlighet till mental stimulans 
som är anpassad efter hundens individuella 
förutsättningar och specifika behov.

4. Hunden får tillräckligt med vila.
5. Hunden kan upprätthålla värmebalans under 

större delen av dygnet.

Allmänna råd till 2 kap. 5 § punkt 3
För att uppfylla kravet på mental stimulans bör 
hunden få använda sitt luktsinne på olika sätt, jaga, 
leka, ha uppsikt och möjlighet att följa det som 
händer i sin omgivning, valla eller apportera. Om 
en veterinär har ordinerat restriktiv motion för en 
hund bör djurhållaren erbjuda djuret lämplig mental 
stimulans anpassad till dess förutsättningar. Detta 
innebär att djuret bör ges uppgifter att lösa utan 
eller med liten fysisk ansträngning.

Ur Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna 
råd om hållande av hund och katt, SJVFS 2020:8 L102

Redan tre, fyra hundar tillsammans kan väcka  
uppmärksamhet.

eller löpande tikar måste, åtminstone i perioder, 
också särbehandlas. 

Även hos de uppfödare som har ett mindre 
antal hundar behöver det finnas en tanke bakom 
hur man inreder hemmet och disponerar rum-
men. En tik med valpar måste kunna få lugn och 
ro och slippa stressas av att kennelkamrater har 
tillgång till hennes småttingar. Särskilt viktigt 
är det de första veckorna. Utfodrar man till viss 
del med färskfoder, kan det kännas allra bäst ur 
en hygienisk aspekt att hantera hundmaten på 
annat ställe än där familjen tillreder sin middag. 
En hund som haltar kanske inte ska leka med de 
andra under flera veckor, och då kan en grind 

mellan rummen vara nödvändig. Om hundarna 
av någon annan anledning tillfälligt måste sepa-
reras ska det finnas bra utrymmen för dem att 
vara på. En mörk, fuktig källare eller ett badrum 
är inte acceptabelt för en hund att tillbringa 
dagarna i. Det är ovärdigt hundarna och det är 
ovärdigt en ansvarskännande hunduppfödare.

EKONOMI OCH FÖRSÄKRINGAR 
Det kostar pengar att ha hundar, ju fler desto 
mer. Ekonomin kan bli ett reellt problem 
eftersom det kan vara svårt att förena hundar 
och hunduppfödning med heltidsarbete. Och 
att hela tiden leva på marginalen blir i läng-
den ohållbart. Det kan räcka med att en hund 
blir sjuk för att en snäv ekonomisk kalkyl ska 
spricka. Försäkringar är därför närmast en nöd-
vändighet. En tik som har en besvärlig dräktig-
het kan fordra veterinärvård och en valpnings-
komplikation, till exempel ett kejsarsnitt, slutar 
numera ofta på femsiffriga belopp. Har du då 
inte en rejäl buffert måste du ha en försäkring 
som går in och täcker dina utlägg. Under de 
första veckorna i valparnas liv har de i regel ett 
dåligt, eller saknar helt, försäkringsskydd och en 
sjuk liten valp kan därför bli en dyrbar historia. 
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 DU OCH ALLA DINA HUNDAR

Som ägare till flera hundar är det bra att vara 
uppmärksam på vad som händer när hundantalet 
ökar och att arbeta på att få en bra relation till varje 
individ i hundgruppen. Det säger Lars Fält, etolog 
som de senaste 30 åren haft hundars beteende 
som specialitet. 

De allra flesta hunduppfödare har mer än en 
hund. Att hålla sig med en hundflock/grupp innebär 
i praktiken helt andra problem – och möjligheter – 
än det gör att bara ha en enstaka hund. 

TID TID TID! 

Lars Fält understryker att flerhundsägaren måste 
lägga betydligt mer tid på sina hundar än den 
som nöjer sig med en eller ett par stycken. Det är 
viktigt att varje hund i gruppen uppfattar ägaren 
som betydelsefull. Om vi vill behålla vårt inflytande 
är det därför nödvändigt att varje individ ägnas 
enskild träning och uppmärksamhet. I gruppen har 
hundarna olika roller och vi, trots att vi är männ-
iskor, kan göra oss värdefulla inom de områden 
vi behärskar. Vi kan till exempel ta initiativ till 
promenader, spårträning eller uppletandeövningar. 
Däremot får vi inte så mycket bonus i hundgruppen 
bara för att vi har nyckeln till skafferiet! 

– Nej, man kan inte köpa social betydelse hos 
hundar enbart genom mat. Man kan förstärka kon-
takter med mat, men inte skapa dem. Det beror på 

att hundar är asätare – de äter allt och de hittar det 
överallt – också sådant som vi inte skulle definiera 
som ätligt. Hundar som ska tränas att arbeta länge 
belönas inte med mat eller godis därför att man 
lärt sig att de inte skulle anstränga sig så länge för 
föda. Istället belönas de med lek. Däremot är godis 
bra vid inlärning av moment och vid prestationer 
som går relativt snabbt att genomföra.

Har du flera hundar är det med andra ord viktigt 
att du som ägare skapar dig en roll i varje hunds liv, 
i annat fall blir du ointressant och försumbar. Det 
tar sig uttryck som att hunden slutar komma på 
inkallning därför att du, och dina önskemål minskat 
i betydelse. Ta en titt på din flock – kommer alla 
hundarna när du ropar för att de vill till dig eller gör 
den ena hunden bara som den andra och kommer 
för att flocken gör det?

VARA TILLSAMMANS 

I vilda hund- och varggrupper ser man ofta att 
medlemmarna går åt olika håll och ägnar sig åt 
varierande aktiviteter under dagtid, ensamma eller 
i mindre grupperingar. På kvällen samlas de igen 
och det tycks vara betydelsefullt att sova på samma 
ställe. Det är något vi också kan ta till oss. Även 
om man inte vill ha sina hundar i sängen binder det 
ihop gruppen att sova i närheten av varandra.

– Bland flera hundar som lever tillsammans 
ser man ofta konkurrens om ägaren. Alla vill bli 
klappade, alla vill sova i sängen. Om dina hundar 
kommer fram och vill vara med dig, se till att alla 
får del av dig, att de känner sig sedda. För det 
mesta går ju det här med automatik eftersom man 
tycker om sina hundar.

Kontentan av ovanstående blir att det tar 
mycket tid om man vill skapa en bra relation till 
varje individ i en större hundflock. Med tanke på de 
krav omgivningen ställer på hundägare idag är det 
närmast en nödvändighet att en grupp av hundar 
fungerar på ett socialt acceptabelt sätt.

Hur många hundar kan en enda person  
ta hand om?

– Det är nog lite olika. Somliga hundar har ett 
mycket stort socialt behov, andra verkar trivas 
ganska bra med att ligga stilla i soffan en del och Att ge varje hund lite egentid är viktigt!
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kunna inse din begränsning. Förutom att ett 
större antal hundar kostar en hel del pengar att 
utfodra, försäkra etc, så måste de också tas om 
hand, få omvårdnad och uppmärksamhet. Det 
gäller stora såväl som små hundar. Fundera över 
hur många hundar du klarar av att ge ett bra 
liv – och begränsa ditt antal utifrån detta. Med 
andra ord, en enkel tumregel är att aldrig ha fler 
hundar än man har tid, plats och råd med.

Ett större antal hundar, kanske av varierande 
storlek, ålder och kön, fordrar helt andra utrym-
men och faciliteter än om antalet håller sig på 
en lägre nivå. Stora hundgrupper bör delas upp 
när de lämnas ensamma hemma. Skötseln måste 
bedrivas rationellare och mer effektivt. Även om 
hundarna har det bra, kommer du förmodligen 

inte att ha samma relation till var och en som 
du hade så länge antalet var mindre. För somliga 
innebär det att glädjen med hundarna minskar, 
för andra ökar den därför att möjligheten till upp-
födning och avel på en bred bas blir större. 

Så länge hundantalet är begränsat fungerar 
det ofta att bo i en tätort, men så snart flocken 
blir större kommer onekligen ett boende i till 
exempel en storstadsförort att vara påfrestande. 
Många som vill ägna sig åt regelbunden uppföd-
ning i lite större skala väljer att bosätta sig mer 
lantligt eftersom det i regel innebär bättre förut-
sättningar för en enklare hundhållning.

Läs mer om när det krävs tillstånd för hund-
uppfödning på sidan 20 (i denna uppdatering).

  

Att bo lantligt betyder oftast att hundarna kan få större frihet, som här i en stor naturrastgård.
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en av dem välja att lämna flocken. Den möjligheten 
har inte våra hundar, därför måste vi hjälpa till att 
lösa en situation där en individ far illa. Det är ofta 
mycket svårt att förändra och styra upp hundars 
inbördes relationer. Omplacering brukar vara enda 
och bästa botemedlet. Jag tror inte man slåss i 
hundgruppen för att få en högre position utan för 
att skapa utvandrare – individer som ska flytta.

En situation där gruppens hållfasthet prövas 
är när tikarna löper. Det gäller både könsblandade 
grupper och rena tikgrupper. Aggressionsrisken 
ökar inom könen, ibland även mellan dem.  

Blir en sammansvetsad grupp hundar mindre 
intresserade av andra hundar?

– Det är inte otänkbart. De är socialt tillfreds-
ställda och vill inte utöka gruppens storlek. Ju 
äldre hundar blir, desto mindre benägna blir de nog 
att skapa nya sociala kontakter. De är helt enkelt 
nöjda med de gruppmedlemmar de har. Å andra 
sidan kan vikten av att försvara primärgruppen utåt 

öka ju fler hundar man har. Försvarslusten bygger 
på den svagaste individens behov. Det kan räcka 
med en signal från den individen – och det är inte 
säkert att vi som människor uppfattar den – för 
att de andra ska ställa upp och göra gemensam 
sak. En rädd och osäker hund kan fungera som 
störningsmoment i en grupp just för att de andra 
upplever att de måste ta hand om och försvara den 
individen.

Hur introducerar man en ny hund i flocken?  
– Erfarenheter från hunddagis, hundpensionat 

och grupper av arbetande hundar visar att det 
oftast går ganska bra och utan dramatik. Om man 
misstänker att det kan bli problem är det enklast 
om första mötet sker på neutral mark där inte 
faktorer som försvar av resurser eller föda spelar 
in. Oftast är det lättast om det är en tydlig ålders-
skillnad mellan hundarna. Ibland sägs det att man 
bara kan föra in en ny tik i flocken innan hon har 
börjat löpa men det har jag inga belägg för. Det 

Skapa dig en roll i varje hunds liv.
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 vara lite mer för sig själva. Men jag vill understryka 
vikten av att vara tillsammans med sina hundar 
och låta flocken följa med, oavsett om det man 
gör kanske inte vid första anblicken verkar vara 
en hundtillvänd aktivitet. Man kan till exempel låta 
dem åka med i bilen när man gör ärenden, även om 
det inte innebär att ni ska på promenad eller ens 
att de kommer ut ur bilen. 

Lars Fält menar att den viktigaste praktiska 
frågan för den som har många hundar, till exempel 
uppfödare, är just tidsfaktorn. Att varje hund får 
en bit egen kvalitetstid med sin ägare, att den 
uppmärksammas. 

– Lyckas man inte få en relation till varje hund, 
eller lägger sig vinn om att uppmärksamma var och 
en, får man i värsta fall bara en grupp tama hundar. 
Det kan man i och för sig ha i studiesyfte, men 
frågan är om det är vad vi eftersträvar.

Mår hundar bättre av att ingå i en flock med 
andra hundar än att vara ensamhundar?

– På sätt och vis tror jag det. Hundar har ett 
stort socialt behov och har man flera hundar 
tillsammans får de ju också fler sociala kontakter. 
Det är kanske speciellt viktigt om ägaren är borta 
delvis under dagarna. Har man en ensamhund 
behöver den få följa med mer, men det brukar ju å 
andra sidan också vara ganska lätt att ta med en 
enda hund när man ska hälsa på vänner etc.

I vissa sammanhang är det en påtaglig fördel 
att ha flera vuxna hundar. Det gäller till exempel 
när man som uppfödare har en valpkull. Normalt 
sett är vargtikar med valpar hjälpta av de andra i 
gruppen som deltar i valpvårdnaden. Lars tror att 
en del av våra tikar helt enkelt inte klarar hela den 
arbetsbörda som det innebär att vara normgivare, 
uppfostrare med mera om valpkullen är stor. Då 
är andra vuxna hundar en tillgång och det gäller 
hanhundar lika väl som tikar.

Lars berättar att det är ganska vanligt att tikarna 
i en hundgrupp synkroniserar sina löpcykler. 
Fenomenet ses hos alla däggdjur, också hos oss 
människor. Samstämmigheten kan förmodligen 
även triggas av omvärldsfaktorer som ljus- och 
födotillgång. Det förekommer också att endast den 
äldsta tiken i en grupp löper och kan bli dräktig. 
Man förmodar då att hon genom signaler kan 
stressa de yngre tikarna så att deras hormonpro-
duktion inte kommer igång ordentligt. Det behöver 

inte betyda att deras relation är ansträngd i övrigt. 
Har man flera tikar och de yngre inte löper eller 
blir dräktiga kan det hjälpa att tillfälligt lyfta dem 
ur gruppen.

Finns det några hundraser som inte går att  
hålla i flock, där individerna har extra svårt att 
hålla sams?

– Det är definitivt olika mellan raserna hur väl 
de fungerar med andra vuxna hundar. Man får en 
ledtråd om man tittar på ursprung och tidigare an-
vändning. En ras som foxhound kan bo 30 stycken 
tillsammans och trivas bra med det. Det fungerar 
inte med schäfrar, och när det gäller vissa terrier- 
raser finns det amerikanska studier som visat 
att de blivit så osams redan i valplådan att man 
tvingats skilja dem åt.

Är det lättare att ha flera tikar eller hanar?
– Det är nog inte så stor skillnad. Statistiskt blir 

det färre bråk mellan tikar och hanar än mellan 
individer av samma kön. Man brukar säga att 
när två tikar blir osams blir de riktigt arga och 
då är relationen dem emellan kanske permanent 
förstörd. Hanhundar tenderar att gå och småmuttra 
om de inte trivs ihop, och det är inte bra för grup-
pen. Dock får man väl säga att om man ska ha flera 
hundar är en enkönad grupp lättare, men där är 
skillnaden stor mellan raser. Dessutom bör man ha 
en åldersmässig spridning därför att det innebär 
större skillnad i kunskap och kapacitet, och att 
det finns äldre djur som vägleder och hutar åt de 
yngre när de inte sköter sig. Två kullsyskon verkar 
snarast ha negativ inverkan på varandra, varför vet 
man inte riktigt.

Vilka varningstecken ska jag se upp med i 
hundarnas beteende?

– Det viktiga är att ha noggrann uppsikt 
över dynamiken och relationerna i gruppen. Var 
uppmärksam på hotsignaler mellan hundarna som 
kan tyda på att de inte fungerar inbördes. Det kan 
handla om blickar, om att stelna till, om att ställa 
sig i vägen, om att konkurrera om märgben etc. Om 
någon av hundarna inte accepterar en av de andra, 
kan man som ägare bli tvungen att välja vem man 
ska behålla. En individ som råkat i onåd lever i 
ständigt ökad stress och mår inte bra. Om det upp-
står missämja mellan två vargar i en varggrupp kan 
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SKÖTSEL, OMVÅRDNAD OCH TILLSYN
Välvårdade hundar med glänsande pälsar, korta 
klor, rena tänder och bra kondition är varje 
uppfödares målbild och något att med rätta vara 
stolt över. Kontrollera dina hundar regelbundet. 
Låt pysslandet och omvårdnaden ingå som en 
naturlig del av den dagliga tillvaron tillsammans.

Pälsvården skiljer sig markant mellan olika 
hundraser. För de riktigt storpälsade raserna tar 
badning, föning, kamning ofta flera timmar 
varje vecka. Har man flera hundar som hålls 
i utställningsfrisyr kan man nog glömma TV-
tittandet på kvällarna. Är utställningskarriären 
slut kan det vara ett klokt val att klippa ner de 
äldre hundarna i en mer lättskött frisyr.

Oavsett mängden päls ska ingen hund vara 
tovig eller smutsig. Under en långhårig päls kan 
det lätt dölja sig småsår och hudåkommor och 
även om pälsen inte kammas varje dag ska den 
gås igenom med täta mellanrum för att se till att 
inte den ymniga hårremmen döljer problem.

Har man korthåriga hundar är knappast päls-
vård något som tar särskilt mycket tid i anspråk. 
Precis som andra hundar ska de hållas rena 
och snygga och inte lukta illa. Om hundarna 
tillbringar mycket tid utomhus, kanske på den 
inhägnade tomten eller i en rastgård, måste man 
vara noga med att se till att de hundar som inte 
har en päls anpassad till vårt nordiska klimat 
ändå håller sig varma och torra. 

Hundar ska ha vita, fina tänder utan tandsten 
eller inflammation i tandköttet. Hur god mun-
hälsa hundar har skiljer sig ofta väsentligt mellan 
olika raser och individer. Generellt är små hundar 
mer benägna att få tandsten än stora, så även en 
del av de raser som har mycket hår runt munnen. 
Ta för vana att lyfta på hundarnas läppar och 
titta till tänderna då och då. En god idé är att 
borsta hundarnas tänder regelbundet, gärna 
dagligen. Avlägsna eventuell tandsten innan den 
leder till värre problem som tandlossning. Alla 
hundar ska vara fräscha i munnen.

Klor ska hållas korta. Hundklor växer olika 
snabbt på olika individer trots att de motioneras 
på samma underlag. Medan den ena fordrar 
kloklippning varje vecka, kan det för en annan 
räcka med var fjortonde dag, eller till och med  

 

var tredje vecka.
Ögon, öron, tassar med mera – allt ska skötas 

om. Har du rutiner för detta kan du sätta in 
åtgärder på ett tidigt stadium innan till exempel 
en mindre blessyr har blivit ett verkligt problem.

Den som har flera hundar lägger förmodligen 
mycket tid på sitt intresse. Att hundarna får 
ordentligt med fysisk motion blir en naturlig 
del av hundägandet. Kvittot på det är en bra 
muskelbyggnad och fysisk kapacitet att klara 
av det arbete rasen är ämnad för. Uppfödare 
har mycket sällan hundar som är för feta och är 
överlag ofta duktiga på att motionera sina hun-
dar och utfodra dem med en lagom mängd mat.

Det sätt som du håller och sköter om dina 
hundar blir ett föredöme för dina valpköpare. 
Det är du som står för kunskapen och professio-
nalismen. Harmoniska hundar som strålar av 
välmåga är den bästa reklamen för din uppfödning.

 LÄNSSTYRELSEN SKÖTER TILLSYNEN

I Sverige är det Jordbruksverket som hanterar 
lagstiftning och föreskrifter kring djurhåll-
ning. Det är sedan landets 21 länsstyrelser 
som ser till att regelverken efterlevs. 

Hunduppfödare ska följa Jordbruksverkets 
föreskrifter. Dessa är också Länsstyrelsernas 
riktlinjer när de kontrollerar hundhållningen 
och hundarnas miljö. Om man som uppfödare 
har en större verksamhet, eller står i bered-
skap att bygga om/bygga till exempelvis ett 
hundhus, kan det vara en bra idé att kontakta 
den lokala länsstyrelsen för att få råd om hur 
detta ska göras. Föreskrifterna lämnar ett 
visst tolkningsutrymme och känner du dig 
osäker på hur du bäst ska ordna det för dina 
hundar, kan det löna sig att prata med din 
länsstyrelse. Kontrollera regelverket regel-
bundet eftersom det kan ske förändringar.

Om du blir anmäld till länsstyrelsen och 
de kommer för att göra en kontroll, blir du 
skyldig att betala det besöket om det finns 
grund för anmälan, det vill säga om du har 
brister i din hundhållning.

HUNDHÅLLNING I  PRAKT IKEN

 

som närmast liknar en naturlig situation är att man 
introducerar en valp som de andra kan påverka 
så att den fungerar i gruppen. Man ska inte bli så 
uppjagad om en äldre hund till en början är grinig 
mot en valp, det brukar gå över ganska fort. Det 
vanligaste misstaget när man utökar hundgänget 
med ännu en individ är nog att man ger den för lite 
ensamtid och egen träning. Satsa på första året! 
Det behöver inte betyda att alla promenader är 
dubbla, men den yngre hunden behöver uppleva en 
hel del på egen hand.

Kan en hundgrupp/flock bli farlig?
– Jag vet folk som blivit skrämda utomlands 

när de varit ute och joggat och plötsligt haft sju, 
åtta hundar efter sig. Då kan det nog vara klokt att 
sluta springa. Boskapsvaktande hundar, oavsett 
om de är ensamma eller flera, ska man inte gå 

fram till. Vad man får ha i åtanke när man har flera 
hundar och kanske rastar dem lösa är att om det 
händer något, så är det svårare och tar längre tid 
att stoppa dem. Ofta agerar de också tillsammans. 
Om en bestämmer sig för att en annan hund är ett 
byte kan kompisarna också tycka att det är en bra 
idé och då kan leken bli för hård. 

– På Gärdet i Stockholm rastar ibland flera 
dagis sina hundar tillsammans. Även om de här 
hundarna träffas ofta tror jag inte man kan tala 
om en primärgrupp utan om ett antal grupper. På 
en plats som Gärdet handlar det mer om hundar 
som delar en resurs, utrymme, genom att vara på 
samma ställe samtidigt. De är i regel så rutinerade 
i att umgås på detta sätt att det inte leder till några 
konflikter eller situationer som urartar. Däremot 
kan nog en hund som är ovan vid situationen 
åstadkomma lite rabalder.

En individ som råkar i onåd lever i ständig stress. Omplacering kan vara lösningen.
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UTRYMMEN OCH RASTGÅRDAR 
Det ska vara lagom varmt, ljust, finnas vat-
ten och vara rent där du har dina hundar. De 
kommer att dra in grus, lera och håra ner, det 
är oundvikligt. Skurborste, mopp och hink är 
därför ett måste för en hunduppfödare – och 
utrustningen ska användas så ofta som krävs för 
att hålla god hygien. Det finns skräckexempel på 
uppfödare som inte förmått eller orkat se till att 
städning och underhåll sköts, ofta för att hun-
darna blivit för många. Miljön blir snabbt till 
misär, kanske så till den grad att myndigheterna 
till slut omhändertar hundarna. Förutom det 
lidande det innebär för hundarna är det många 
gånger en tragedi för personen ifråga. 

Många hundar och eftersatt städning kan 
medföra att ammoniakhalten snabbt stiger, vil-
ket är lika obehagligt och ohälsosamt för hundar 
som för oss människor. Hög ammoniakhalt är 
en typ av luftförorening som varken hundar eller 
människor mår bra av att vistas i. God ventila-
tion och lättstädad miljö, såsom ändamålsenliga 
golv där urin inte kan tränga ner, är viktigt.

Oavsett om dina hundar bor i din bostad 
eller i ett särskilt hundhus, måste det finnas gott 
om plats för dem allesammans. Varje hund ska 
kunna hitta en skön, mjuk och torr plats att vila 
på. Gillar de att bädda och gräva runt på sin 
liggplats ska de kunna göra det. Det ska finnas en 
matplats för var och en där den får äta i lugn och 
ro utan att andra hundar stjäl maten eller stressar 
den på annat sätt. En tik med valpar ska ha ett 
lagom varmt utrymme där de får vara ifred, och 
tiken själv ska kunna gå undan från sina valpar. 
Alla hundar ska ha tillgång till fräscht vatten. Du 
måste också se till att det inte finns saker eller 
material i hundarnas miljö som de kan skada sig 
på. Se till att sladdar, element, lampor eller annan 
inredning inte utgör någon fara för hundarna, 
vilket i praktiken betyder att hundarna inte kan 
nå dem eller att du sätter något skydd framför. 
Vassa föremål och kanter som hundarna kan göra 
sig illa på är bannlysta, precis som tunga saker 
som kan välta över dem. Hundarnas utrymmen 

ska vara rymningssäkra, se till att mellanrum i 
galler, nät och andra anordningar är konstruerade 
så att hundarna inte kan tränga sig ut eller fastna. 
Om du har många hundar i din bostad är det 
möjligt att du måste göra vissa anpassningar till 
exempel ifråga om ventilation och materialval för 
golv och väggar, men också utrymmesmässigt, så 
att miljön blir lämplig för dem. 

Om du har en större anläggning måste 
särskilda utrymmen avsättas för isolering och 
vård av sjuka hundar, bad och skötsel och foder/
foderhantering. Det måste även finnas utrym-
ningsvägar i händelse av brand. Hundhuset ska 
ha gott om fönster så att dagsljuset kan komma 
in. Om hundarna bor i boxar ska det finnas 
siktbarriär mot grannhunden. Dessa ska dock 
inte täcka hela väggen, såvida inte hundarna är 
aggressiva mot varandra. 

Hundar ska naturligtvis rastas utomhus 
varje dag. Att gå på promenader är ofta dagens 
höjdpunkt. Så snart koppelskrammel hörs i hal-
len, eller lådan där bajspåsarna förvaras dras ut, 
börjar de dansa runt, sträcka på sig, gäspa och 
springa till ytterdörren. Alla hundar ska rastas 
och promeneras regelbundet. Minst var sjätte 
timme dagtid ska en vuxen hund få gå ut, valpar 
och gamla hundar betydligt oftare än så. Om du 
har dina hundar i en rastgård ska de byta miljö 
och komma på promenad utanför sin inhägnad 
åtminstone en gång om dagen. Tänk på att inte 

Välskötta, harmoniska hundar är en stolthet för varje 
uppfödare.

En upphöjd utkiksplats i rastgården är populärt.
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Boxarna ska vara praktiska och lätta att hålla rena. Väldränerade rastgårdar som är högt belägna ger en bra 
utomhusmiljö.

Hundarnas utrymmen, såväl utomhus som inomhus, ska hållas rena.

HUNDHÅLLNING I  PRAKT IKEN

alla hundar/raser lämpar sig för ständig utom-
husvistelse i t ex rastgårdar. Det kan bero både 
på mentala och fysiska särdrag.

En rastgård kan vara en mindre inhägnad vars 
främsta syfte är att göra det möjligt för hundarna 
att vara ute. Ofta ligger en sådan rastgård i an-
slutning till hundhuset och har en direktingång 
i form av en lucka som gör att hunden kan välja 
om den vill vara inom- eller utomhus. Inomhus 
ska det finnas en torr och mjuk liggplats. Det är 
viktigt att luckan är konstruerad på ett sådant 
sätt att hunden inte kan fastna eller göra sig illa, 
och att boxen innanför inte är dragig.

Rastgården kan också vara en stor inhägnad 
hage där hundarna har utrymme att sträcka ut 
ordentligt och leka med kompisar. 

Om hundarna tillbringar större delen av 
dagen i en rastgård måste samtliga ha tillgång till 
en isolerad koja som är försedd med vindsluss 
om så behövs, eller kunna gå inomhus när de 
själva vill. I kojan ska hundarna kunna stå, sitta 
och ligga i naturlig ställning och de måste kunna 
hålla sin värmebalans. När hundarna vistas 
regelbundet i en rastgård ska det finnas upp-
höjda liggplatser till alla och skydd mot sol, vind 
och nederbörd. Även liggplatserna ska vara så 
stora att varje hund utan problem kan ligga ner 
bekvämt i naturlig ställning. 

Marken i en rastgård ska vara dränerad och 
täckt med ett underlag som hundarna trivs att 
gå på och som är lätt att hålla rent. Har man 
hundar som gräver måste man se till att staketet 
är förankrat en bra bit under marklinjen. Staketet 
ska vara så högt att hundarna inte kan ta sig 
över. För de riktiga atleterna kan det vara nöd-
vändigt att vinkla den övre delen inåt rastgården, 
för att förhindra att de rymmer. Rastgården ska 
vara så konstruerad att hundarna inte kan tränga 
sig igenom stängslet eller på annat sätt fastna 
eller skada sig. Varken i en rastgård, eller på en 
inhägnad tomt om du har hundarna där, får det 
finnas skräp eller material som hundarna kan 
göra sig illa på.

När det gäller användning av elstängsel, vilket 
ändå torde vara ett undantag i hundsamman-
hang, är osynliga elstängsel förbjudna och för 
de synliga finns mycket tydliga regler för under 
vilka förhållanden de får användas.

Tänk också på att göra rastgårdsmiljön stimu-
lerande. Höga utkiksplatser är ofta populärt, men 
också större stenar att klättra på, balanshinder, 
stolpar att kissa mot, bollar och föremål som är 
avsedda för problemlösning. Byt berikningsma-
terial då och då. Kanske kan du växla mellan 
utrustningen i två olika rastgårdar.

Precis som hundarnas inomhusmiljö ska hål-
las ren, måste rastgårdar städas. Snörika vintrar 
kan de behöva skottas och man måste förvissa sig 
om att vattnet i hundarnas skålar inte fryser till 
is. Olika individer har olika behov av att dricka 
och det är viktigt att tillgodose det. Avföring 
ska plockas bort dagligen, mat- och vattenskålar 
diskas etc. 

Alla hundar ska ha dagliga promenader. 
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 SÅ HÄR STOR PLATS SKA HUNDAR HA
I Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd för hållande av hundar och katter (SJVFS 2020:8, L 102) 
anges hur stor plats hundar minst ska ha i förvaringsutrymmen såsom rastgårdar, boxar, kojor, inomhus-
utrymmen och utrymmen för tikar med valpar som är över tre veckor gamla.

Så här står det i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2020:8, L 102), kapitel 10:

1 § De mått som anges i detta kapitel är minsta mått som ska vara uppfyllda för att få hålla hundar och 
katter i olika förvaringsutrymmen. Om inte annat anges ska takhöjden i ett förvaringsutrymme vara 
anpassad så att skötseln av djuren och förvaringsutrymmen kan utföras utan svårigheter. Takhöjden ska 
dessutom ge förutsättningar för att ventilation i utrymmet fungerar väl.

2 § När hundar och katter har ständig tillgång till ett kombinerat inomhus- och utomhusutrymme ska minst 
ett av dessa förvaringsutrymmen uppfylla de minimimått som anges i 4, 6, 7 eller 9 §. Djurhållaren ska 
då uppfylla samtliga krav som gäller i denna författning för hållande av djur i det förvaringsutrymme som 
uppfyller minimimåtten.

Hundarnas utrymmen får gärna vara större men aldrig mindre än måtten i tabellerna nedan anger. Är du 
osäker om ditt utrymme håller måttet för framtida hundar och kullar, ta till lite i överkant när du ordnar 
utrymmen så har du marginal. 

MINST SÅ STORA SKA RASTGÅRDAR OCH UTOMHUSUTRYMMEN VARA
Hur stor/t en rastgård eller annat utomhusutrymme ska vara, räknat i kvadratmeter markyta, beror på hur 
många och hur stora hundar som vistas där.

4 § Minsta utrymme för hund i rastgård eller annat utomhusutrymme anges i tabell 1 nedan. Måtten avser 
utrymmets minsta tillgängliga markarea i kvadratmeter.

Här ser du hur stor boxen minst ska vara, räknat i kvadratmeter, beroende på hur många och hur stora 
hundar som är där. Boxen får alltså gärna vara större men aldrig mindre än måtten i tabellen nedan.
Tänk på att tabellen anger minsta tillgängliga golvyta. Har du mycket inredning i boxen minskar prylarna ju 
faktiskt den tillgängliga golvytan och boxen behöver vara större för att uppfylla föreskrifternas måttangi-
velser. Samma krav gäller naturligtvis alla former av inomhusutrymmen. En tik med valpar räknas här som 
en hund tills valparna uppnått tre veckors ålder.

 

MINST SÅ STORA SKA HUNDKOJOR VARA
En hundkoja ska vara isolerad och väl ventilerad. Den ska kunna skydda mot blåst, direkt solsken, neder-
börd, kyla och fukt. Kojan bör ha vindfång eller vindsluss så att vinden inte kan blåsa rakt in i den. Den ska 
också vara konstruerad så att den är lätt att göra ren.

8 § En liggplats för hund i en hundkoja ska minst ha de mått som framgår av tabell 4 nedan. Om fler hundar 
delar på en koja ska den vara så stor att kraven i 3 kap. 7 § är uppfyllda. (SJVFS 2020:8, L 102).

7 § Minsta utrymme i box för tik som hålls tillsammans med sina valpar, som är äldre än tre veckor och högst 
12 veckor gamla, anges i tabell 3 nedan. Måtten avser boxens minsta tillgängliga golvarea i kvadratmeter. 

MINST SÅ STORA SKA BOXAR ELLER ANDRA INOMHUSUTRYMMEN VARA
I hundstall eller liknande ska väggarna mellan boxarna ha en siktbarriär. Siktbarriären ger hundarna möjlig-
het till avskildhet. Men boxen måste också vara konstruerad så att hundarna kan se andra hundar om de vill 
det. En siktbarriär får täcka hela väggen om hundarna uppvisar stress eller aggressivitet.

6 § Minsta utrymme för hund i box anges i tabell 2 nedan. Måtten avser boxens minsta tillgängliga golvarea 
i kvadratmeter. En tik med valpar räknas här som en hund tills valparna uppnått tre veckors ålder.
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TABELL 3. Box för tik med valpar äldre än tre veckor

MANKHÖJD
PÅ TIKEN

TIK MED
1 – 3 VALPAR

FRÅN OCH MED DEN FJÄRDE VALPEN OCH FÖR VARJE 
YTTERLIGARE VALP SKA GOLVAREAN ÖKAS MED

<25 cm 2 m2 0,5 m2

25 – 35 cm 3 m2 0,7 m2

36 – 45 cm 4 m2 1 m2

46 – 55 cm 5 m2 1,2 m2

56 – 65 cm 7 m2 1,5 m2

>65 cm 8 m2 1,7 m2

TABELL 4. Liggplats för hund i hundkoja

LÄNGD BREDD HÖJD

Hundens längd mätt från nosspets 
till svansfäste multiplicerat med 1,1

Hundens mankhöjd multiplicerat med 1,1 Hundens mankhöjd 
multiplicerat med 1,2

5 § Förvaringsutrymmen som endast används för att rasta hundar ska vara minst fem gånger större än de 
minsta mått som anges i tabell 1 i 4 § .  

TABELL 1. Rastgård eller annat utomhusutrymme

MANKHÖJD
PÅ HUNDEN

ENSAM
HUND

PAR- ELLER GRUPPHÅLLNING

DEN STÖRSTA
HUNDEN

FÖR VARJE YTTERLIGARE HUND
SKA MARKAREAN ÖKAS MED

<25 cm 7 m2 7 m2 4 m2

25 – 35 cm 10 m2 10 m2 6 m2

36 – 45 cm 15 m2 15 m2 8 m2

46 – 55 cm 16 m2 16 m2 10 m2

56 – 65 cm 18 m2 18 m2 12 m2

>65 cm 20 m2 20 m2 14 m2

* För varje ytterligare hund som läggs till adderas arean enligt den rad som motsvarar denna hunds mankhöjd.

TABELL 2. Box

MANKHÖJD
PÅ HUNDEN

ENSAM
HUND

PAR- ELLER GRUPPHÅLLNING

DEN STÖRSTA
HUNDEN

FÖR VARJE YTTERLIGARE HUND
SKA MARKAREAN ÖKAS MED

<25 cm 2 m2 2 m2 1 m2

25 – 35 cm 2 m2 2 m2 1,5 m2

36 – 45 cm 2,5 m2 2,5 m2 1,5 m2

46 – 55 cm 3,5 m2 3,5 m2 2 m2

56 – 65 cm 4,5 m2 4,5 m2 2,5 m2

>65 cm 5,5 m2 5,5 m2 3 m2

* För varje ytterligare hund som läggs till adderas arean enligt den rad som motsvarar denna hunds mankhöjd.
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Mått i meter.
Isolering i golv och tak.
Måtten avser en koja avsedd för en hund med en mankhöjd på cirka 60 cm.
Taket kan användas som en upphöjd liggplats, förutsatt att det utrustas så att hundarna kan ligga bekvämt.

BYGG EN KOJA

HUNDHÅLLNING I  PRAKT IKEN

BEGRÄNSADE UTRYMMEN – UPPBINDNING
En bur är endast ett ytterst tillfälligt utrymme 
för en hund och får aldrig bli dess bostad. 
Burförvaring, annat än undantagsvis och 
under korta stunder, är olagligt. Det är därför 
en riktigt dålig idé att ge valpköpare rådet att 
hålla en ostyrig unghund i bur nattetid, eller på 
dagen om man inte är hemma. Det finns andra 
lösningar om man vill begränsa rörelseutrym-
met eller bara ge hunden tillgång till en del av 
bostaden. En hage av kompostnät kan vara ett 
alternativ förutsatt att den håller tillräcklig storlek 
(se tabell sid 16 i denna uppdatering). Är den 
för liten räknas den som bur och då får hunden 
inte vara där. En grind kan vara en annan bra 
lösning. Om man har burar som sovplatser till 
sina hundar, och många hundar gillar ett krypin, 
ska burdörrarna monteras bort eller säkras i 
uppställt läge.

Den restriktiva bestämmelsen kring burför-
varing grundar sig på flera vetenskapliga studier 
som visar att stress och avvikande beteenden 
ökar hos hundar som är hänvisade till ett liv in-
stängt på en liten yta. Och – inte är det väl som 
kanariefågel en hund ska leva sitt liv?

Sjuka eller skadade hundar som måste vila eller 
i huvudsak vara orörliga får vistas i bur om det 
ordineras av veterinär. 

I sammanhanget kan det också påpekas att 
hundar får övernatta i bilen på väg till och under 
tiden man är på utställning, prov, tävling och 
tävlingsträning. Däremot är en bil ingen plats 
där man ska förvara sina hundar under den tid 
man är borta på arbete eller liknande. Hunden 
får inte heller förvaras i mer än tre timmar i en 
bil som står stilla.

Det är också förbjudet att hålla hundar 
bundna inomhus annat än korta stunder för till 
exempel pälsvård och annan skötsel och tillsyn. 
Valpar får bara vara uppbundna under mycket 
korta stunder. Hundar får bindas upp tillfälligt 
för kortvarig rastning, i samband med tävlingar, 
jakt eller andra aktiviteter ägnade åt djurens  
sysselsättning, för vila eller övernattning i 
samband med färd eller vid vistelse i områden 
där tillträde för hundar inte är tillåten. I dessa 
fall ska hundarna bindas upp så att de inte kan 
skada sig och de ska kunna ligga ner bekvämt 
och upprätthålla sin värmebalans.

I. I Jordbruksverkets föreskrifter ges följande 
exempel på när en hund får hållas på uppbunden 
eller i bur/hage:
Allmänna råd till 2 kap. 1 §
Exempel på tillfällen där djur kan förvaras i mindre 
utrymmen är kortare resor i samband med semester, 
resor till och från samt vistelse på utställningar, 
tillfälliga arrangemang såsom adoptionsdagar, 
tävlingar, prov eller träning inför tävling, vid jakt, 
utbildning med hund, inklusive den tid som dessa 
aktiviteter pågår. Unga djurs träning av rumsrenhet 
i mindre hagar är också att se som tillfälligt för-
varing av djur i mindre utrymmen som kan anses 
vara berättigad.
Ur Allmänna råd till SJVFS 2020:8 L102.
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SKKS/UPPFÖDAR- OCH KENNELKONSULENT- 
KOMMITTÉS UTTOLKNING 1:1 AVSEENDE 
BURFÖRVARING/UPPBINDNING

Det är angeläget att kvalitetssäkra hundhållningen 
hos SKKs medlemmar vilket innebär att SKKs 
grundregler kan ställa högre och mer precisa krav 
än Jordbruksverkets föreskrifter (SJFVS 2020:8, L 102). 
Föreskrifterna är anpassade till flera branscher 
medan SKKs grundregler och uttolkningar är 
ställningstaganden formulerade för hunduppfödare 
och medlemmar.

Att förvara en hund i mindre utrymme på prov, 
tävling och vid transport kan vara nödvändigt, inte 
minst för hundens välmående. Hundens vardag ska 
dock inte innebära ett liv i bur eller i ett på annat 
sätt för litet utrymme. Att t ex låta hunden sova i en 
stängd bur på natten är inte acceptabelt. Vardagliga 
situationer som exempelvis utfodring, löpperioder, 
separering på grund av osämja mellan hundar samt 
rumsrenhetsträning ska lösas på annat vis än ge-
nom att stänga in hunden i ett alltför litet utrymme. 
Burförvaring, eller motsvarande begränsning av en 
hunds tillgängliga utrymme i vardagliga situationer, 
står därför i strid med SKKs grundregler.

En hund ska inte heller hållas bunden inomhus 
annat än tillfälligt, exempelvis för skötsel (trimning, 
bad etc). Hunden ska då hållas under uppsikt och 
det får inte finnas risk för den att skada sig.



HUNDHÅLLNING I  PRAKT IKEN

TILLSTÅND 
Har du bara ett mindre antal hundar och föder 
upp enstaka kullar om året, krävs inga myndig-
hetstillstånd. Är du mer aktiv måste du däremot 
ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen. Det 
gäller till exempel om du:
• håller (det vill säga har hand om egna hundar 

eller ansvarar för hundar utan att ta betalt) tio 
eller fler hundar äldre än tolv månader

• föder upp tre eller fler kullar per år
• upplåter tre eller fler hundar per år, till exempel 

vid draghundsuthyrning
• säljer hundar från tre eller fler kullar per år av 

egen, eller annans, uppfödning.

(Hunddagis- eller pensionatsverksamhet fordrar 
tillstånd, precis som yrkesmässig verksamhet. 
Återförsäljning av hundar är inte tillåten för den 
som är medlem i SKK).

Med tillståndspliktig verksamhet följer (fr o m 
2022-01-01) ett kompetenskrav (Gäller ej om du 
har tillstånd utfärdat före detta datum). Exempel 
på utbildning för att tillgodose det kravet är 
Svenska Kennelklubbens uppfödarutbildning.

 

TRANSPORT

Dina hundar ska transporteras på ett riskfritt sätt, 
vilket innebär att de ska vara säkrade i transportbur 
eller med säkerhetsbälte för hundar. De fullständiga 
reglerna för transport av djur hittar du på Jord-
bruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se

Observera att om det inte handlar om en ilfärd till 
veterinären får du inte transportera:
• Tikar under de två veckorna närmast före beräk-

nad förlossning, om sträckan överstiger 50 km. 
(Att du var »tvungen« att ta med tiken till jobbet 
eller »bara« skulle hämta henne från fodervärden 
håller inte som ursäkt.)

• Valpar som är yngre än en vecka.
• Tikar den första veckan efter valpningen.

Hundar ska inte lämnas utan tillsyn i fordon om det 
finns minsta risk för att temperaturen blir obehaglig 
för dem. Lämna aldrig din hund/dina hundar i en 
bil som riskerar att bli varm – inte ens för en kort 
stund. Även om det är molnigt ute stiger tempera-
turen snabbt till en för en hund livshotande nivå en 
varm sommardag. På vintern blir också den bil som 
körts långt snabbt kall igen när den står stilla och 
hunden/hundarna riskerar att frysa. För enkelhetens 
skull – lämna aldrig din hund i en varm eller kall bil. 

Det kan vara värt att lägga en slant på att inreda 
bilen trafiksäkert för alla hundar.

 
REGLER OCH LAGAR

Här läser du mer om regler och lagar som berör dig 
som uppfödare:

• Djurskyddslagen (SFS nr 2018:1192).

• Djurskyddsförordningen (SFS nr 2019:66).

• Lagen om tillsyn över hundar och katter 
(2007:1150).

• Förordning om tillsyn över hundar (2007:1240).

• Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna 
råd om hållande av hund och katt 
(SJVFS 2020:8, L 102).

• Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna 
råd om transport av levande djur (SJVFS 2019:7).

• Statens jordbruksverks föreskrifter om operativa 
ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för 
personal inom djurens hälso- och sjukvård  
(SJVFS 2019:25).

• Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks 
föreskrifter om märkning och registrering av 
hundar (SJVFS 2018:3).

• Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna 
råd om träning och tävling med djur  
(SJVFS 2019:26).

• Statens jordbruksverks föreskrifter om tillstånds-
plikt för viss djurhållning av sällskapsdjur, häst 
och pälsdjur (SJVFS 2019:27). Se samtliga dokument: www.jordbruksverket.se

HUNDHÅLLNING I  PRAKT IKEN

FÖR ANTECKNINGAR
Att föra anteckningar om sina hundar och sin 
uppfödning är ett bra sätt att hålla ordning. 
Notera löpperioder, vaccinationer, genomförda 
hälsoundersökningar men också anledningar till 
veterinärbesök i övrigt. Perioder av dåliga magar 
eller dålig aptit, hosta, hängighet eller andra 
besvär är det också lämpligt att föra bok över. 

Skriv ner vilka dagar du parat dina tikar 
på och på vilket dygn de valpat, eller hur din 
avelshane parat och vad resultatet har blivit. 
Anteckna när du byter foder, avmaskar eller 
använder fästingmedel på hundarna. Kort sagt: 
för loggbok – det kommer du lära dig en hel 
del av och skulle du råka ut för hälsoproblem 
eller andra bekymmer kommer du att ha stor 

nytta av att kunna gå tillbaka i diariet och se när 
dina hundar först visade symptom, och om det 
till exempel skedde förändringar i deras miljö 
eller andra händelser som kan ha samband med 
hundarnas hälsa.

Var också noga med att samla pass, registre-
ringsbevis, köpeavtal, försäkringsbrev, veterinär-
besiktningsintyg och andra viktiga papper på 
ett säkert ställe där du alltid vet var du har dem. 
Många uppfödare skriver dagbok eller bloggar på 
internet när de har en valpkull. Det ger ett roligt 
minne för framtiden och gör det lätt att se både 
likheter och skillnader mellan valpkullar från gång 
till gång, något som kan vara både intressant och 
lärorikt.
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KENNELKONSULENTEN – UPPFÖDARENS  
RÅDGIVARE OCH STÖD

Svenska Kennelklubbens kennelkonsulenter är en 
del av organisationens egenkontroll. Deras uppdrag 
är att besöka medlemmar, främst uppfödare. Den 
som är medlem i SKK förbinder sig att ta emot 
besök av kennelkonsulenten.

Från början kallades funktionärsgruppen för 
kennelinspektörer. Få uppfödare undgick påpekan-
den och anmärkningar. De forna inspektörernas roll 
förändrades med tiden radikalt och även om den 
också nu primärt är att se till att hundhållningen är 
bra, är funktionen som rådgivare och vägledare i 
de allra flesta fall den allra viktigaste. Kennelkon-
sulenten är i mångt och mycket SKKs kontaktpunkt 
med uppfödare och medlemmar.

Konsulentens arbete grundar sig i ett genuint 
intresse för hundar och en god diplomatisk 
förmåga. Avsikten med de cirka 2 500 besök som 
görs årligen är att se till hundarnas väl och ve och, 
om det behövs, komma med konstruktiv kritik 
och framföra idéer på förbättringar. Konsulenten 
tittar inte på om det är välstädat eller nyrenoverat 
i bostaden, det viktigaste är att hundarna sköts 
väl och att uppfödaren/medlemmen har en inblick 
i de lagar och regelverk som måste följas. Skulle 
konsulenten vilja se förändringar får uppfödaren 
i regel tid på sig att rätta till det som fordras, och 
sedan görs ett återbesök. Numera är det mycket 

sällan konsulenterna stöter på hundar som har det 
dåligt eller missköts. Istället läggs mycket tid på 
informera om regler, lagar och riktlinjer och ge råd 
om avtal och köprättsliga frågor, något som många 
uppfödare vill ha hjälp med. En kennelkonsulent 
har tystnadsplikt.

Konsulenterna värvas bland annat ur hundupp-
födarkåren. SKKs kansli i Stockholm administrerar 
och ansvarar för verksamheten. Utbildningen 
utformas och anordnas centralt. Tyngdpunkten är 
praktisk och innebär att eleven följer med redan 
auktoriserade konsulenter på ett stort antal besök. 
Utöver detta ingår två helgkurser där praktik varvas 
med teori. Därutöver tillkommer en distansutbild-
ning. Stor vikt läggs vid kontinuerlig vidareutbild-
ning, både i form av konferenser och regionträffar. 
Det tar ofta upp till två år att bli auktoriserad 
konsulent. Kennelkonsulenternas verksamhet byg-
ger på förtroende från såväl SKK som uppfödar-/
medlemskåren.

Att vara kennelkonsulent är inget yrke eller 
heltidssyssla. Konsulenten gör besöken på sin 
fritid och får ett mindre arvode. SKKs hundratalet 
kennelkonsulenter är aktiva i hela Sverige och på 
många håll har man ett gott samarbete med läns-
styrelserna. 

SKKs kennelkonsulenter är aktiva över hela landet. 
De ser till att medlemmarnas hundar har det bra 
och ger goda råd om till exempel juridik och avtal.
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