HUNDÄGARE I

STAN
Om att ha hund i tätort

SVENSKA KENNELKLUBBEN

HUNDÄGARE I STAN

”Visst kan man ha hund även i stan,
det gäller bara att anpassa sig till
situationen och inse att man har ett stort
ansvar mot andra människor.”

Dansk-svensk gårdshund
Foton: Mia Sandgren, Lotta Bengtsson, Måns Engelbrektsson

Bo med hund i stan
Många människor skulle vilja ha hund, men
tror inte att det går eftersom de bor i en stad
eller i ett tättbebyggt samhälle. Tillhör du
dem, är det dig den här broschyren vänder
sig till. För visst kan man ha hund även
i stan, det gäller bara att anpassa sig till
situationen och inse att man har ett stort
ansvar mot andra människor. Därför har vi
i den här broschyren samlat en del av det

man bör tänka på som hundägare i allmänhet och som hundägare i stad i synnerhet.
Några tips som kan ge dig och din hund en
harmonisk samvaro med grannar, hyresvärd
och andra hundägare.
Du som redan bor med hund i stan kommer
också att hitta en del nyttiga tips.
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Visst kan du ha hund i lägenhet
Många tror att hundar inte är lämpliga att
ha i lägenhet. För hunden har det dock
inte så stor betydelse om den bor i hus
eller lägenhet. Det viktiga är hur den blir
omhändertagen och på vilket sätt den blir
aktiverad.
En stadshund får på sina promenader chans
att möta både människor och hundar. Den
får stimulans till exempel genom att lukta
på nya spännande dofter, att åka buss, tunnelbana, spårvagn och upptäcka nya miljöer.
Som hundägare i en stad kan man inte bara
öppna dörren och släppa ut sin hund. Varje
promenad blir till nytta och nöje för både
hund och ägare. Många valpar som bor i
lägenhet blir också lättare rumsrena då deras
rutiner blir mer tidsbestämda och planerade.
Det finns inte laglig grund för ett generellt
hundförbud. Det är först om hunden uppför
sig störande eller förorenar i trapphuset, på
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gården eller liknande som hunden blir en sanitär olägenhet och ägaren kan avkrävas ansvar.

Fysisk och psykisk stimulans
Fyra till fem gånger om dagen behöver din
hund få komma ut. Inte bara för att uträtta
sina behov, utan minst lika mycket för att få
motion och stimulans för både kropp och
själ. Minst två av dessa gånger ska innebära
rejäla promenader och aktiviteter. Ett varv
runt kvarteret är inte tillräckligt ens för de
minst motionskrävande raserna och en understimulerad hund kan bli stressad, skällig
och benägen att bita sönder saker. Behovet av
fysisk och psykisk stimulans varierar mycket
mellan raserna. Ta därför reda på hur mycket
motion just din ras behöver och vilka typer
av aktiviteter som passar den.
Sök dig till parker och grönområden där
andra hundägare går med sina hundar. Din
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kommun kan upplysa dig om var du kan
finna rastgårdar eller större rastområden, där
du under uppsikt kanske kan ha din hund
lös. Respektera alltid att alla hundar varken
vill eller behöver hälsa
på varandra! Flexikoppel är populärt
att använda när man
inte kan ha hunden
lös. Men alltför ofta
brister det i ägarens
kontroll när hunden
befinner sig fem, sex
eller åtta meter ute
i linan. Vad händer
när den får syn på en
katt på andra sidan vägen eller rundar ett
gatuhörn först? Hemska olyckor sker även
när hund och förare hamnar på varsin sida
om den stängda hissdörren!

ensam och fastbunden kan även känna sig
hotad om någon närmar sig den och kan i
värsta fall på grund av rädsla reagera med
aggressivitet för att försvara sig. Din hund
kan också skadas av
andra, när du inte har
uppsikt över den.

”Respektera alltid att
alla hundar varken vill
eller behöver hälsa på
varandra!”

Vänta utanför affär
Vi avråder dig från att binda din hund
utanför affärer, apotek och platser som har
hundförbud. ”Tillfället gör tjuven” säger
man, och inom loppet av någon sekund kan
din hund bli stulen. En hund som lämnas

Ensam hemma

Hunden är inte bara
trevligt sällskap för
människan. Den har
också själv ett stort
behov av sällskap.
Det är därför viktigt
att den inte lämnas
ensam allt för länge. Börja 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 cirka fyra till fem timmar. För
den som arbetar kan det vara lämpligt
att lämna hunden på ett hunddagis eller
skaffa en dagmatte/daghusse. Hundar bör
enligt Jordbruksverket rastas åtminstone
var sjätte timme dagtid, valpar och äldre
hundar oftare.
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Ta ansvar för din hund
Vaccinationer

Kennelhosta

För hundar som bor i städer och möter
många andra hundar är det extra viktigt att
ha fullgott vaccinationsskydd. Alla valpar ska
vaccineras mot parvo, valpsjuka och smittsam
leverinflammation (HCC), genom en så kal�lad trippelvaccination. Valpen kan också vaccineras mot kennelhosta vid samma tillfälle.

Risken att få kennelhosta ökar när flera
hundar träffas. Var alltid uppmärksam
på din hunds hälsostatus och eventuella
förändringar. Skulle den börja hosta måste
du hålla den ifrån andra hundar för att
undvika smitta. Kontakta din veterinär för
mer information.

Trippelvaccinet bör ges vid 8 veckors ålder
samt efter 12 veckors ålder, därefter vid 12
månaders ålder. Svenska Kennelklubben
rekommenderar därefter vaccinationsrutiner
vart 4:e år. För att undvika spridning av
parvovirus, är det viktigt att du plockar upp
bajset efter din hund.

Loppor, löss och fästingar

Inför en utlandsresa, kontakta Jordbruksverket (www.sjv.se) eller landets ambassad för
aktuell information om vaccination.
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Det är vanligare än man tror att hundar
får loppor och löss. Då är det viktigt att du
badar din hund i ett schampo som tar bort
ohyran. Det är också din skyldighet att berätta för andra hundägare att din hund har
haft ohyra. Då får de också en chans att bada
sina hundar så att spridningen minimeras.
Schampo finns att köpa receptfritt på apo-
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tek. Det finns också receptbelagda preparat
som förebygger både löss och fästingar.

Id-märkning och ägarregistrering
Sedan den 1 januari
2001 är det obligatoriskt att ID-märka sin
hund och registrera
sitt ägarskap i ett centralt register, oavsett
om det är en rashund
eller en blandrashund.
Det centrala hundägarregistret förs av
Jordbruksverket. Om
din hund inte är idmärkt, se till att den blir det omedelbart.

kan den snabbt identifieras genom idmärkningen och ägarregistreringen. Polisen
har tillgång till registret dygnet runt.
Hunden id-märks genom mikrochip eller
tatuering. Märkning
med mikrochip kan
utföras av veterinär eller utbildad märkare.
Tatuering får endast
utföras av veterinär eftersom hunden måste
få lugnande medel för
att id-märkning med
tatuering/tångmärkning ska tillåtas.

”Var förutseende och
se till att ha ett bra
försäkringsskydd.”

Även Svenska Kennelklubben har ett
hundägarregister, DjurID.se som du kan
ägaranmäla din hund till. DjurID.se används framförallt för att hitta bortsprungna
hundar och katter men även för att ras- och
specialklubbar ska kunna nå ägare av en viss
ras för utskick av hälsoenkäter, samt för en
mängd andra ändamål. DjurID.se är öppet
dygnet runt. Om din hund inte är id-märkt,
se till att den blir det omedelbart.
Kommer din hund bort och sedan hittas

Hundar ska märkas före fyra månaders ålder
(eller inom fyra veckor om man köpt hunden
efter tre månaders ålder). Hund registrerad i
Svenska Kennelklubben ska vara märkt före
leverans och det görs då före 8 veckors ålder.
Att din hund är id-märkt och ägarregistrerad i Svenska Kennelklubbens DjurID.se
är ovärderligt om din hund kommer bort.

Försäkring
Var förutseende och se till att ha ett bra försäkringsskydd, veterinärvård kan bli väldigt
kostsamt! En hundförsäkring är nödvändig
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om din hund blir sjuk eller skadad. Kontrollera också om din hemförsäkring innehåller
en ansvarsdel som även omfattar din hund.
Kom ihåg att du är ansvarig för allt som din
hund eventuellt orsakar.

Hundägaransvar
Visa hänsyn
Att vara hundägare innebär ett väldigt stort
ansvar. Vi hundägare måste alltid visa respekt
och hänsyn för vår omgivning. Tänk extra
på de som inte gillar hundar, de som är allergiska och även andra hundägare. När du
reser med allmänna färdmedel, ta din hund
till anvisad plats.
Att visa hänsyn innebär bland annat att du
och din hund inte behöver ta störst plats i
det offentliga rummet. Hundägare som tar
ansvar är den bästa reklamen för hunden,
kanske också det bästa sättet att motarbeta
onödiga inskränkningar i hundägandet.
Plocka upp!
Rasta inte hunden direkt utanför din port,
på trottoarer, gångvägar och andra platser.
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Upprepade kissmarkeringar och hundbajs
skapar onödig irritation. Ha alltid med
dig plastpåsar att ta upp hundbajset med.
Enklaste sättet att ta upp på är att trä påsen
över handen, plocka upp och sedan med
handen fortfarande knuten dra ut den ur
påsen. Knyt igen påsen ordentligt och lägg
den i en hundlatrin eller i en soptunna.
Alla hundar vill inte hälsa
Respektera koppeltvång på offentliga platser
som gator, parker, motionsspår och andra
friluftsområden. Tikar som löper ska alltid
vara kopplade och helst hållas på avstånd
från hanhundar. Varken vilda eller tama djur
får jagas okontrollerat av din hund.
Alla hundar varken vill eller ska hälsa på
varandra. Respektera den hundägare som ber
dig att inte släppa fram din hund till hans
kopplade hund. Anledningarna kan vara
många. Hunden kanske är sjuk, löper eller
inte tycker om andra hundar. Om kopplade
hundar ska hälsa på varandra är det viktigt
att båda hundarna har löst hängande koppel,
så att eventuella konflikter undviks.
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Det bästa och mest naturliga är att låta
hundar vara lösa då de hälsar på varandra.
Låt den förbipasserande personen inleda
kontakten med hunden istället för tvärtom.
Alla människor vill inte få smutsiga tassavtryck på sina kläder.
Tänk också på att ett konstant skällande från
en hund på kvällspromenad eller ett gäng
lekande hundar kan
uppfattas som störande
av omgivningen.

Kurser, utbildning
Som hundägare har du stor nytta av att gå på
kurs med din hund. Över hela landet finns
klubbar och privata instruktörer som ordnar
kurser för hundar och för hundägare i alla
åldrar som vill lära sig mer. Ju tidigare man
börjar träna hunden desto bättre. Vanlig vardagslydnad handlar om att gå fint i koppel,
komma på inkallning,
hålla kontakten med
husse eller matte, umgås
med andra människor
och hundar. Ja, kort sagt
allt som en hund behöver kunna för att leva i
ett modernt samhälle.

”En hund är
varken en leksak
eller en accessoar.”

Behandla din hund
med respekt
Lämna aldrig din hund i
en varm eller kylslagen/
frostkall bil. Koppla
heller aldrig din hund i bilens kofångare,
trots upprepade varningar sker tragiska
olyckor!

Utsätt inte din hund för fyrverkerier. Smällare och fyrverkerier kan både skrämma och
skada din hund för livet.
Behandla alltid din hund med största respekt.
En hund är varken en leksak eller en accessoar.

I Svenska Kennelklubbens tidning Hundsport finns annonser om
kurser. Svenska Brukshundklubben har
kurser på alla stadier, rasklubbarna brukar
ordna valpträningar och många av våra
specialklubbar, länsklubbar och lokala kennelklubbar arrangerar kurser av olika slag.
Naturligtvis kan du också leta på nätet, men
var noga med vilken instruktör du väljer.
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Lagar, förordningar och bestämmelser
Som hundägare har du ett stort ansvar. Det
är inte bara hunden som ska må bra och bli
väl omhändertagen, det finns också krav
från samhället. Alla hundägare är skyldiga
att sätta sig in i de lagar och bestämmelser
som gäller.

Strikt ansvar gäller
Hundägaren eller den som har hand om
hunden har ”strikt ansvar” och är alltid
skadeståndsskyldig, oavsett hur olyckan
gick till. Det strikta ansvaret gäller även
om en lös hund kommer in i din trädgård
och hamnar i bråk med din egen hund. Det
spelar ingen roll att du har staket, att din
hund var bunden etc. Blir den andra hunden
skadad är du som ägare skadeståndsansvarig,
trots att hunden inte har på din tomt att
göra. Detta ansvar kan dock jämkas eftersom
även den andra hundägaren har strikt ansvar
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och därmed borde ses som medvållande.
Kontrollera att din hemförsäkring även
innehåller en ansvarsförsäkring, det kan
annars bli mycket dyrt om din hund ställer
till med något.

Djurskyddslagen
Andra paragrafen i djurskyddslagen lyder:
”Djur skall behandlas väl och skyddas mot
onödigt lidande och sjukdom.” Djurskyddslagen är till för att skydda djuren. Alla
hundägare ska känna till Jordbruksverkets
föreskrifter om skötsel och tillsyn av hundar.
Djurskyddslagen tar bland annat upp vad
som gäller för förvaring av hund i bur och
uppkopplade hundar.

Tillsynslagen
Den nya lagen om tillsyn över hundar och
katter trädde i kraft den 1 januari 2008.
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Lagen föreskriver att hundar och katter
ska hållas under sådan tillsyn och skötas på
ett sådant sätt som med hänsyn till deras
natur och övriga omständigheter behövs
för att förebygga att de orsakar skador eller
avsevärda olägenheter.
Om någon brister i tillsynen över eller
skötseln av en hund får polismyndigheten
meddela de förelägganden och förbud som
behövs för att förebygga skada eller avsevärd
olägenhet. Förelägganden och förbud får
förenas med vite. Polisen får också besluta
att en hund ska omhändertas.
Polismyndigheten får meddela förbud att
ha hund för en som allvarligt brister eller
tidigare har brustit i tillsynen över en hund.
Hundförbudet får avse viss tid eller gälla tills
vidare. Den som bryter mot ett hundförbud
kan dömas för överträdelse till böter eller
fängelse i högst ett år.
Läs mer om dina skyldigheter som hundägare på polisens webbplats www.polisen.se.

1 mars till 20 augusti
Från 1 mars till 20 augusti ska hundar hållas
under sådan tillsyn att de hindras från att
springa lösa i marker där det finns vilt. Om
du inte har total kontroll på din hund rekommenderas att du har den kopplad.
Under resten av året ska hundar hållas under
sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som
avviker från ovanstående. Om det behövs
till skydd för viltet får sådana föreskrifter
innebära att en hund ska hållas kopplad.

Lokala ordningsstadgan,
ordningsföreskrifterna
Den lokala ordningsstadgan ger svar på

vilka lokala bestämmelser det finns i respektive kommun rörande koppeltvång,
vistelse på lek-, bad-, begravningsplatser
och köpcenter samt vilka skyldigheter som
gäller för hundägaren då hunden gjort ifrån
sig. Den ger också svar på var du kan hitta
hundrastgårdar och platser där du kan ha din
hund lös under uppsikt. Många kommuner
har en informationsfolder för hundägare.
Kontakta kommunkontoret och fråga efter
bestämmelserna i din kommun.

Hund i bostadshus
I hyreslagen finns inget specifikt som berör
hund. Dock får du som vanligt tänka på
att varken du eller din hund får uppträda
störande.

Hund på restaurang
Att få ta hund med på restaurang regleras
enligt Livsmedelverket av hygienförordningen. Hundar/husdjur får inte vistas i
samma lokal som mat bereds och hanteras.
Däremot finns det inget generellt hinder att
de vistas i restaurangens serveringsdel. Det är
upp till restaurangägaren att bestämma om
de vill ha hundar i restaurangen eller inte.
Får du möjlighet att ta med din hund är det
extra viktigt att du förvaltar det förtroendet
på bästa sätt.

Stadens möjligheter
I en stad finns många utmaningar för hund
och hundägare – här finns en massa oväntade
ljud och nya lukter, trafik och övergångsställen, svängdörrar och rulltrappor, farliga
picknickrester, grannar som går i trapphuset
och okända människor och hundar överallt.
Visst kan det vara tufft att bo med hund i
stan, men stadslivet har också många fördelar!
Hundar mår bra av stimulans i lagom dos,
precis som vi människor – och i stan händer
det ofta något bara man öppnar dörren!
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12 SMARTA
REGLER FÖR
HUNDÄGARE
Plocka upp!

Visa hänsyn mot andra hundar!

Plocka upp efter din hund – hundbajs och
markerande hundar skapar irritation!

Respektera att alla hundar varken vill
eller ska hälsa på varandra!

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 kofångaren!

Lämna aldrig din hund kopplad
utan tillsyn!
Din hund kan både skada och skadas.
Tillfället gör tjuven!

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.

Skäll inte på hunden!
Som hundägare vill man bemötas med förståelse och
respekt. Respekten kan dock aldrig förväntas bli större
än den respekt vi själva visar våra medmänniskor.
Omgivningens attityd till hundar beror ofta på hur vi
hundägare sköter oss och på vilket sätt vi tar hänsyn
till omgivningen. Ansvarsfulla hundägare är de bästa
ambassadörerna för hunden och hundägandet.
Bli en bra hundägare – det vinner alla på!
12

BLI MEDLEM!
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BLI MEDLEM
i Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben består av länsklubbar, special- och rasklubbar över hela
landet. Klubbarna arbetar för att alla hundar ska födas friska och leva ett gott liv, men
också för att du ska kunna göra roliga och spännande saker tillsammans med din
hund.
Som medlem har du möjlighet att delta på utställningar och på tävlingar, prov, kurser
och mycket annat. Vilken eller vilka klubbar du ska gå med i beror på vad du är
intresserad av att hitta på med din hund.
Som medlem i Svenska Kennelklubben är du med och påverkar situationen för alla
hundar och hundägare i Sverige. Du blir också en del av en stor gemenskap – nu är vi
drygt 300 000 medlemmar!
För att se vilken klubb som passar dig och din hund bäst är du välkommen att besöka
www.skk.se, ta kontakt med oss via telefon 08-795 30 50 eller e-post medlem@skk.se.
På webbplatsen hittar du även länkar till klubbarna och du har möjlighet att anmäla ditt
medlemskap till en länsklubb.

SPECIAL- ELLER RASKLUBB

LÄNSKLUBB

Medlemskap ger dig:

Medlemskap ger dig:

• Möjlighet att delta på utställningar, prov
och tävlingar som klubben arrangerar.

• Tidningen Hundsport, Sveriges största
tidning för hundintresserade.

• Fri rådgivning i hundfrågor, även
juridiska, via SKKs kansli.

• Fri rådgivning i hundfrågor, även juridiska,
via SKKs kansli.

• Rabatt på SKKs profilvaror.

• Möjlighet att delta på länsklubbarnas
utställningar, lydnadsprov, tävlingar,
aktiviteter och kurser, lyssna på
föreläsningar och medverka på
evenemanget Stockholm Hundmässa.

• Olika typer av rabatter och förmåner.
Kontakta den klubb du är intresserad av
för att få information om just
deras förmåner och erbjudanden.

www.skk.se
08-795 30 50
medlem@skk.se
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• Rabatt på entréavgift till alla länsklubbars
utställningar.
• Rabatt på SKKs profilvaror.
• Rabatt på hundförsäkring hos Agria
Djurförsäkring.
• Rabatter hos flera andra företag – på vår
webbplats ww.skk.se/medlem kan du se
vilka erbjudanden som är aktuella just nu.

Användbara kontaktuppgifter

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!

163 85 Spånga
Rinkebysvängen 70
08-795 30 00
08-795 30 40

www.skk.se

Stolt samarbetspartner sedan 1964
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