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ATT HA HUND

Det är ett stort ansvar att ha hund. En hund 
lever ungefär 7 till 15 år beroende på ras, vilket 
innebär ett stort ansvar under lång tid. Tänk på att 
välja en hund efter vilka egenskaper den har och 
inte efter hur den ser ut. Läs gärna på om olika 
hundraser innan du bestämmer dig.

Köp din hund från en seriös uppfödare
Träffa uppfödaren och valpen hemma hos 
uppfödaren så att du kan se miljön som valpen 
kommer ifrån. Stäm inte möte för överlämning av 
valpen någon annanstans. 

Det är vanligt med olaglig import av framförallt 
små hundar. Om du köper en sådan hund gynnar 
du en verksamhet där hundarna ofta far väldigt 
illa. Hundarna kan också föra med sig allvarliga 
smittor eller ha ärftliga sjukdomar som i värsta fall 
gör att din hund inte lever så länge.

Hundar behöver mycket sällskap
Hundar behöver mycket sällskap. De är flockdjur 
och mår inte bra om de är ensamma för mycket. 
De behöver träffa människor eller annan hund 
flera timmar om dagen och de behöver aktiveras. 

Försök därför se till att din hund har sällskap så 
mycket som möjligt. Det är inte lämpligt att lämna 
hunden ensam många timmar under tiden du är 
på jobbet.

Innan du lämnar din hund ensam måste den 
tränas att vara ensam, annars kan den känna 
oro över att flocken har försvunnit. Valpar under 4 
månader får inte lämnas ensamma mer än under 
korta stunder just för att tränas att vara ensamma.

Rasta din hund flera gånger varje dag
Hundar behöver få komma ut på promenad eller 
vara lösa i en stor rastgård varje dag. Hundar 
som hålls inomhus bör rastas minst var sjätte 
timme dagtid. Valpar och äldre eller sjuka hundar 
behöver du rasta oftare. Hundar som bor i 
rastgård ska du rasta på annan plats minst en 
gång per dag. 

Med rastning menas att hunden får komma ut lös 
eller i koppel, antingen på promenad eller i en stor 
rastgård. Hunden ska få uträtta sina behov i lugn 
och ro och den ska få röra på sig och få lukta av 
omgivningen. 
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Det kan vara bra med en rastgård
Om du vill låta hunden vara utomhus regelbundet 
utan att du är med behöver du ha en rastgård. 

Rastgården ska vara anpassad till hundens storlek 
och det ska finnas en isolerad koja eller möjlighet 
för hunden att gå inomhus. Där ska också finnas 
en upphöjd liggplats samt saker för hunden att 
göra, till exempel leksaker, stolpar att markera på, 
möjlighet att gräva med mera. 

En rastgård kan vara ett större inhägnat område, 
till exempel din tomt. 

Aktivera din hund varje dag
Din hund behöver få leka eller arbeta på ett sätt 
som är anpassat till just din hund. Hur mycket din 
hund behöver aktiveras beror mycket på vilken typ 
av hund du har. Exempel på saker du kan göra 
med din hund är att 
•  spåra
•  träna lydnad
•  träna uppletande
•  göra balansövningar
•  agility
•  trickträning
•  freestyle 
•  söka efter personer, godis, mat eller annat
•  valla
•  jaga
•  apportera
•  träffa/leka med hund
•  aktiv promenad: hoppa över, balansera, passera 
olika typer av naturliga hinder

Ta gärna hjälp av en hundtränare för fler tips och 
för att lära dig vad som passar just din hund. 

Håll din hund i lagom vikt 
Din hund behöver foder så att den kan hålla en 
lagom vikt. Ett tips är att känna på hunden och 
även väga den med jämna mellanrum, så att 
den inte blir för mager eller för tjock. En hund i 
normalvikt har markerad midja och nacke och du 
kan känna revben och höftben med ett lätt tryck.

Många hundar är överviktiga. Det beror ofta på för 
lite motion och för mycket eller fel foder.

Överviktiga hundar har större risk att bli sjuka. 
De kan till exempel få diabetes (sockersjuka), 
ledproblem (hälta), hjärt- och lungproblem, och 
problem med hud och päls. Dessutom kan de dö i 
förtid. 

Om du har flera hundar som äter samtidigt är det 
viktigt att du ser till att alla kan äta i lugn och ro 
utan att störa varandra. 

Fri tillgång på vatten
Hundar ska ha fri tillgång till dricksvatten när de 
•  hålls inomhus
•  hålls utomhus och temperaturen är över 0OC 
•  är sjuka
•  är högdräktiga eller ger di till sina valpar
•  genom sitt beteende visar ett ökat behov av 
vatten. 

Vid andra tillfällen, när det inte är krav på att 
de ska ha fri tillgång, ska de få vatten minst två 
gånger per dygn.
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Viktigt att se över din hund varje dag
Varje dag ska du se till din hund och kontrollera 
hur den rör sig och att den inte har sår, fästingar 
eller annat. Det är också viktigt att du kollar 
hundens tänder, öron, klor och päls. 

För att kunna kontrollera och sköta om din hund 
är det bra att du tränar den för detta från att den 
är valp. Till exempel att visa tassarna så att klorna 
kan kontrolleras och klippas, eller att sitta stilla 
medan öronen undersöks. Nedan följer viktiga 
punkter som du måste se till och hjälpa din hund 
med när det behövs. 

Borsta tänderna
En hund ska ha vita tänder utan beläggningar 
och det ska lukta friskt ur munnen. Tandköttet ska 
vara friskt, glansigt och slätt. Du kan hjälpa din 
hund att hålla tänderna friska genom att borsta 
tänderna varje dag. Om du vill kan du använda 
hundtandkräm. Du kan också ge tuggben för att 
hålla tänderna friska. Om du ger torrfoder är det 
bra att ge fodret torrt istället för att blöta upp det.  

Friska öron
Kontrollera din hunds öron regelbundet, särskilt 
viktigt är det för hundar med hängöron. Ett friskt 
öra luktar inte illa och är torrt och rent. Upptäcker 
du att din hund har klåda/ont, luktar illa ur öronen 
eller verkar höra dåligt bör du kontakta din 
veterinär. 

Klippa klor
Det är viktigt att du klipper din hunds klor 
regelbundet. Hur ofta de behöver klippas beror på 
klornas kvalitet och hur mycket de slits när 

hunden rör sig. Om klorna blir för långa kan 
hunden få ont och få problem med att gå normalt. 
Det finns också risk att den fastnar och skadar 
sina klor om de är för långa.

En hunds klor ska inte vara längre än att de 
precis nuddar marken när hunden står på ett jämt 
underlag. Om tårna viker sig bakåt eller åt sidan 
när hunden står eller rör sig, är klorna för långa. 
För långa klor klapprar ofta ljudligt när hunden går 
på hårt underlag. 

Klor som blivit förväxta behöver klippas ofta och 
lite i taget för att bli lagom långa. Det kan ta flera 
månader. Hundar har sporrar som sitter långt ner 
på underbenens insida och som har klor som 
också behöver klippas regelbundet.

Ta hand om pälsen
Långhåriga hundar får lätt tovor i pälsen och det 
är viktigt att du varje dag känner igenom pälsen 
och reder ut tovor. Om de inte tas bort kan de ge 
klåda, irritation och värsta fall sår. 
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Får jag binda upp min hund?
Du får vid vissa tillfällen hålla fast din hund eller 
hålla den bunden. Exempel på såna tillfällen är 
när du ska sköta om din hund genom borstning 
eller klippning eller när du behöver kontrollera 
den extra noga. Det är bra om du tränar hunden 
från att den är valp så att du kan utföra den mesta 
skötseln när hunden är lös. Du får även binda upp 
din hund för kortare rastning eller när du är på 
tävling, jakt eller annan aktivitet för hunden.
 
När hunden hålls uppbunden ska den vara 
bunden så att den inte kan fastna eller skada sig 
och den ska kunna ligga ner och inte frysa eller bli 
överhettad. Hunden ska alltid ha en torr och ren 
och mjuk liggplats. Om du binder upp din hund 
måste du finnas i närheten eller kolla till den då 
och då.  

Bur eller annat litet utrymme
Vid transport får och bör din hund hållas i bur. När 
bilen står stilla får hunden hållas i bilen i max tre 
timmar. Du får alltså inte förvara din hund i bilen 
under längre stunder, som till exempel under din 
arbetsdag. 

Du får även hålla din hund i bur eller mindre 
utrymmen än box eller rastgård när du är iväg 
på tävling eller utställning eller andra tillfälliga 
arrangemang såsom jakt och utbildning. Vid 
dessa tillfällen får hunden vara i utrymmet även 
under den tid som aktiviteten pågår, alltså inte 
bara under transporten dit. Även i samband 
med kortare resor får du hålla hunden i mindre 
utrymmen än box och rastgård. Tänk dock på att
hunden ska ha det bekvämt och att den inte ska 
frysa eller bli överhettad. 

Din hund ska vara märkt och registrerad
Det är ditt ansvar att se till att din hund är 
märkt och registrerad i centrala hundregistret 
hos Jordbruksverket. En hund ska registreras 
senast vid fyra månaders ålder och senast fyra 
veckor efter ett ägarbyte. Tänk på att det inte 
är samma sak att registrera en hund i Svenska 
Kennelklubben som hos Jordbruksverket. Hundar 
märks med chip eller tatuering hos en veterinär.

Detta är en förenklad version av lagstiftningen 
för hund samt en del mer handfasta tips. 
Lagstiftningen hittar du i Jordbruksverkets 
föreskrifter och allmänna råd (SJVFS:2020:8) om 
hållande av hundar och katter (L102) samt Lagen 
(2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.
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