Hund och katt i bur
– så säger djurskyddsreglerna

Länsstyrelsen – en samlande kraft
Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och
en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet och
ska både förverkliga den nationella politiken och samtidigt ta
hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar.
Länsstyrelsen är alltså en viktig länk mellan länets kommuner och
dess invånare å ena sidan och regeringen, riksdagen och de
centrala myndigheterna å den andra sidan.
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I den här broschyren kan du läsa om hur du får använda bur
till hund och katt. Vi berättar om när det är tillåtet att använda
bur och när det inte är det. En bur kan vara i olika material,
tyg, plast eller metall – samma regler gäller oavsett burens
material. Informationen i broschyren riktar sig framför allt till
privatpersoner.
De regler som finns är en lägsta nivå – det vill säga talar om
vad som minst måste vara uppfyllt för att din hund eller katt
ska må bra och kunna bete sig på ett naturligt sätt.

Så säger djurskyddslagen
Om du vill veta mer om djurskyddslagen och vilka regler som
gäller för djur i bur kan du besöka Jordbruksverkets webbplats.
Där kan du bland annat läsa om:
•
•

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om
transport av levande djur: SJVFS 2010:2, Saknr L5.
Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om
hållande av hund och katt; SJVFS 2008:5, Saknr L102.
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Vad gäller
hemma?
Hundar och katter får
inte vara instängda
i en bur hemma.

Bur i hemmet
•
•

Du får aldrig stänga in en hund eller katt i en bur hemma.
Inte ens för en kort stund.
En bur får användas som liggplats, men då måste burdörren
vara borttagen, eller så pass förankrad att dörren inte kan råka
gå igen.
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•

Vad gäller
i bilen?
Buren ska sitta fast och
kom ihåg att ta raster
om resan är lång.

Bur i bil
•

•

•

•

Hundar och katter får inte förvaras permanent i ett fordon.
Djuren får inte heller lämnas utan tillsyn i fordon om
temperaturen i lastutrymmet kan befaras överstiga +25°C
eller understiga -5°C.
Permanent förvaring innebär bland annat att du inte
regelbundet får använda bilen som förvaringsutrymme till ditt
djur. Du får exempelvis lämna hunden i bilen när du handlar,
men inte lämna hunden i bilen under tiden du jobbar.
Sällskapsdjur får transporteras i bagageutrymmet i en
personbil om du kan se djuret från personutrymmet när
transporten pågår. Du behöver säkerställa att djuret är säker
även vid inbromsning.
Vid längre transporter ska hundar och katter erbjudas vatten
minst var sjätte timme och utfodras med högst 24 timmars
intervall. Hunden ska rastas var sjätte timme. En kattbur bör
vara försedd med sanitetslåda eller annan anordning för
uppsamling av urin och avföring.
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När får jag ha
min hund eller
katt i bur?
Det är okey att
använda bur vid till
exempel transport
och på tävling.

När bur är tillåtet att använda
•

•

•

Hundar och katter får förvaras i bur i samband med transport.
Förvaringen får dock inte överstiga tre timmar när bilen
står stilla.
Hundar och katter får förvaras i bur på utställning, tävling och
prov samt vid träning inför tävling. Buren ska då vara täckt på
minst två sidor och hundar ska rastas minst varannan timme.
Hundar får förvaras i bur i samband med jakt i max åtta
timmar per dygn om de rastas minst var tredje timme.
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Storlek
på bur.
Hund

Storlek på hundbur
Hundburens minimimått räknas ut på följande vis:
A. Längd: Multiplicera hundens längd, från nosspets till
sittbensknöl när hunden står i normal ställning, med
minst 1,10.
B. Höjd: Hundens höjd över hjässan i den ställning den är
som högst.
C. Bredd: Multiplicera hundens bröstbredd med minst 2,5.
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Storlek
på bur.
Katt

Storlek på kattbur
Kattburen ska vara anpassad till kattens storlek:
1.
2.
3.
4.

Golvutrymmet ska vara minst 0,15 kvadratmeter per katt.
Längden ska vara minst 50 cm.
Bredden ska vara minst 30 cm.
Höjden ska vara minst 35 cm.
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Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22, 701 86 Örebro
010-224 80 00
orebro@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/orebro
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