HUNDÄGARE?
Då har du ett stort ansvar
Här är information om lagen om
tillsyn över hundar och katter

Att vara hundägare innebär ett stort ansvar. Det är inte
bara att hunden ska ska må bra och bli väl omhändertagen,
det finns krav från samhället också. Dina skyldigheter som
djurägare styrs bland annat av lagen om tillsyn över hundar
och katter. Denna folder handlar om hundägarens ansvar.

HÅLL HUNDEN KOPPLAD
Håll din hund kopplad
Du som har hand om en hund har
ett strikt ansvar för vad din hund
gör. Du ska hålla din hund under
sådan tillsyn att den inte orsakar
skada eller avsevärd olägenhet för
andra människor eller djur. Även
om du tycker att du har god kontroll
över din hund när den är lös kan det
hända oväntade saker, som att en
hare oväntat rusar upp, en annan
hund som kommer emot din hund,
en människa som beter sig annorlunda och så vidare.

Länsstyrelsen tar emot mellan 50
och 100 anmälningar i månaden om
lösa hundar som angripit, bitit eller
allvarligt skrämt människor eller
andra djur i Stockholms län. Majo
riteten av dessa incidenter hade
inte hänt om den som varit ansvarig
för hunden hade hållit den i ett fast
koppel som snabbt kan kortas in.

Kommunen har egna regler
om kopplingstvång
I lagen står det inte uttalat att hundar
ska vara kopplade, men det är det
lättaste och säkraste sättet för dig att
uppfylla lagens krav på att hunden
inte orsakar skada eller avsevärd
olägenhet. På de flesta håll i länet
har dessutom kommunerna lokala
ordningsföreskrifter som anger att
hundar ska hållas kopplade på
allmän plats. I din kommuns
lokala ordningsföreskrifter
kan du läsa om vilka platser
din hund får vara okopplad
på. Du hittar ordningsföreskriften på din
kommuns hemsida.

Håll hunden kopplad

1 mars – 20 augusti
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Ersättning
Du som hundägare eller
innehavare är ersättnings
skyldig för skador som din
hund orsakar, även om du
själv inte vållat skadan.

VILT
OCH SKADOR
Lösspringande hund i område
där det finns vilt
Under perioden 1 mars till 20 augusti
ska hundar hindras från att springa
lösa i marker där det finns vilda djur.
Hundar som tillåts driva eller förfölja
vilt utanför organiserad jakt kan komma att omhändertas. Jakträttshavare
eller företrädare för denne har rätt att
ta hand om en lös hund medan denne
försöker hitta ägaren. Om ingen ägare
hittas ska Länsstyrelsen ansvara för att
omhänderta hunden.

Skada och
avsevärd olägenhet
Med skada avses både skada
på människor, djur och egendom. Exempel på skada är
hundbett.
Med avsevärd olägenhet avses
situationer eller händelser
som kan påverka människors
eller djurs liv, hälsa och säkerhet eller den allmänna ordningen. Exempel på avsevärd
olägenhet är om en hund til�låts springa fram och skrämma
människor.

FÖRELÄGGANDE OCH FÖRBUD
Länsstyrelsen kan fatta beslut
om din hund
Den 1 juni 2018 tog Länsstyrelsen över
ansvaret för lagen om tillsyn över hundar
och katter. Ändamålet med lagen är att
skydda omgivningen från störningar eller
skador orsakade av hundar som inte
hålls under tillräcklig tillsyn.
Länsstyrelsen får besluta om förelägganden, förbud, omhändertaganden
och hundförbud för att se till att lagen
efterföljs. Detta innebär inte att Länsstyrelsen omhändertar alla hundar som
bitit en person eller ett annat djur. Länsstyrelsen gör alltid en utredning av det
enskilda ärendet och en bedömning om
vilka åtgärder som krävs för att förhindra
ett upprepande.

Förelägganden och förbud
Länsstyrelsen får meddela förelägganden och förbud till dig för att förhindra
att din hund som har orsakat skada eller
avsevärd olägenhet, ska göra det igen.
Vanligaste typen av åläggande är:
•

att alltid hålla hunden i ett fast
koppel

•

att hunden alltid ska bära munkorg

Om du bryter mot ett sådant beslut kan
du dömas till böter. Det är Polismyndigheten som utreder brottet.

Omhändertagande av hund
Länsstyrelsen, och även Polismyndig
heten, får besluta om omhänder
tagande av en hund för att förhindra
att denne orsakar skada eller avsevärd
olägenhet om inte mindre ingripande
åtgärder är tillräckliga.
Exempel på situationer där Länsstyrelsen ska överväga omhändertagande är
när en hundägare meddelats förelägganden som inte följs, om en hund har
använts som vapen och bussats mot
människor eller djur, eller om den som
har hand om hunden har meddelats ett
hundförbud. Länsstyrelsen ska efter utredning besluta om hunden ska säljas,
omplaceras eller avlivas.

Hundförbud
Länsstyrelsen får meddela hundförbud
för den som allvarligt brister eller har
brustit i tillsynen över en hund. Hundförbud ska inte meddelas om det är
uppenbart att ett upprepande av det
förbudsgrundande beteendet inte kommer att ske.
Laghänvisning
Lagen (2007:1150) om tillsyn över
hundar och katter

MÄRKNING
OCH REGISTRERING
Märkning och registrering av hund
Alla hundar som bor i Sverige ska vara
märkta med mikrochip eller tatuering
och vara ägarregistrerade.
Du kan registrera din hund via:
www.jordbruksverket.se/hundregistret
Du kan också ringa Jordbruksverket på
0771-223 223 och få en blankett.

Viktigt!
Länsstyrelsen kan förelägga dig
som hundägare att låta märka och
registrera din hund. Ett sådant före
läggande kombineras vanligtvis med
vite, vilket innebär att om du inte
följer föreläggandet kommer det
kosta flera tusen kronor.

Vill du veta mer?
Besök Länsstyrelsens hemsida:
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Vill du göra en anmälan om
bristande tillsyn över hund?
Kontakta polisen på 114 14

Jordbruksverkets hemsida:
www.jordbruksverkets.se

Kontakta Länsstyrelsen på
010-223 11 20 vardagar
klockan 9–12

Kontaktuppgifter Länsstyrelsen
Växel: 010-223 10 00
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm
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