
Information och kontakt

Information till dig som arbetar inom social- och hemtjänst

Vid akuta situationer
Om det är akut och du inte kan nå Läns-
styrelsen kan du ringa polisen på 114 14.

Om djurskyddslagstiftningen
Denna folder är en kort sammanställning av 
några viktiga punkter i Sveriges djurskydds-
lagstiftning. De fullständiga bestämmelserna 
hittar du på eller kan beställa från: 

• www.jordbruksverket.se
• jordbruksverket@jordbruksverket.se 
• kundservice: 0771-223 223

Rådgivning och anmälan
Om du funderar över om ett djur vanvårdas 
eller far illa kan du kontakta Länsstyrelsen 
i Värmlands län för att få reda på vilka regler 
som gäller. Har du den enskildes samtycke 
kan du även göra en anmälan. 

•  010-224 71 20 (djurskyddstelefon,  
 9-12 tisdag till fredag)
•  varmland@lansstyrelsen.se 
•  Länsstyrelsen i Värmlands län    
 Djurskydd, 651 86 Karlstad

Även husdjuren ska ha det bra

www.lansstyrelsen.se/varmland Pr
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De djur vi har i våra hem är helt ut-
lämnade och beroende av vår välvilja. 
I Sverige har vi olika djurskyddsregler 
som talar om för oss vad som minst 
måste vara uppfyllt för att djuren ska 
må bra, vara friska och bete sig på ett 
naturligt sätt. 

Lagstiftning och kontroll
I djurskyddslagen §2 går det bland 
annat att läsa om hur olika djur ska 
skötas och hur mycket utrymme 
de behöver. Länsstyrelsen är den 
myndighet som kontrollerar att lag-
stiftningen efterlevs. 

Behov av samverkan
Länsstyrelsen i Värmland har sett 
att det finns behov av mer samarbete 
mellan djurskyddshandläggare och 
de som arbetar inom den sociala 
sektorn. Detta för att kunna hitta 
och lösa de djurskyddsproblem som 
ibland förekommer. 

Att anmäla oro för djur
Alla kan göra en anmälan om att djur 
far illa och man kan vara anonym.

Som social/hemtjänst måste man 
dock ha den enskildes samtycke, om 
det inte är ett brott som överstiger ett 
år i straffskalan,  OSL 10  kap §23. 
Detta utifrån att det råder sekretess 

kring den enskildes personliga för- 
hållanden. 

Om du vill veta vilka regler som 
gäller är du välkommen att kontakta 
Länsstyrelsen (kontaktuppgifter hittar 
du på baksidan av foldern).

Vanliga brister
I den här foldern hittar du några av 
de vanligaste bristerna som gäller djur 
i hemmet. 
• Många människor har inte kunskap 
om vad djur behöver och vad lagstift-
ningen kräver. 
• Det finns också djurägare som inte 
förmår ta hand om sitt djur till följd 
av sjukdom, ålder, missbruk eller svåra 
livsförhållanden. Då kan man väcka 
frågan om djuret kanske kan få en 
bättre tillvaro hos någon annan.

De är utlämnade till vår välvilja  

Råd och riktlinjer för god djurhållning

• Katten ska ha tillgång till en torr, ren 

och mjuk liggplats. Kattlådan ska hållas 

tillfredsställande ren. 

•  Katten får inte förvaras i bur och aldrig 

vara bunden. 

•  Kattungar får tidigast skiljas från sin 

mor vid tolv veckors ålder. 

• Den som börjar mata en utekatt ses 

som ägare med det ansvar det medför.

•  Om katten inte ska användas i avel  

bör den kastreras. 

•  Katten ska ha lagom med foder.

•  Hunden får inte förvaras  i bur och 

aldrig vara bunden inomhus. 

•  Hunden ska få komma ut och rastas 

dagligen och får utomhus vara bunden 

högst två timmar per dag. 

•  Hundvalpar får tidigast skiljas från sin 

mor vid åtta veckors ålder.

•  Hundens päls ska vara ren och väl-

skött, klorna ska klippas vid behov. 

•  Hunden behöver få sitt behov av social 

kontakt tillgodosett flera timmar varje 

dag genom sällskap med andra hundar 

och/eller människor. 

• Hunden ska ha lagom med foder.

•  Gnagare, utom guldhamster, ska hållas 

i par eller grupp. Kaniner bör hållas i par, 

då det är möjligt.

KATT

HUND

GNAGARE OCH KANIN

•  Hamstrar, gerbiler, råttor och möss ska 

ha fri tillgång till foder. Kaniner, marsvin 

och chinchillor ska ha fri tillgång till grov- 

foder såsom hö eller gräs. Marsvin ska 

dagligen ges C-vitamin. 

•  Kaniner och marsvin ska ha tillgång till 

gnagmaterial såsom hö, färska grenar, 

råa rotfrukter eller liknande. 

•  Möss, råttor och hamstrar har ett stort 

behov av att bygga bo och de ska därför 

ha tillgång till bobyggnadsmaterial så-

som hö, halm eller spån. 

•  Kaniner ska ha tillgång till en hylla med 

tillräckligt utrymme att sitta på och under.

•  Akvariefiskar får inte hållas i klotfor- 

made skålar. Dessa ger inte tillräckligt 

med utrymme och syresättningen blir 

för dålig. 

•  Det ska finnas inredning i akvariet    

där fisken kan gömma sig. 

•  Akvariet ska hållas rent och vattnet  

bytas med jämna mellanrum. 

•  Fiskarna ska ha lagom mycket foder. 

•  Sällskapsfåglar ska hållas i par eller i 

grupp i gemensam bur eller motsvarande 

förvaringsutrymme. 

•  Sällskapsfåglar ska ha minst två rena 

sittpinnar som är placerade så att längsta 

möjliga flygsträcka i buren kan utnyttjas. 

•  Gammalt foder och tomma fröskal ska 

regelbundet tas bort för att det inte ska 

uppfattas som att fågeln har mat. 

FISK OCH FÅGEL


