VEM TAR HAND OM DITT
DJUR OM DU BLIR SJUK?
När du har djur behöver du i förväg
planera vem som ska ta hand om ditt djur
om du blir sjuk eller av annan anledning
inte själv kan ta hand om djuret.
Hur kan du förbereda dig?
Några exempel på vad du kan göra är:
• Kom överens med någon närstående, till exempel
en familjemedlem, vän eller granne, som kan ta hand
om djuret om det skulle behövas.
• Ta reda på vad det finns för djurpensionat i din
närhet där ditt djur skulle kunna bo vid behov.
• Gör ett kontaktkort för ditt djur så att andra vet vem
som ska kontaktas för att ta hand om ditt djur.
Kontaktkortet kan du till exempel hänga på kylskåpsdörren, ha med dig i plånboken eller i handväskan.
Om du inte hunnit förbereda dig
Försök i första hand att lösa det själv genom att kontakta en närstående eller ett djurhem.
Om du hamnar på sjukhus, berätta för sjukvårdspersonalen att du har djur hemma. Be personalen att hjälpa
dig att kontakta din kontaktperson. Finns det ingen
som kan ta hand om ditt djur så kontakta länsstyrelsen.
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Vad händer om djur lämnas ensamma?
Om djur lämnas ensamma utan tillsyn och skötsel, så
kan länsstyrelsen komma att omhänderta djuret. Vi
försöker i första hand prata med dig och reda ut om det
finns någon som kan ta hand om djuret i din frånvaro.
Om det inte finns någon som kan ta hand om djuret
kan vi behöva omhänderta det.
Vad innebär ett omhändertagande?
Om länsstyrelsen omhändertar ett djur övergår rätten
och ansvaret för djuret till oss. Det innebär att du inte
får bestämma över djuret och att länsstyrelsen ansvarar för skötseln av djuret under tiden det är omhändertaget. Vanligtvis inackorderas djuret på ett djurhem
eller pensionat.
De kostnader som uppkommer i samband med omhändertagandet kommer du att få betala. Det är
exempelvis kostnader för transport, uppstallning samt
eventuell veterinärbesiktning och vård. Uppstallningen
kostar cirka 150-900 kronor per dygn beroende på
djurslag. Vi eftersträvar att du får tillbaka ditt djur när
du är återställd och hemma igen.
Så, kom ihåg att förbereda dig för ditt djurs skull!

För att hitta kontaktuppgifter till din länsstyrelse, gå in
på www.lansstyrelsen.se och välj det län du tillhör.

Kontaktkort
Fyll gärna i kontaktkortet nedan. Klipp ut och förvara på ett bra ställe. Du kan till exempel hänga upp det på
kylskåpsdörren, förvara i plånboken eller i handväskan. Det är en god försäkring för ditt djur den dag det behövs.

KONTAKTKORT FÖR MITT DJUR
Djurets namn:
Djurslag:
Om jag av någon anledning inte kan ta hand om mitt djur vill jag att du kontaktar:
Namn:
Adress:
Telefon:

som kan ta hand om mitt djur om det händer något.
DJURÄGARE
Namn:
Adress:
Telefon:

TACK FÖR HJÄLPEN!
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För att hitta kontaktuppgifter till din länsstyrelse, gå in
på www.lansstyrelsen.se och välj det län du tillhör.
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