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Funderar du på att skaffa hund eller katt?
Hundar och katter har en speciell plats i många människors hjärtan. Som 
djurägare tar du på dig ett stort ansvar under hela djurets liv, både mot dju-
ret och mot omgivningen. Du är även skyldig att ta reda på vilka lagar som 
gäller för dig och ditt husdjur.

Länsstyrelsen i Gotlands län jobbar för ett gott djurskydd både genom 
djurskyddskontroller och i samverkan med andra aktörer i länet. I början av 
2011 startade därför Länsstyrelsen, tillsammans med andra myndigheter, 
föreningar och privata aktörer, ett samarbete kring våra vanligaste sällskaps-
djur som är hund och katt. Tillsammans har vi tagit fram den här broschyren 
som vi hoppas ska vara ett stöd för dig. Broschyren uppdateras vid behov – 
det här är fjärde upplagan.

De flesta av oss kommer någon gång i vår vardag i kontakt med hundar 
eller katter. Tanken med broschyren är att upplysa om hur vi bäst tar hand 
om våra djur och vad som gäller i förhållande till lagstiftningen. Vi vill att du 
ska veta vart du kan vända dig om du har frågor eller funderingar gällande 
hundar eller katter i din närhet.

Vi som samarbetar kring informationen i den här broschyren är:
Länsstyrelsen i Gotlands län, Polisen, Region Gotland, Gotlands smådjurs-
klinik, Distriktveterinärerna, Destination Gotland, Zoo Market, Gotlands 
kennelklubb, Kattstödet Gotland, Gotland Grönt Centrum, Gute Hundcenter 
och Gotlands Djurskyddsförening.

Titel: Att ha hund och katt – En broschyr för dig som vill veta mer om vad det egentligen innebär
Författare: Länsstyrelsen i Gotlands län 
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Detta gäller för både 
hund och katt



Detta gäller för både hund och katt

En katt kan bli upp till 15–20 år gammal. En hund lever mellan  
7 och 15 år beroende på ras. Under sitt liv kommer hunden och 
katten att behöva daglig tillsyn och omvårdnad. Men de behöver 
också sällskap och stimulans. Hunden och katten kommer också att 
behöva mat/foder som passar och helt säkert också vård av veterinär 
någon gång. Att skaffa hund eller katt innebär alltså ett stort ansvar 
och under lång tid. Börja därför med att fundera igenom köpet noga 
innan du skaffar dig en hund eller en katt.

När du väljer vilket djur du ska köpa, välj i första hand katt eller 
hund efter hur den är och vilka egenskaper den har och inte efter  
utseende. Om du tänker köpa hund, tänk också på vilken typ av 
hundras som passar din livsstil. Fundera även över om du vill köpa 
en valp/kattunge eller ett äldre djur.

5

H
un

d 
oc

h 
ka

ttu
ng

e,
 M

os
tp

ho
to

s.



Innan du köper hund eller katt bör du söka och ta del av information 
som ger dig tips och kunskap om djurens beteende, behov och sköt-
sel. Det är mycket att tänka på.

Om du tänker skaffa en hund kan du gå in på hemsidan för Svenska 
Kennelklubben (SKK). Där kan du läsa om att köpa valp och få tips 
om var du kan hitta seriösa uppfödare. Av uppfödaren kan du också 
få råd och viktig information om rasen. 

Om du ska skaffa katt så kan du kontakta Kattstödet Gotland, som 
tar hand om och omplacerar övergivna katter. De kan hjälpa dig med 
att hitta en katt som passar dig och dina önskemål.

Se upp för oseriösa försäljare. Det hjälper sällan att ”rädda” ett djur 
från en dålig försäljare, det kan tvärtom ha motsatt effekt och gynna 
den oseriösa handeln. Var särskilt uppmärksam på mindre hund raser, 
då dessa är vanligt förekommande vid olaglig import av hundar. De 
kan ha utsatts för lidande under uppfödningsperioden och trans-
porten. De kan också föra med sig allvarliga smittor. När du köper 
en hund eller katt bör du se till att skriva ett köpeavtal och få ett 
veterinär intyg. Intyget får inte vara äldre än en vecka. Du bör kunna 
få möjlighet att träffa tiken och valparna i deras hemmiljö. Enligt 
konsumentköp lagen kan du reklamera ”fel” på djuret till säljaren upp 
till tre år efter köpet. Det ska du göra inom två månader från det att 
du upptäckte felet. 

• En kattunge får tidigast lämna sin mamma vid 12 veckors ålder. 
En hundvalp får tidigast lämna sin mamma vid 8 veckors ålder.

• Lämna inte kattungen ensam hemma innan den känner sig trygg  
i sin nya miljö.

• Om hundar ska lämnas ensamma ska de gradvis tränas för det. 
Valpar bör inte lämnas ensamma mer än korta stunder.
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Tillsyn
Djurskyddsbestämmelserna säger att hundar och katter ska ha tillsyn 
minst två gånger per dag. Kattungar, valpar, sjuka/skadade djur och 
gamla djur ska naturligtvis ses till oftare. Tillsynen innebär bland 
annat att djuret ska få mat och vatten och att djurhållaren ser att hun-
den och katten mår bra. Om du har en utekatt, lägg ner lite tid på att 
få katten tam så att du lätt kan hantera den. Kravet på tillsyn gäller 
även ”ladugårdskatter”.

Om du åker bort eller inte kan se till din hund eller katt under en 
period måste du ordna hund eller kattvakt. Tänk på att djuret även 
måste få sitt behov av sällskap tillgodosett. Ett alternativ är att inack-
ordera djuret på ett hund- eller kattpensionat. Det kan vara klokt att 
vara ute i god tid då det ofta är kö till pensionaten. Hund- och katt-
pensionat har också krav på att ditt djur ska vara vaccinerat.

Sociala behov
Enligt djurskyddsbestämmelserna ska både hundar och katter få sitt 
sociala behov tillgodosett. Det innebär att de ska få möjlighet att um-
gås med människor dagligen efter sina individuella behov. Hundar 
bör även ges möjlighet att umgås med andra hundar. Det kan du göra 
genom till exempel rastning eller någon annan aktivitet. Detta gäller 
inte minst hundar som hålls i hundgård. 

Hundar är flockdjur som bör ha någon form av sällskap de flesta av 
dygnets timmar. Vi blir ofta förvånade när hunden uppvisar symtom 
på stress när vi bara ska iväg på ett litet ärende. Ensamhet är inte 
naturligt och normalt för ett flockdjur. I naturen är man utelämnad 
och väldigt utsatt utan sin flock som ger trygghet, närhet och fyller 
en stor social funktion. Du har ansvaret att se till hundens behov av 
sällskap även om du jobbar, reser eller är borta mycket.

7



Sjukdom
Som djurägare är du ansvarig för att ditt djur får nödvändig veteri-
närvård vid tecken på sjukdom eller olycksfall. Ett veterinärbesök 
kan bli dyrt beroende på skadans eller sjukdomens omfattning. Du 
bör därför försäkra ditt djur redan vid köpet. 

Transport, burförvaring och uppbindning
Enligt gällande djurskyddsbestämmelser får djur bara transporteras  
när de är lämpliga att transportera. Med detta menas att du inte 
får transportera djur som är skadade, sjuka, högdräktiga eller som 
nyligen har fött, förutom till veterinär för vård. Djuren får heller inte 
riskera att utsättas för lidande och skada under resan. Alla djur ska 
kunna ligga ned samtidigt och stå upp i naturlig ställning. Ventilatio-
nen måste vara tillräcklig och djuren ska varken frysa eller ha det för 
varmt under transporten. För alla djurtransporter gäller att du måste 
ha tillsyn över djuren minst varannan timme. Hundar och katter får 
inte lämnas i fordon utan tillsyn vid temperaturer över +25 °C eller 
under -5 °C. Under själva transporten bör djuret sitta i en lämplig bur 
så att det hindras från att skadas vid inbromsning.

Om du behöver begränsa hundens utrymme vid andra tillfällen så 
finns det många smidiga gallerlösningar. Tänk på att dessa måste 
vara tillräckligt stora (se tabell för boxmått). Hundar och katter får 
tillfälligt hållas bundna eller förvarade i mindre utrymmen än god-
kända boxmått vid tex. klippning och andra skötselåtgärder. Hundar 
får tillfälligt bindas upp utomhus. Om du måste ta med hunden på 
shoppingrundan och binda den utanför affären, tänk på att bara läm-
na den där en kort stund och att detta kan vara stressande för vissa 
hundar. För mer information se ”Statens jordbruksverks föreskrifter 
och allmänna råd om hållande av hund och katt” som du kan hitta på 
Jordbruksverkets hemsida.

Hundvalp, Mostphotos.
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Tabell för boxmått för hund
Mankhöjd största hund Minsta boxmått Öka arean per extra hund
mindre än 25 cm 2 kvm 1 kvm 
25–35 cm 2 kvm 1,5 kvm
36–45 cm 2,5 kvm 1,5 kvm
46–55 cm 3,5 kvm 2 kvm
56–65 cm 4,5 kvm 2,5 kvm
mer än 65 cm 5,5 kvm 3 kvm

Tabell: så varmt blir det i bilen

 
 
 
 
 
 
 

Klockslag 
08.30 

Temp ute 
+22°

Väderlek 
sol 

Temp i bil
+23°

09.30 +22° sol +38°
10.30 +25° sol +47°
11.30 +26° sol +50°
12.30 +27° sol +52°
13.30 +27° sol +52°
14.30 +28° sol +50°

Djurtransport på färja
Lämna inte djuret i bilen om temperaturen riskerar att gå över 
+25 °C eller understiga -5 °C. Räkna med att temperaturen på bil-
däck är minst densamma som utomhustemperaturen under sommar-
månaderna. Du måste också göra en bedömning
av om ditt djur klarar de relativt höga bullernivåerna på bildäck
inklulsive billarm.
Om du lämnar ditt djur i bilen, kom ihåg:

• Stäng av billarmet.
• Veva ned minst två motstående fönster.
• Det är lagkrav på att djur ska ha tillsyn minst varannan timme

under transport. Du får möjlighet att gå ned på bildäck efter ca
halva båtresan. Du behöver inte störa hunden och katten om de
sover, men se att allt verkar vara ok, att djuret inte verkar ha det
för varmt eller för kallt, är för stressat eller har fastnat i något.

För ytterligare information om möjligheter och regler kring att ta 
med djur på färjan, se hemsida för respektive färjebolag.

Källa: Svenska Kennelklubben 2014
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Vit katt i snön, Mostphotos.



Katt hos veterinären, Mostphotos.

Märkning
En hund, och från den 1 januari 2023 även en katt, ska enligt gällan-
de bestämmelser vara märkt på ett beständigt sätt och registrerad i 
Jordbruksverkets centrala register. Ansvaret ligger på den nuvarande 
ägaren/djurhållaren. En hund eller katt ska registreras senast vid fyra 
månaders ålder och senast fyra veckor efter ett ägarbyte. Observera 
att det inte är samma sak att registrera en hund i Svenska Kennel-
klubben som hos Jordbruksverket. Märkning utförs hos veterinär 
med chip eller tatuering. Länsstyrelsen har rätt att förelägga ägaren 
till en omärkt hund eller katt att märka och låta registrera djuret. 
Föreläggandet kan förenas med vite.

Om din hund eller katt är märkt och registrerad ökar dina chanser att 
du får tillbaka ditt djur om det har kommit bort eller att du får reda 
på om ditt djur har råkat ut för en olycka.
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Tillstånd
Om du vill utöva yrkesmässig verksamhet, till exempel med ett 
hund-eller kattpensionat behöver du söka tillstånd för det enligt 6 
kap 4 § djurskyddslagen. Om du som hund- eller kattägare har fler 
är nio hundar eller katter över 12 månaders ålder, eller föder upp fler 
än två kullar med valpar eller kattungar per år, då behöver du också 
söka tillstånd. Tillståndet söker du via Länsstyrelsen i Gotlands 
läns webbsida under rubrik ”Djur/Djur i verksamheten”. Där kan du 
även hitta mer information om vilka verksamheter som behöver ett 
tillstånd.

Om det inte blir som du tänkt dig att ha hund eller katt
Ibland blir inte det inte som man har tänkt sig med att ha ett djur. 
Levnadsförhållanden eller andra förutsättningar kan ha ändrats 
sedan hunden eller katten införskaffades som gör att man inte längre 
kan ta hand om den på ett bra sätt. Överväg då att omplacera djuret.
Har din hund problembeteenden som du vill komma tillrätta med 
men inte klarar av på egen hand så bör du söka hjälp. Kontakta nå-
gon som är utbildad och arbetar med hundar. Överlåt inte ett problem 
i form av sjukdom eller beteende störning till en annan djurägare 
utan att denna är väl införstådd med vad saken gäller.

Om hunden eller katten är för sjuk för att omplaceras bör du låta av-
liva den hos veterinär. Det finns regler för hur avlivning av hundar och 
katter får gå till. Föreskriften kan hittas på Jordbruksverkets hemsida.

En del människor tror att katter klarar sig själva utomhus. Men kat-
ten är ett tamdjur som är beroende av mänsklig omvårdnad för att 
överleva och må bra!

Om du behöver omplacera ditt djur kan du lägga ut en annons på 
facebooksidan ”Omplacering hund och katt Gotland”.
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Om du påträffar en skadad hund eller katt
Om du hittar en påkörd hund eller katt och inte får tag på ägaren till 
djuret, kontakta polisen. Om du hittar ett djur som är så allvarligt 
sjukt eller skadat att det bör avlivas omedelbart får veterinär eller  
polis utföra avlivningen. I brådskande fall får även någon annan 
utföra avlivningen, i sådana fall ska länsstyrelsen meddelas.

Myndigheternas ansvar
Det är länsstyrelsen som har ansvar för att lagen om tillsyn över 
hundar och katter följs. Det omfattar bland annat kravet på märkning 
samt att djurägare ska hålla sina husdjur på ett sådant sätt att de inte  
orsakar någon skada på sin omgivning. 

Region Gotland kontrollerar att befolkningen skyddas från  
olägenheter och hälsobesvär orsakade av husdjur.

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddet bland annat genom att kontrol-
lera att djurägare följer djurskyddsbestämmelserna. Misstänker du att 
någon katt eller hund far illa finns möjlighet att göra en anmälan  via 
ett formulär på Länsstyrelsen i Gotlands läns webbsida under ”Sköt-
sel av djur/Anmäl bristande djurhållning”. Du kan även kontakta en 
djurskyddshandläggare via växeln på telefonnummer 010-223 90 00. 
Akuta ärenden efter 16.30 hänvisas till polisen på 114 14.

Kattunge, Mostphotos.
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Det här gäller för hund

En hund behöver komma ut flera gånger varje dag. Dels för att 
göra sina behov men också för att få motion och aktivering. Enligt 
djurskyddsbestämmelserna bör hundar rastas minst var sjätte timme. 
Valpar och äldre hundar behöver rastas oftare. Olika raser har olika 
behov, men alla hundar behöver få röra på sig tillräckligt. Om din 
hund bor i hundgård ska den dagligen rastas på annan plats.

Plocka alltid upp avföringen efter din hund inom tätbebyggt område  
och i områden där många människor rör sig. Enligt de lokala ord-
ningsföreskrifterna för Gotland står det att du ska plocka upp efter 
din hund från gångbana, gata, torg, plantering eller park inom  
tätorterna Visby, Vibble, Roma, Klintehamn, Hemse, Burgsvik,  
Slite och Fårösund. Att bryta mot de lokala ordningsföreskrifterna 
kan ge böter. 

Hund som står i ett fönster, Pixabay. 
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Gå lös
Om en hund ska vara lös måste inkallningen fungera mycket bra 
och hunden får inte störa vare sig andra djur eller människor. Under 
perioden 1 mars–20 augusti måste hunden hållas i ägarens omedel-
bara närhet och vara under motsvarande kontroll som om den vore 
kopplad, detta för att inte stressa de vilda djuren och deras ungar. 
Vet du med dig att du inte har en fungerande inkallning, så är en bra 
kompromiss mellan koppel och lösgående hund, sele, långlina eller 
flexikoppel. Du kan också rasta hunden inom inhägnat område. På så 
sätt får hunden ändå utlopp för sitt rörelsebehov.  
På Gotland gäller det att när en hund inte hålls kopplad skall den ha 
halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Vara kopplad
På vissa platser ska hunden alltid vara kopplad. På Gotland gäller det 
kyrkogårdar, begravningsplatser, försäljningsplats där torg handel 
pågår, i gallerian på Östercentrum, i Almedalen och i Botaniska 
trädgården samt under tiden från den 1 maj–30 september, i park eller 
plantering. Tikar som löper ska alltid hållas kopplade vid promenader.

Hundar får under tiden 1 maj–30 september inte följa med på vissa 
välbesökta badplatser på Gotland. Vilka dessa är står i de lokala ord-
ningsföreskrifterna som du kan hitta på Region Gotlands webbsida.

Aktiviteter för dig och din hund
Det finns många olika rasklubbar och klubbar med olika aktiviteter, 
till exempel har Svenska Brukshundklubben tre lokalklubbar på 
Gotland. De anordnar kurser i bland annat lydnad, bruksträning och 
agility. Här får du också träffa människor med samma intressen och 
du och din hund aktiveras tillsammans. Du kan också få hjälp och 
råd om hundhållning. Ett gott råd är därför att bli medlem i någon 
hundklubb som kan passa dig och din hund. Det finns också hund-
konsulter och privata hundtränare som du kan hitta genom att söka 
på internet.
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Människa och ledarhund, Mostphotos.

Ledarhundar
Det finns omkring 300 ledarhundar i Sverige. En ledarhund ska leda 
sin förare förbi olika hinder, till exempel visa trappor och kanter.  
En ledarhund får följa med sin förare på offentliga platser. En ledar-
hund har vit sele på sig då den jobbar och en bjällra runt halsen då 
den är ledig. Visa hänsyn så att du inte stör ledarhundens koncentra-
tion när den jobbar. Om du är ute och går med din egen hund och 
möter en synskadad med en ledarhund, gå då alltid mellan din hund 
och ledarhundsekipaget. Du ska också se till att den synskadade hör 
att du kommer.
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Det här gäller för katt

Oavsett ras, ålder eller temperament finns det vissa saker alla ska 
tänka på när man har en katt: En innekatt kräver vanligtvis mer  
aktivering av sin ägare än en utekatt.

• Utfodra din katt med mat avsedd för katter. Katter har helt andra 
näringsbehov än vad till exempel hundar har. Katten ska alltid ha 
fri tillgång till friskt vatten.

• För två katter behövs minst en toalåda. Håll den tillfredsställande 
ren. Vill inte katten använda lådan – prova då att byta strö eller 
placering av toan.

• För att må bra måste katten kunna få klättra, klösa och vistas på 
olika höjder i sitt hem. Skaffa klösmöbler, leksaker och ordna 
klättermöjligheter åt den. Ge gärna katten plats i fönstren så att 
den kan sitta och titta ut.

Katt i ett klösträd, Mostphotos. 
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Garnnystan och snören är direkt olämpliga som leksaker eftersom 
katten lätt trasslar in sig och kan strypas. Om katten sväljer en bit 
snöre kan det även leda till stora skador och till och med döden.

Om din katt inte får ströva fritt kan du rasta den utomhus i sele och 
en lång lina. Du behöver förse din balkong med skyddsnät eller lik-
nande om det finns risk för att din katt faller ned och skadar sig.

Flytta med katt – det går!
Om du ska byta bostad tänk på din katt när du planerar din flytt.  
Oftast går det utmärkt att låta katten flytta med. Även gamla ”lands-
ortskatter” kan komma att trivas i staden! Katter anpassar sig relativt 
fort och de kan alldeles säkert hitta och inmuta ett nytt revir. Låt 
katten ”bo in sig” ordentligt innan du släpper ut den, minst två veckor 
bör den vara inomhus, annars kan den försöka leta sig tillbaka till 
sitt gamla revir.

Problem för katten eller problem för människan?
Ibland kan din katt lägga sig till med ett, för oss människor, oönskat 
beteende. Om katten börjar kissa på fel ställen kan det bero på många 
olika saker. Vänd dig i första hand till en veterinär för att reda ut om 
det finns någon medicinsk orsak och rådgör därefter med kattkunni-
ga människor. Och tro det eller ej, ingen katt kissar på golv, i sängar 
eller i andra möbler bara för att ställa till förtret för oss – även om 
det ibland upplevs så.

Katter som river sönder möbler, tapeter och annan inredning kan 
uppfattas som störande. En katt klöser inte bara för att vårda sina 
klor, den sträcker ut kroppen och stretchar muskler och inte minst, 
den sätter sin doft på stället den klöser på. Att klösa är ett nödvän-
digt och naturligt beteende för alla katter och ska inte bestraffas.  
Se istället till att den har flera klösmöbler, mattor och liknande  
som den får klösa på.
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Omtyckt av ägaren men oönskad av grannen
En katt har enligt lag rätt att ströva fritt. Besväras du av katter på din 
tomt, kontakta djurägaren och prata om problemet. Du kan försöka 
skrämma iväg katten utan att skada den. Kontakta kattorganisationer 
för djurvänliga tips.

Det går även att kontakta miljöenheten på Region Gotland som kan 
ställa krav på rättelse om störningen är så allvarlig att den kan bedö-
mas som en olägenhet för människors hälsa.

Kastrering
Katter blir tidigt könsmogna. Om du inte har tänkt att använda din 
katt i avel och den rör sig fritt utomhus bör du låta kastrera den. 
Du har en skyldighet enligt lag att förhindra att din katt förökar 
sig oplanerat. Det finns många fördelar för både katten och dig om 
den kastreras. Okastrerade katter lever ett farligare liv jämfört med 
kastrerade djur. När det är parningstid så vandrar de gärna iväg från 
hemmet. P-piller är ett osäkert sätt att förhindra dräktighet på katt 
och har dessutom en rad biverkningar, bland annat kan det innebära 
en ökad risk för livmoderinflammation och juvertumörer. Kastrering 
är även effektivt för att förhindra oönskad urinmarkering inomhus 
av hankatter.

När katten är runt sex månader gammal är det lämpligt att låta 
kastrera den. Varken hanar eller honor behöver ha blivit könsmogna 
innan kastrering. Kastrering utförs alltid av veterinär.

På villovägar
Om en katt har uppehållit sig en tid hos er och du tror att den har 
kommit på villovägar, titta efter i vänster öra om katten är märkt 
med en tatutering. Kontakta veterinär, Polisen, Kattstödet Gotland 
om chip avläsare behövs. Är inte katten registrerad kan du annonsera 
i lokaltidningarna och sätta upp lappar. Kontakta även Polisen och 
fråga om någon har anmält katten som bortsprungen.
  



Om katten är märkt, gå in på www.skk.se och sök ägaren under 
”Djur Id”. Du kan också gå in på www.id-registret.se eller www.
vilse.nu, där du hittar Svekatts nationella sökdatabas för upphittade 
och saknade katter.

Polisen tar emot och förvarar bortsprungna hundar och katter enligt 
lagen om hittegods. Katter förvaras hos Polisen i upp till tre måna-
der. Det gäller bara raskatter, eftersom ”bondkatter” inte betingar 
ett sådant högt värde att de omfattas av lagen om hittegods. Hundar 
förvaras i fem dagar efter det att ägaren har meddelats att djuret är 
upphittat och i tio dagar om ägaren är okänd eller inte går att få kon-
takt med. Polisen tar inte emot övergivna djur. Du ska istället vända 
dig till Länsstyrelsen.

Kom ihåg att om du regelbundet och långvarigt matar en övergiven 
katt så får du djurhållaransvaret för katten. Det innebär att du  
ansvarar för att katten har daglig tillsyn, mat och vatten och även får 
veterinärvård om den behöver det.

Katt i grönska, Mostphotos.
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Vi som samarbetar kring  
den här broschyren

Gotlands kennelklubb

Kattstödet
Gotland
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Läs mer
På nätet hittar du massor av bra information och flera olika 
forum där frågor om hundar och katter diskuteras. Här är några 
sidor som vi vill rekommendera.

www.gotland.se www.lansstyrelsen.se/gotland
www.gotlandsdjurskyddsforening.se www.ngbk.org
www.gotlandskennelklubb.com www.polisen.se
www.gotlandssmadjursklinik.se www.sgbk.com
www.grontcentrum.se www.sverak.se
www.gutehundcenter.se www.visbybk.se
www.jordbruksverket.se www.voov.nu
www.kopahund.se www.zoomarket.se

Kontakt
Distriktsveterinärerna i Roma Tfn: 010-122 96 60

Gotlands Djurskyddsförening Tfn: 072-703 07 55 

Kattstödet Gotland E-post: mail@kattstodet.se

Länsstyrelsen i Gotlands län Tfn: 010-223 90 00 (fråga efter en 
djurskyddshandläggare)

Polisen Tfn: 114 14

Region Gotland Tfn: 0498-26 90 00 (fråga efter en  
miljö- och hälsoskyddshandläggare)
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Människa och hund ute i naturen, Mostphotos.

Aktuell lagstiftning
Djurskyddslag (2018:1192)
Djurskyddsförordningen (2019:66)
Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund 
och katt (SJVFS 2020:8, saknr L 102)
Lagen om tillsyn av hundar och katter (2007:1150)
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om transport av 
levande djur (DFS 2019:7)
Lag om hittegods (1938:121)
Miljöbalken (1998:808)
Förordning om miljöfarlig verksamhet (1988:899)
Brottsbalken (1962:700) kap 16 13 §



Hundar och katter har en speciell plats i många män-
niskors hjärtan. Som djurägare tar du på dig ett stort 
ansvar under hela djurets liv, både mot djuret och 
mot omgivningen. Du är även skyldig att ta reda på 
vilka lagar som gäller för dig och ditt husdjur. I denna 
broschyr får du som katt- eller hundägare svar på 
många av dessa frågor och även tips på var du kan få 
veta mer. De flesta av oss kommer någon gång i vår 
vardag i kontakt med hundar eller katter. Tanken med 
broschyren är att också upplysa om vad som gäller i 
förhållande till allmänheten och lagstiftningen.

Broschyren är utgiven av Länsstyrelsen i Gotlands län 
tillsammans med Region Gotland och Polisen, samt 
en rad företag, föreningar och organisationer som alla 
arbetar för att våra husdjur ska ha det bra. Du ser dem 
på sida 21 i broschyren.

Länsstyrelsen i Gotlands län
Besöksadress: Visborgsallén 4, 621 85  VISBY 

Telefon: 010-223 90 00, e-post: gotland@lansstyrelsen.se 
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