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Förslag till nya Statens jordbruksverks föreskrifter 
och allmänna råd (SJVFS 2019:xx) om hållande av 
hundar och katter (saknr L102).
SJV dnr: 5.2.17-7727/17 

Länsstyrelsen har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till nya 
föreskrifter om hållande av hund och katt.

Länsstyrelsen anser att konsekvensutredningen är välskriven och många av 
förändringarna välmotiverade. Men Länsstyrelsen kan också konstatera att 
föreskriften behöver en total översyn avseende klarspråk och syftningar. 
Länsstyrelsen förstår att Jordbruksverket vill att det ska vara lätt för djurhållare att 
göra rätt. Men som föreskriften är skriven nu är den mer skriven som en vägledning 
eller ett utbildningsmaterial för djurhållare än en tydlig föreskrift. Många meningar 
och stycken är alldeles för långa och gör paragraferna möjliga att tolka på flera olika 
sätt, varav många går tvärs emot konsekvensbeskrivningen. Det omöjliggör också för 
länsstyrelserna som kontrollmyndighet att göra enhetliga tolkningar. 

1 kap. Inledande bestämmelser

6 § Definitioner

Djurhållare
Som definitionen nu är skriven så kommer inte personer som tar hand om djur utan 
avtal att definieras som djurhållare. Det betyder att de personer som på eget bevåg 
går in och tar hand om exempelvis förvildade katter inte räknas som djurhållare eller 
djurägare, varför de inte heller kan ställas till svars för bristande djurskydd. 
Länsstyrelsen föreslår följande ändring…”som enligt avtal eller lag håller, ansvarar 
för eller hanterar djur”

Hundstall och Kattstall
Det finns många hund och kattstall som inte har boxar utan gemensamförvaring eller 
andra lösningar för hållande av hundar och katter. Definitionen bör därför breddas 
till ”särskild byggnad med syfte att hålla hundar respektive katter”. 

2 kap Grundläggande principer för hållande av hundar och katter. 

1 § Länsstyrelsen anser att det ska vara tillåtet att binda upp en innekatt i en trädgård 
om djurhållaren är närvarande och att det bör tas med i paragrafen som en punkt. 
Som föreskrifterna nu är skrivna kan man hålla i en katt i lina i en trädgård men inte 
fästa linan bredvid sig. Länsstyrelsen anser att detta bör möjliggöras och att det inte 
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finns skaderisker om djurhållaren har djuret under uppsikt och djuret är van att 
hållas i koppel eller lina. 

3 kap. Förvaringsutrymmen och utrustning

2 § Länsstyrelsen anser att det bör införas en definition av resurser. 

Länsstyrelsen anser att punktstädning inte är förenligt med ett gott smittskydd och 
föreslår därför att det allmänna rådet ska tas bort. Det är oerhört viktigt att en god 
hygien när man har en verksamhet där olika djur tas emot. Smittskyddet måste därför 
prioriteras då det annars kan leda till en mycket större djurskyddsproblematik. 
Alternativt att man i det allmänna rådet lägger till ”om det inte är olämpligt ur 
smittskyddsynpunkt”

15 § En av de långa otydliga paragraferna som bör skrivas om. I den sista meningen 
”Utsiktspostens storlek och antalet utsiktsposter i ett förvaringsutrymme ska medge 
att samtliga hundar samtidigt kan ligga ner i naturlig ställning. ” är det otydligt om 
man menar att samtliga hundar ska kunna ligga på utsiktsposterna samtidigt eller att 
antalet utsiktsposter i ett utrymme inte får bli för många så att alla hundar kan ligga 
ned på marken samtidigt. Eller om man menar att både poster och mark ska medge 
att alla hundar ska kunna ha en liggplats. 

20 § Som paragrafen är skriven kan ingen djurhållare släppa ut en katt då det finns 
risker för att utekatter kan falla ned då de klättrar. 

26 § 1 punkten Syftningsfel i meningen. Som meningen är skriven är det utrymmet 
som kan värmas upp och förvaras individuellt om det behövs. Förslag till ny 
skrivning: ”Djur som behöver särskild vård ska kunna tas omhand i ett närbeläget 
utrymme och förvaras individuellt om det behövs. Utrymmet ska kunna värmas 
upp.”

28 § Det bör finnas en hänvisning till måttangivelsen i 10 kap 3 § i paragrafen så att 
det blir lätt för djurhållarna att veta vad som gäller för elstängsel. 

30 § det saknas ett att före överanstränga. Korrekt mening …”om aga, skada eller att 
överanstränga djur”

31 § Är otydlig och måste skrivas om. Bör skrivas i punktform. Som paragrafen är 
skriven kommer det att bli otillåtet att använda sig av tättsittande munkorgar då 
förutsättningarna är både ”om det finns ett särskilt behov” och samt att hunden alltid 
ska kunna hässja. Många djursjukhus har bara mjuka tättsittande munkorgar. Inget 
undantag finns för dem i 1 kap 1 § 2 punkten. 
Paragrafen riskerar också att bli ett problem då en listning av olika särskilda behov 
kan göra att viktiga grupper glöms bort som exempelvis kapplöpningshundar. 

32 § Definitionen av stackelhalsband har blivit sämre med den nya skrivningen. Det 
finns stackelhalsband som inte har ”taggar” och där metallpinnarna är 
gummibeklädda bara avsedda att utöva mer tryck. Det betyder att stackel inte 
behöver ge smärta och det kommer att kunna utnyttjas av en person som vill använda 
stackelhalsband. Länsstyrelsen föredrar den gamla skrivningen i nuvarande 
föreskrift. 
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36 § Paragrafen är otydlig. Vad är annan utrustning?  

4 kap. Tillsyn och skötsel

1 § Länsstyrelsen anser att djurägare ska tas bort då en djurägare inte kan ha ansvaret 
för djuren om de inte är djurhållare. Det är orimligt att en person på annan plats i 
landet som har lämnat över djurhållningen till exempelvis en fodervärd, ska vara 
ansvarig för djurets välbefinnande. Därför räcker det att skriva djurhållare i 
paragrafen. 

2 § Paragrafen är otydlig. Länsstyrelsen tycker att det är lämpligt att nämna katter 
som är frigående ute varför vi föreslår skrivningen: ”Hundar och katter ska ha 
tillsyn minst två gånger per dygn. Katter som har möjlighet att gå ut ska normalt 
ha tillsyn minst två gånger per dygn.”

Vad menas med ett onormalt beteende? I förhållande till vad? Det kommer att leda 
till att personer hänvisar till att ”för deras djur är det normalt att”, vilket kommer att 
leda till minskad tillsyn av djuren.

3 § Paragrafen bör förenklas för att bli tydlig. Länsstyrelsen föreslår följande 
skrivning. ”Hundar och katter ska hållas tillfredsställande rena och pälsen ska 
skötas vid behov. Tovor, eller annat som påverkar djurets välfärd negativt ska 
förebyggas och åtgärdas.”

4 § Bra innehåll i paragrafen. För att öka tydligheten bör klor och tandhälsa separeras 
i två olika paragrafer:
”4 § Hundars och katters klor ska inspekteras regelbundet och klippas vid behov.
5 § God tandhälsa ska upprätthållas hos hund och katt.”

5 § Länsstyrelsen anser att det är allvarligt att delar i 12 § ur den gamla föreskriften 
försvunnit. Det är av yttersta vikt att rastgårdshundar ska rastas utanför rastgården 
för att de inte ska utsättas för psykiskt lidande. Det finns ingenting i föreslagna 
föreskrifterna som säger att hundar som hålls utomhus i permanent rastgård måste 
rastas på annat sätt. Detta kommer att leda till försämringar för djurskyddet. 

7 § Paragrafen är otydlig. Det var tydligare i den gamla föreskrifterna 2 kap 10 § att 
unga hundar under fyra månaders ålder bara fick lämnas kortare stunder. Med 
föreslagen skrivning kan en valp vänjas vid att vara själv på mycket kort tid, 
exempelvis en vecka för att sen lämnas i många timmar. Även detta ger ett försämrat 
djurskydd för unga valpar. 

8 § Länsstyrelsen anser att leksaker bör plockas bort som förslag ur det allmänna 
rådet då leksaker ofta kan leda till konkurrens mellan hundar. 

5 kap. Utfodring och vattning

1 § Ordet ätbeteende är felskrivet i det allmänna rådet. Det ska stå ätbeteende, inte 
ätbeteendet.

2 § Paragrafen är bra. Det som är otydligt är vad som menas med nödvändig mängd. I 
stället borde det stå ”kan dricka sig otörstiga” eller liknande. 
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3 § Det allmänna rådet är otydligt. Det framgår inte (vilket tydligt framgår i 
konsekvensbeskrivningen) om man ska dela och ha foder på ett ställe och vatten på 
ett annat eller om man ska ha flera platser med foder och vatten. 

6 kap. Avel

1 § Länsstyrelsen anser första meningen i det allmänna rådet ska lyftas upp i en 
paragraf då det inte finns något likvärdigt alternativ för en veterinärundersökning. 

7 § Vad menas med avsiktligt paras? Om jag släpper ut min katt och tänker att det 
inte gör något om min katt får en kull kattungar så har jag ju avsikten att den ska 
paras. Betyder det då att jag inte får släppa ut katten förrän den är 10 månader? Det 
finns ju endast det allmänna rådet från 1 § som säger att jag bör ha 
fortplantningskontroll på en lösgående katt. Dessa två paragrafer behöver nog 
kopplas ihop och förtydligas. 

8 kap. Hantering av omhändertagna djur

1 § Länsstyrelsen anser att paragrafen möjliggör för att hålla förvildade katter 
inomhus och detta bör förtydligas så att det inte utnyttjas. Vi vill lägga till ”katter som 
levt utomhus och är förvildade ska inte tvingas leva inomhus eller i mindre 
rastgårdar” 
Vi anser att det är mycket bra att regeln även omfattar organisationer som bedriver 
omplaceringsverksamhet. 

10 kap. Måttbestämmelser

3 § Länsstyrelsen anser att ytan bör vara större med tanke på stress. Man kan inte 
heller inte jämföra att hålla katter bakom elstängsel med en stor hund. Erfarenhet 
från hundar som har sprungit in i eltråd visar att de kan bli så skrämda att de löper 
flera kilometer i panik. Länsstyrelsen saknar också riktlinjer för strömstyrka och 
spänning. 

Detta beslut har tagits av länsveterinären Maria Leclercq med länsveterinären Helen 
Loor som föredragande.

Maria Leclercq

Helen Loor

Detta beslut har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.


