


Djuren ska också ha det bra!
De djur vi håller i våra hem är helt utlämnade och beroende av vår 
välvilja. I Sverige har vi olika djurskyddsbestämmelser som talar om 
för oss vad som minst måste vara uppfyllt för att djuren ska kunna må 
bra, vara friska och bete sig på ett naturligt sätt. I lagstiftningen går 
bl. a att läsa om hur olika djur ska skötas och hur mycket utrymme 
de behöver. Länsstyrelsen är den myndighet som kontrollerar att vår 
djurskyddslagstiftning efterlevs.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har under en tid sett att det finns ett 
behov av mer samarbete mellan djurskyddsinspektörer och de som 
jobbar inom den sociala sektorn, för att kunna hitta och lösa de djur-
skyddsproblem som ibland förekommer.

Då den sekretess som råder kring klientens personliga förhållanden 
inte gör det möjligt att anmäla misstanke om djurskyddsbrott, behö-
ver vi finna andra vägar att gå.

Prata med och informera gärna era klienter om vad som är acceptabel 
djurhållning och stötta dem i sin roll som djurägare. Känner du dig 
osäker på vad du ser, ring länsstyrelsen, kontaktuppgifter finner du på 
baksidan av foldern. Vid riktigt allvarliga fall finns också möjligheten 
att göra en anonym anmälan av missförhållanden till länsstyrelsen.

På nästa sida finner du några av de vanligaste punkterna där djurhåll-
ningen kan brista. Detta sker ofta till följd av att många helt enkelt inte 
har kunskap om vad djur behöver och vad lagstiftningen kräver. Andra 
orsaker kan vara att djurägaren inte förmår att ta hand om sitt djur till 
följd av sjukdom, ålder, svåra livsförhållanden osv. Då kan man disku-
tera om djuret kanske kan få en bättre tillvaro hos någon annan?



Detta gäller!
Katt
• Katten ska ha tillgång till en torr, ren 

och mjuk liggplats, kattlådan ska hål-
las tillfredställande ren.

• Katten får inte regelbundet förvaras 
i bur och aldrig vara uppbunden.

• Kattungar får tidigast skiljas från sin 
mor vid 12 veckors ålder.

• Om man börjar mata en utekatt 
ses man som dess ägare- med allt 
ansvar det medför.

• Om katten inte ska användas i avel 
bör den kastreras, idag finns redan 
alltför mycket katter.

Hund 
• Hunden får inte regelbundet förva-

ras i bur och aldrig vara uppbunden 
inomhus.

• Hunden ska få komma ut och rastas 
dagligen och får utomhus vara upp-
bunden max två timmar per dag.

• Hundens päls ska vara ren och väl-
skött, klorna ska klippas vid behov. 

• Hunden ska dagligen få foder av god 
kvalité och friskt vatten.

• Hunden behöver få sitt behov av so-
cial kontakt tillgodosett flera timmar 
varje dag genom sällskap med andra 
hundar och/eller människor.

Om djuret blir sjukt/skadat måste det ges nödvändig vård!

Fisk och fågel
• Fiskar får inte hållas i ”klassiska” 

klotformade skålar, de ger inte till-
räckligt med utrymme och syresätt-
ningen blir för dålig. Det ska finnas 
inredning i akvariet där fisken kan 
gömma sig.

• Akvariet ska hållas rent och vattnet 
ska bytas med jämna mellanrum.

• Fiskarna ska ha lagom mycket foder, 
de får inte bli för feta eller magra.

• Burfåglar bör hållas i par.
• Ta regelbundet bort gammalt foder 

och tomma fröskal för att inte felak-
tigt tro att fågeln har tillgång till mat.

Gnagare och kanin
• Gnagare (utom guldhamster) ska 

hållas i par eller grupp, kaniner bör 
hållas i par.

• Kaniner och marsvin ska ha tillgång 
till gnagmaterial (hö, färska grenar).

• Möss, råttor och hamstrar har ett 
stort behov av att bygga bo och de 
ska därför ha tillgång till bobygg-
nadsmaterial (hö, halm, spån).

• Kaniner ska ha tillgång till en hylla 
med tillräckligt utrymme att sitta på 
och under.



Denna folder är endast en kort sammanställning av några av de 
punkter vi hittar i Sveriges djurskyddslagstiftning. De fullständiga be-
stämmelserna hittar du på www.jordbruksverket.se. Du kan också 
kontakta jordbruksverket på jordbruksverket@jordbruksverket.se 
eller via Kundservice: 0771-223 223.

Om du misstänker att djur vanvårdas eller far illa ska du kontakta 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Om du vill kan du göra en ano-
nym anmälan. Telefon: 010-224 50 50, vardagar 9-12.

Om det är akut och du inte kan nå 
länsstyrelsen kan du istället kontakta 
polisen. Telefon: 114 14.

010-224 50 50 • vastragotaland@lansstyrelsen.se  • www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
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