Miljökontoret informerar om

RÅD FÖR HUNDHÅLLNING INOM
TÄTBEBYGGELSE

i samarbete med:
Hyresgästföreningen, HSB, Riksbyggen, Tunabyggen och Djurens Vänner

Till hundägare och till dig som störs av hundar
Här i kommunen får miljökontoret och de större fastighetsförvaltare ofta in klagomål på
olägenheter, som hundar orsakar. Det här informationsbladet vänder sig både till hundägare
och till dem som störs av hundar i sin omgivning.

Varför klagas det på hundar
Klagomålen gäller ofta skällande hundar. En annan orsak till är lösa
hundar på offentliga platser. Ytterligare orsak är att
hundföroreningar inte plockas upp.
Hundar ska hållas kopplade inom följande platser: på
försäljningsplatser där torghandel pågår, på badplatser, på
lekplatser, på idrottsplatser inom friluftsområden vid motionsspår, i
bostadsområden samt på kyrkogårdar.

Märkning av hunden
Låt veterinären ID-märka hunden genom tatuering i eller med ett microchip som injiceras
under huden i nacken. Vanligen är chipen utformade enligt ISO-standard och dessa kan
avläsas med de avläsare som finns hos bland annat polisen.
Om hunden förolyckas finns även möjlighet att lämna besked till ägaren om det inträffade.
Register finns hos distriktsveterinären.

Hundägarens ansvar
Omgivningens attityd till hundar beror på hur hundens ägare sköter sig. Tänk
på att ha med påsar att ta upp hundbajset med och kom ihåg att knyta påsen
ordentligt och lägg den i hundlatrin eller soptunna.
Hundägare måste respektera dem som är hundrädda och
allergiska. Respektera koppeltvång på offentliga platser och låt
den förbipasserade personen inleda kontakten med hunden. Om
hunden orsakar skada, uppför sig störande eller förorenar är du som hundägare ansvarig.

Råd och tips
En skällande hund kan uppfattas som störande av omgivningen. Störs du av grannens hund
kan du börja med att prata med grannen om hunden. Om du som hundägare lämnar hunden
ensam hemma, fråga grannen om den skäller när du är borta.
Försäkra din hund om något skulle hända, veterinärvård är dyrt. Det är du som är ansvarig för
allt din hund orsakar.

Vad säger lagen
Länsstyrelsen kan ingripa med tvångsmedel mot hundhållning, som strider mot
djurskyddslagen som orsakar lidande för djuren. Djurskyddslagen säger bland
annat att man högst får ha 9 vuxna hundar utan tillstånd från länsstyrelsen.
Polisen kan ingripa när det gäller bland annat bitska hundar och
löslöpande hundar. Lagen om tillsyn tar också upp om hundägarens
strikta ansvar. Med strikt ansvar menas att en skada som orsakats av en hund ska
ersättas av ägaren, även om han inte varit oaktsam.
Miljöbalken säger att hunden ska hållas så att den inte orsakar problem eller störningar för
människor. Löslöpande hundar kan orsaka skador på vilda djur. Jaktlagen säger att under
tiden 1 mars - 20 augusti skall hundar hållas kopplade och hindras från att löpa lösa i marker
där det finns vilt.

Länkar
Vill du läsa mer om hundhållning i tätbebyggelse samt att få mer råd och tips kan du gå in på
följande länkar.
• http://www.skk.se/,
• http://www.djurskyddet.se/,
• http://www.jagareforbundet.se/,
• http://www.sjv.se/,
• http://www.katthemmet.com/
• http://www.w.lst.se/
•
Kontakt med Borlänge kommuns miljökontor: 0243-742 32, e-post:
miljokontoret@borlange.se

