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Om hunden fått i sig något olämpligt
Du kan ringa Giftinformationscentralen tfn 08-33 12 31 och få råd, om
hunden har fått i sig något olämpligt. Du bör också snabbt kontakta en
veterinär, ifall din hund behöver behandling.

Om hunden orsakat en trafikolycka
Om det är en allvarlig olycka, ring 112. I övriga fall, kontakta närmaste
polisstation och närmaste veterinär, om hunden är skadad.

RESA MED HUND
Det gäller helt olika regler för resor med hund inom och utanför EU:

Inom EU:
Vid resa utanför Sveriges gränser ska du tänka på följande:
• För att få besöka ett annat EU-land ska din hund ska vara ID-märkt,

vara vaccinerad mot rabies och ha ett pass för sällskapsdjur. Ytterligare
krav kan finnas, kontrollera med aktuellt lands ambassad. Passet utfär-
das av din veterinär. 

• För att få föra in en hund i Sverige krävs dessutom kontroll av mäng-
den rabiesantikroppar i blodet och avmaskning mot dvärgbandmask.
För mer information, se vår webbplats (www.sjv.se) eller ring Jord-
bruksverket, tfn 036-15 55 33.

Utanför EU:
Resa utanför EU kan kräva omfattande förberedelser. Kontakta aktuellt
lands ambassad. För mer information om införsel, se vår webbplats
(www.sjv.se) eller ring Jordbruksverket, tfn 036-15 55 33.

Köpa hund utomlands
När du ska köpa hund utomlands, gäller samma införselregler som vid en
inresa med hunden. Kom ihåg att du också måste ägarregistrera dig inom
en månad efter införseln.

Övriga införselfrågor
Införsel av t.ex. hundsperma för avel regleras i Jordbruksverkets före-
skrifter. För mer information, se vår webbplats (www.sjv.se).

RESA MED ALLMÄNNA FÄRDMEDEL
Du kan i allmänhet ta med dig hunden på ett antal färdmedel, t ex bussar,
tunnelbanor och tåg. Det kan dock finnas vissa begränsningar, t ex var du



får sitta med din hund. Därför bör du innan resan påbörjas kontakta ditt
lokala trafikbolag, om du är osäker på vilka regler som gäller.

NÄR DIN HUND BLIR GAMMAL
Avlivning
När din hund blir gammal eller allvarligt sjuk, kan du vända dig till ett
djursjukhus, en privat veterinärklinik eller en distriktsveterinär för att få
hjälp att avliva hunden. Avlivningen sker genom att en veterinär injicerar
en överdos av sömnmedel. Hunden somnar lugnt in utan att lida av detta.

Kremering
När din hund har dött, kan du låta kremera den. Ofta kan veterinären, som
tog hand om avlivningen, också erbjuda hjälp med kremeringen. Du kan
begära att få tillbaka askan, när hunden har kremerats.

Begravning
Kontakta kommunen för information om var du får begrava din hund.
Tänk på att det kan vara förbjudet att begrava ett djur inom bostadsområ-
de t.ex. en villatomt.

KONTAKTUPPGIFTER:
JORDBRUKSVERKET 

Webbplats: www.sjv.se 

Införselfrågor Centrala hundregistret
Tfn: 036-15 55 33 Tfn: 036-15 64 60
Fax: 036-15 08 18 Fax: 0270-738 10
E-post: hundochkatt@sjv.se E-post: hundregistret@sjv.se
Adress: Jordbruksverket Adress: Centrala hundregistret

551 82 Jönköping Jordbruksverket
826 84 Söderhamn

DJURSKYDDSMYNDIGHETEN

Webbplats: www.djurskyddsmyndigheten.se
Telefon: 0511-274 00
Fax: 0511-274 90
E-post: registrator@djurskyddsmyndigheten.se
Adress: Box 80

532 21 Skara

GIFTINFORMATIONSCENTRALEN 

Telefon dagtid: 08-33 12 31



LAGAR SOM BERÖR HUNDÄGARE
Lag (2000:537) om märkning och registrering av hundar 
Lagen gäller från den 1 januari 2001. Den omfattar alla hundar som vistas
stadigvarande i Sverige. Varje hund måste märkas och registreras i det
Centrala hundregistret. Polisen har tillsynen över att lagen efterlevs. Mer
information får du av Jordbruksverket, genom att gå in på vår webbplats
(www.sjv.se), ringa 036-15 64 60 eller skicka e-post direkt till hund-
registret (hundregistret@sjv.se). 

Lag (1943:459) om tillsyn av hund och katt
Lagen reglerar hur du ska sköta tillsynen av din hund, dvs. vilka skyldig-
heter en hundägare har. Hunden får t.ex. inte störa din omgivning genom
att oupphörligen skälla eller skrämmas. Tillsynsmyndigheter är polisen
och kommunen.

Jaktlag (1987:259)
Lagen reglerar hur din hund får vara lös i skog och mark. Allemansrätten
gäller endast människor. Din hund får inte löpa lös i skog och mark. Detta
innebär inte att hunden alltid ska vara kopplad, men den måste vara under
kontroll. Mellan den 1 mars och 20 augusti är det av hänsyn till viltet för-
bjudet att ha hunden lös i skog och mark. Tillsynsmyndighet är polisen.

Djurskyddslag (1988:534)
Lagen reglerar hur du ska vårda din hund. Tillsynsmyndigheter är kommu-
nen och Djurskyddsmyndigheten. För mer information, se Djurskydds-
myndigheten (www.djurskyddsmyndigheten.se).

Övrigt
Hundansvarsutredningen (SOU 2003:46) har lämnat förslag till föränd-
ringar vad gäller nuvarande lagstiftning på hundområdet. Detta kan
komma att leda till att hundägarens ansvar utvidgas och att eventuella
sanktioner kan bli starkare.

TIPS TILL HUNDÄGARE
Att köpa hund
Oavsett om du köper av en registrerad kennel eller inte, bör du kräva att
ni upprättar ett köpekontrakt och att du får ett kvitto på köpeskillingen.
Om du köper en renrasig hund bör du även få med ett registreringsbevis
eller en stamtavla när du hämtar hunden. Hunden bör vara veterinärbesik-
tigad, vaccinerad och avmaskad. Den bör inte vara yngre än 8 veckor, när
den lämnar modertiken.



Id-märkning och registrering
Du kan märka din hund med antingen en tatuering eller ett mikrochip.
Märkningen ska utföras av en veterinär eller en godkänd ID-märkare.
Mikrochip injiceras på samma sätt som vaccinationer medan tatuering sker
med hjälp av en tång. Hunden ska märkas innan den blir 4 månader. När
hunden har ID-märkts, ska du registrera ditt ägarskap i det Centrala hund-
registret. Blanketter finns hos din veterinär. För mer information om regist-
ret och reglerna, se vår webbplats (www.sjv.se). Du kan också ringa tfn 036-
15 64 60 eller skicka e-post direkt till hundregistret (hundregistret@sjv.se).

FÖRSÄKRINGAR
Det finns både veterinärförsäkringar och hemförsäkringar:
• Veterinärförsäkringar ersätter till viss del de skador, som din hund kan

råka ut för. Du kan även teckna olika tilläggsförsäkringar, t ex livför-
säkringar, som ger viss ersättning om hunden måste avlivas.

• Hemförsäkringar ersätter de skador, som din hund kan vålla. Det är vik-
tigt att du kontrollerar att hemförsäkringen är tillräckligt omfattande.

ANSVAR OCH SKYLDIGHETER
Strikt ägaransvar
Det ansvar som hundägaren har för sin hund regleras i lagen om tillsyn
av hund och katt. Sammanfattningsvis gäller att du är skyldig att ersätta
allt, som din hund kan tänkas orsaka, även om du själv inte vållat skadan.
För mer information om lagen, se vår webbplats (www.sjv.se).

Kopplad eller lös hund?
Bestämmelserna om hur du får ha hunden lös finns i jaktlagen. För att få
ha din hund lös, måste du ha den under kontroll. Mellan den 1 mars och
20 augusti får hunden inte löpa lös i skogen, därför att mycket vilt föder
upp sina ungar under denna period.

Var får hunden vara?
Den kommunala ordningsstadgan reglerar var hundar får vistas inom
kommunen, t.ex. vilka regler som gäller för badplatser, lekplatser och
kyrkogårdar. Kontakta din kommun för mer information.

REGLER OM HUNDHÅLLNING
Regler för hunduppfödning, hundgårdar och löplinor
Regler för att föda upp hundar, för hundgårdar och för 
att få ha hunden i löplina finns på Djurskyddsmyndighetens 
webbplats (www.djurskyddsmyndigheten.se).



Aggressiva hundar
Det är enligt djurskyddsförordningen förbjudet i Sverige att ha hundar
• som har extremt stor kamplust
• som lätt blir retade och biter
• som man bara med svårighet kan förmå att avbryta ett angrepp
• som har benägenhet att rikta sitt kampintresse mot människor 

och andra hundar.
Det finns inga förbud mot specifika raser. För mer information,
se Djurskyddsmyndigheten (www.djurskyddsmyndigheten.se).

Var anmäler du om du upptäcker en vanvårdad hund?
Om du upptäcker att en hund vanvårdas, ska du vända dig till din 
kommun. Du får anmäla anonymt.

FÖRSVUNNEN HUND
Var anmäler du?
Om du hittar en bortsprungen hund eller om din egen hund försvinner,
kan du vända dig till en polisstation. Polisen kan dygnet runt söka i det
Centrala hundregistret för att hjälpa dig att hitta ägaren till en hund eller
att återfå din egen hund.

Det kan också löna sig att kontakta lokalpressen eller lokalradion, när hun-
den är borta en längre tid. Det kan även vara bra att kontakta lokala hund-
pensionat. De brukar kontakta polisen, när de får in en upphittad hund.

LÄMNA BORT HUNDEN TILLFÄLLIGT
Var kan du lämna din hund?
När du behöver lämna bort din hund tillfälligt p.g.a. resa eller annat, kan
du lämna hunden till ett hundpensionat. Adresser och telefonnummer
hittar du i telefonkatalogen under rubriken ”Hundpensionat”. Kommunen
sköter tillsynen över pensionaten och gör kontroller. Det är till kommu-
nen du ska vända dig, om du är missnöjd med hundpensionatet.

SJUKDOM OCH OLYCKA
Om hunden blir sjuk
Om din hund blir sjuk, kan du få hjälp av djursjukhus, privata veterinär-
kliniker eller distriktsveterinären. Adresser och telefonnummer hittar du
i telefonkatalogen under ”Veterinär” eller ”Djursjukhus”.


