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Summary 
Our view of dogs has evolved from seeing them primarily as working dogs 
to regarding that their prime objective is to keep us company. The rules 
regarding supervision of dogs have reflected the development of society. 
When the law regarding supervision of dogs and cats came in 1940 the 
primary interest was to protect farm animals. The new law regarding dogs 
and cats aims primarily to protect humans and dogs from dogs which are left 
without adequate supervision in our densely populated society. 
Dogs are to be kept under adequate supervision in order to prevent them 
from causing harm or considerable nuisance. The law does not longer 
exemplify which injunctions that can be notified which in turn is expected 
to lead to a greater scope for the police authorities. The police can take in 
charge of dogs that are kept under inadequate supervision and the old 
requirement that the dogs must be prone to bite to be taken in charge of has 
been removed. Another change is that the police can issue a ban against 
keeping dogs for people who does not keep their dog under adequate 
supervision. An irresponsible dog owner can presently be sentenced to 
imprisonment, which previously only would lead to a fine. 
 
The old law regarding marking and registration of dogs has been revoked 
and is now a part of the law regarding supervision of dogs and cats and the 
supervision of dogs. The regulations are primarily the same but the police 
have no longer the right to take charge of dogs on the basis that they are 
unmarked. Such a regulation would have no major function at present time 
when the police are allowed to take charge of dogs when necessary to 
prevent them to cause harm or considerable nuisance and when less drastic 
measurements are considered inadequate. 
 
Breeders are not allowed to breed dogs with extreme lust to fight, easily 
become aggravated and bite, only with great difficulty can be interrupt an 
attack and who are inclined to direct their interest to fight toward humans 
and other dogs. 
 
There is a confusion regarding what you are allowed to do in order to 
protect oneself from dogs that approach you. In one legal case a man was 
convicted to be responsible for animal cruelty after throwing away a dog 
that approach him, while a man who kicked an unknown dog was acquitted 
in another case. 
 
One can discuss whether more legal measurements should be introduced in 
order to promote good dog breeding and responsible dog owners. 
Propositions that have been brought forward include ban against or 
restrictions for certain breeds or mixed breeds, a dog owner license or 
mandatory mental tests of animals intended for breeding.  
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Sammanfattning 
Vår syn på hundar har utvecklats från att hunden främst är ett nyttodjur till 
att hundens främsta uppgift är att hålla människan sällskap. Reglerna om 
tillsyn över hundar har speglat samhällets utveckling. När Lagen om tillsyn 
över hundar och katter kom på 1940-talet var dess främsta skyddsintresse 
lantbrukets djur. Den nya Lagen om hundar och katter syftar främst till att 
skydda människor och andra hundar från hundar som inte hålls under 
tillräcklig tillsyn i vårt tätbebyggda samhälle. Hundar skall hållas under 
tillräcklig tillsyn så att de inte orsakar skada eller avsevärd olägenhet.  
Lagen exemplifierar inte längre vilka förelägganden som kan meddelas 
vilket väntas leda till större frihet för polismyndigheten. Polisen kan 
omhänderta hundar som inte hålls under tillräcklig tillsyn och det gamla 
kravet på att hundar måste visa sig vara bitbenägna för att få omhändertas 
har tagits bort. En nyhet är att polismyndigheten kan utfärda hundförbud för 
dem som inte håller sin hund under tillräcklig tillsyn. Numera kan en 
oansvarig hundägare dömas till fängelse, tidigare var bara böter aktuellt. 
 
Den gamla Lagen om märkning och registrering av hundar har upphävts och 
ingår nu i Lagen om tillsyn över hundar och katter samt Förordningen om 
tillsyn över hundar. Bestämmelserna är mestadels i sak densamma men 
polismyndigheten har inte längre rätt att omhänderta hundar på den grunden 
att de är omärkta. En sådan reglering skulle inte fylla någon större funktion 
nu när polisen får omhänderta hundar när det behövs för att hindra att 
hundar orsakar skada eller avsevärd olägenhet då inte andra mindre 
ingripande åtgärder anses tillräckliga. 
 
Uppfödare får inte avla fram hundar som har extremt stor kamplust, lätt blir 
retade och biter, bara med svårighet kan förmås att avbryta ett angrepp samt 
har en benägenhet att rikta sitt kampintresse mot människor eller andra 
hundar. 
 
Det råder oklarhet angående vad man får göra för att freda sig mot hundar 
som springer fram. I ett rättsfall dömdes en man, som kastat iväg en 
framspringande hund, till ansvar för djurplågeri, medan en man som sparkat 
en främmande hund friades i ett annat avgörande. 
 
Man kan diskutera huruvida fler juridiska åtgärder bör införas för att främja 
god hundavel samt ansvarsfulla hundägare. Förslag som förts fram är bland 
annat förbud eller restriktioner mot vissa raser eller blandraser, hundkörkort 
eller obligatoriska mentalbeskrivningar för tilltänkta avelsdjur. 
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1 Inledning  

1.1 Problemställningar, syfte och 
avgränsningar 

Jag har valt att låta mitt examensarbete på juris kandidatprogrammet handla 
om juridiska åtgärder för att främja god hundavel och ansvarsfulla 
hundägare. Redan på termin sju (HT 06) skrev jag en uppsats som hette 
”Farliga hundar i ett förvaltningsrättsligt perspektiv”. Arbetet behandlade 
främst Lagen (1943:458) om tillsyn av hundar och katter och Lagen 
(2000:537) om märkning och registrering av hundar. Frågeställningen rörde 
hur man juridiskt kan bekämpa problemet med hundägare som har bristande 
tillsyn över sina hundar, speciellt i de fall då hundarna kan utgöra fara för 
människor eller andra hundar. Ämnet är aktuellt då vi ständigt får ta emot 
rapporter från media om skador som orsakats av hundar där hundägaren 
brustit i sitt ansvar. De många incidenterna riskerar att minska toleransen för 
hundar i vårt samhälle och öka hundrädslan. Vissa bostadsbolag har 
förbjudit sina hyresgäster att inneha ”kamphundar” och röster höjs för att 
införa generellt koppeltvång. Ämnet engagerar mig personligen då jag sedan 
några år är hundägare. Det finns inget utrymme i denna uppsats för en 
diskussion om huruvida medias rapportering är saklig eller inte. Även detta 
arbete kommer att fokusera på hur man med juridiska åtgärder behandlar 
eller borde behandla problemet med hundar som är eller kan bli farliga för 
människor eller andra hundar. 
 
Det finns överlag väldigt mycket intressant inom området som jag kallar 
hundrätt som denna uppsats inte tar upp. Jag tänker bland annat på 
problemen med hundsmuggling och med hundinstruktörsutbildningarna 
(vem som helst kan kalla sig vad som helst och det finns inget fungerande 
sätt att kvalitetssäkra utbildningarna). Jag berör inte djurskyddsaspekterna 
specifikt eftersom det redan finns en hel del material gällande vanvård av 
hundar och andra djur. Mitt arbete riktar inte heller in sig på 
bestämmelserna som syftar till att skydda andra djur än hundar. Jag kommer 
inte att ta upp hyresrättsliga eller arbetsrättsliga aspekter, för att ta några 
exempel 
 
Mitt syfte med uppsatsen är att behandla juridiska åtgärder som främjar god 
hundavel och ansvarsfulla hundägare. Mitt arbete behandlar gällande rätt 
och hur reglerna kan ändras i framtiden men även tidigare rätt berörs. 
Anledningen till att även upphävd lagstiftning tas upp är det är intressant att 
se hur lagstiftaren tidigare försökt komma till rätta med problem på grund 
av dålig avel och dåligt hundhavande, främst då det har resulterat i hundar 
som kan utgöra fara för sin omgivning. De gällande reglerna har en central 
plats i uppsatsen men även förslag till framtida juridiska åtgärder för att 
främja god hundavel och ansvarsfulla hundägare tas upp. 
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Vad syftar min uppsats då till att behandla? Jag kommer först och främst att 
ta upp gällande rätt som berör uppfödare och hundägare. Mina 
problemställningar är som lyder: Hur skall vi med juridiska åtgärder främja 
god hundavel? Hur skall vi med juridiska åtgärder främja ansvarsfulla 
hundägare? I dessa problemställningar finns delfrågor som kanske är svåra 
att lösa juridiskt, som: Vad kännetecknar god hundavel? Vad för sorts 
hundar vill vi ha i vårt samhälle? Hur agerar en ansvarsfull hundägare? 
 
Jag kommer också att ta med ett avsnitt om vad en människa får göra för att 
freda sig mot en hund som människan inte vill ha kontakt med. Frågan är 
omdiskuterad och svaret inte helt självklart. 
 
Lagstiftningen är just nu i ett förändringsskede. Den numera upphävda 
Lagen om märkning och registrering av hundar och 6 § Jaktlagen 
(1987:259) uppgår från och med 1 januari 2008 i en ny Lag (2007:1150) 
om tillsyn över hundar och katter samt i en ny Förordning (2007:1240) om 
tillsyn över hundar. Jag kommer att ta upp paragraferna i den nya Lagen 
(2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Jag kommer inte att ta upp 
de av lagens bestämmelser som saknar betydelse för detta arbete, som till 
exempel reglerna angående tjänstehundar. Jag koncentrerar mig på 
uppfödares och ägares ansvar och kommer inte att beröra exempelvis 
kommunernas tillsynsskyldighet. Jag skall även behandla Förordningen 
(2007:124) om tillsyn över hundar där ytterligare föreskrifter angående 
märkning och registrering samt om tillsyn över hundar vid jakt meddelats. 

1.2 Metod och material 
Jag har i huvudsak använt mig av rättsdogmatisk metod och den 
traditionella rättskälleläran. Jag har framför allt använt mig av författningar, 
förarbeten och rättsfall. Många av domarna kommer från hovrätter och har 
alltså inte samma prejudikatsvärde som avgöranden från Högsta domstolen. 
Jag har ändå valt att ta med dem då det inte finns så många 
överrättsavgöranden. Nästan alla rättsfall härstammar från tiden då den 
gamla Lagen om hundar och katter var gällande men jag anser att de 
fortfarande belyser rättsläget. I de fall läget är annorlunda beskriver jag hur 
jag tror att utgången skulle bli om fallet dömdes enligt den nya Lagen om 
hundar och katter.  På grund av ämnets art har jag även använt mig av 
mindre traditionella källor så som en artikel från tidningen Hundsport som 
utges av Svenska kennelklubben (SKK). Det finns inte mycket doktrin på 
området. I uppsatsen redogörs inte enbart för rättsläget som det ser och har 
sett ut utan jag genomför också kontinuerlig analys. Mina egna synpunkter 
på lagstiftningen och tillämpningen av densamma lägger jag fram i ett 
avsnitt i sluter av varje kapitel. 

 

1.3 Disposition 
Mitt arbete som handlar om juridiska åtgärder för att främja god hundavel 

 5



och ansvarsfulla hundägare. Uppsatsen består av två delar. I den första delen 
(kap 2) behandlar jag uppfödarens ansvar och i den andra delen (kap 3) 
behandlar jag hundägarens ansvar. I den första delen kommer jag att inleda 
med avsnitt om hundens historiska utveckling i människans närhet och om 
avel, exempelvis om vilka egenskaper som kan nedärvas och vilka 
egenskaper man bör avstå från att avla på. Denna bakgrund är viktig för den 
fortsatta förståelsen av arbetet och den underlättar för läsaren själv att ta 
ställning i frågor som rör juridiska åtgärder för att främja god hundavel och 
ansvarsfulla hundägare. Det är svårt att veta vilka juridiska åtgärder som är 
påkallade om man inte vet hur situationen ser ut och vilka problem det 
finns. Sedan behandlas vilka regler uppfödaren har att följa för att bedriva 
ansvarsfull uppfödning, både ur djurskyddssynpunkt och 
konsumentsynpunkt. SKK:s grundregler intar en väsentlig roll för att 
bestämma vad uppfödaren får göra och inte göra, då många uppfödare är 
medlemmar i organisationen och därmed har förbundit sig att följa dessa 
regler. 
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2 Uppfödarens ansvar 
I detta kapitel kommer jag att ta upp regleringen kring hunduppfödarens 
ansvar. Jag börjar med att kortfattat beskriva hundens utveckling historiskt 
(2.1)sett och vidare berätta om hundavel (2.2). Avsnittet om hundavel är 
viktigt för att ge en förståelse för varför det är viktigt att en seriös uppfödare 
tar sitt ansvar och för att klargöra hur hundar genom sina anlag kan ha 
närmare än andra till att utföra farliga beteenden. Rädsla och aggressivitet är 
egenskaper som kan göra en hund mer benägen att bita. I avsnittet 2.3 tar jag 
mer konkret upp reglerna som bestämmer uppfödarens ansvar i 
djurskyddsrättsligt och köprättsligt hänseende. Jag avser inte att göra en 
heltäckande redogörelse för den djurskyddsrättsliga lagstiftningen som är 
relevant för uppfödare, eftersom så många andra juridiska arbeten berör den 
biten. Jag berör också SKK:s bestämmelser då många uppfödare har 
förbundit sig att följa organisationens regelverk. 

2.1 Hundens utveckling 
Hunden har varit människans bästa vän i många tusen år.1 En teori är att 
vargarna sökte sig till människornas boplatser för att söka föda och 
människorna upptäckte i sin tur att vargarna kunde avskräcka andra djur 
från att närma sig.2 Man tror att domesticeringsprocessen till en början bara 
var inriktad på mentalitet där människorna avlivade de hundar som inte 
passade in i samhället.3 Människorna började sedan välja ut vilka djur som 
skulle para sig, framför allt för att man ville åt vissa egenskaper som till 
exempel bra jakt- eller vakthund4, och vår moderna hundavel började ta 
form. 
 
Under de senaste decennierna har fokus allt mer flyttats från hundarnas 
arbetsegenskaper till hundarnas utseende. Ibland verkar hundarnas 
ursprungliga funktioner ses mer som en belastning än något annat5 och nu 
för tiden är hunden i första hand ett utpräglat sällskapsdjur.6  
 
När det gäller hunduppfostran präglades i början av 1900-talet 
hunddressyren av den tyska polisens tjänstehundsuppvisningar. Svensk 
militär och polis blev intresserade och man började dressera egna hundar 
efter samma modell. Kommandoord och tillvägagångssätt hämtade man 
direkt från soldatträning. Det blev efter hand vanligare med hundar i 
städerna och det behövdes något för den hundintresserade allmänheten. Då 
började den militära dressyrmodellen användas även på sällskapshundar 
men man gjorde om det till tävling. Än i dag påminner grenen 

                                                 
1  Tapper, I, Etologiboken, 2004, s 8. 
2  Ahlbom, Å, Från valp till vuxen hund del 1, 2006, s.14. 
3  Fält, L, Hundens språk och flockliv, 2004, s 11. 
4  Tapper, I, Etologiboken, 2004, s 143. 
5  Fält, L, Hundens språk och flockliv, 2004, s 15. 
6  Ahlbom, Å, Från valp till vuxen hund del 2, 2005, s 7. 
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tävlingslydnad en hel del om den gamla dressyren.7 Numera finns många 
olika skolor för hur man skall träna hund. 
 

2.2 Hundavel 
”För att man kan göra något är det inte säkert att man bör göra det.” – Bo 
Lövstrand8

 
Vem som helst kan avla på sin hund. Genom urval kan man styra hur 
mycket motivation en hund får för att utföra de instinkthandlingar som finns 
i generna.9 Man parar de hundar som har de egenskaper man vill förstärka 
och på så sätt styr man över hur hög tröskeln skall vara för att utlösa 
exempelvis vakt-, jakt- eller kampbeteenden.10 Har man inte ingående 
kunskaper i bland annat genetik kan det gå snett, då man kanske inte förstår 
vad man avlar fram. Gener för beteende har inte med utseendet att göra. Om 
man till exempel avlar på en jakthundsras efter utseende men inte bryr sig 
om vilka jaktegenskaper hundarna har kan jaktanlagen försvinna 
efterhand.11 När en ras ökar i popularitet finns risken att mindre nogräknade 
uppfödare avlar på det mesta som är fertilt. Det finns pengar att tjäna och då 
är det kanske inte alltid prioriterat att avelsdjurens mentalitet verkligen är 
bra. Andra uppfödare sätter utseendet främst och på så vis blir mentaliteten 
lidande. Man bör inte avla på hundar som har sociala problem eller problem 
att tala och förstå hundspråk.12 På utställningar är det inom vissa raser 
önskvärt att hanarna är väldigt maskulina. Uttryck som hög och stel svans, 
huvud och kropp har premierats bland annat hos terrier, rottweiler, 
riesenschnauzer och boxer. Hanar med dessa uttryck har ofta hög 
testosteronhalt, något som är en riskfaktor för så kallad hanhundsilska.13 

Hundar som går bra på utställningar används ofta i avel och på så sätt kan en 
ras riktas till att bli mer aggressiv mot hundar av samma kön. 
 
Aggressivitet och rädsla har ett samband. ”Man kan knappast vara arg om 
man inte har en rädsla i botten och man är knappast rädd om man inte också 
kan bli arg”, enligt Ingrid Tapper. Om en hund som är rädd känner sig 
trängd kan den visa aggressivitet.14  Det anses visat att allmänna rädslor 
nedärvs15  och rädsla för det främmande, ljud eller vissa underlag är exempel 
på rädslor där arvet spelar stor roll.16 Om det nu är så att rädslor ärvts kan 
man fråga sig om det är etiskt försvarbart att avla på rädda hundar; hundar 
som blir väldigt stressade i vissa situationer eller som inte klarat av att 

                                                 
7  Hallgren, A, Lyckliga lydiga hundar, 2003, s 13-14. 
8  Citatet taget från Tapper, I, Etologiboken, 2004, s 144. 
9  Tapper, I, Etologiboken, 2004, s 26. 
10  Fält, L, Hundens språk och flockliv, 2004, s 21. 
11  Tapper, I, Etologiboken, 2004, s 143. 
12  Fält, L, Hundens språk och flockliv, 2004, s 118-119. 
13  Tapper, I, Etologiboken, 2004, s 109. 
14  Tapper, I, Etologiboken, 2004, s 107. 
15  Tapper, I, Etologiboken, 2004, s 19. 
16  Tapper, I, Etologiboken, 2004, s 99. 
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fullfölja ett MH (MH är en förkortning för Mentalbeskrivning Hund17). Här 
kan man diskutera om rädslor är resultat av arv eller miljö eller om 
faktorerna samverkar. Kanske är det så att det är mer skadligt för valparna 
om tiken är nervös än om hanen är det, då tiken oftast är ensam om att 
uppfostra valparna. 
 
Flera herdehundraser är avlade för att till varje pris försvara djuren de är 
satta att vakta. Vissa av raserna som till exempel pyreneér och maremma är 
stora och storleken tillsammans med skärpan kan ge extra stora problem. 
Dessa raser har inte haft som uppgift att vakta får på länge och uppfödare 
har i stor utsträckning lyckats avla bort vaktinstinkten då det i dagens 
svenska samhälle inte finns utrymme för hundar med mycket skärpa och 
vakt.18 Antalet nya raser som kommer till Sverige ökar hela tiden. Vissa av 
raserna har funktioner i hemlandet som liknar exempelvis maremmans och 
är framavlade för syften som kanske inte är accepterade hos oss. Där har 
avelsarbetet inte kommit så långt när det gäller att avla bort överdriven vakt 
och reservation. Dessa raser riskerar att få problem när de skall integreras i 
det svenska samhället. En artikelskribent i tidningen Hundsport frågar sig 
om det finns risk att hundarna kan utveckla beteenden som vi här ser som 
oacceptabla, då de inte kan få utlopp för sina framavlade beteenden. De 
hundar som ligger i riskzonen är avlade för att beskydda egendom, djur eller 
människor eller för kamp. I vissa delar av världen är det bland vissa grupper 
önskvärt med skarpa hundar. Det är av stor vikt att dessa hundar blir bra 
socialiserade och att aveln bedrivs ansvarsfullt. Artikelförfattaren Göran 
Bodegård föreslår att SKK ska skicka ut enkäter till importörer som har 
introducerat raser med stark vaktinstinkt för att se hur socialiseringen och 
integreringen fungerar. Om SKK får mer kunskap om raserna kanske 
organisationen kan underlätta integreringen eller i vissa fall avråda från att 
rasen introduceras i Sverige.19

 
Om en varg parar sig med en hund blir valparna varghybrider. Vargens 
beteende får i dessa korsningar ofta stor genomslagskraft20. Ett exempel på 
vargbeteende är reservation mot främlingar21  vilket inte alltid är önskvärt. 
Det är förbjudet att hålla, förmedla eller sälja varghybrider i Sverige.22 
Undantag görs för djur där inkorsningen har skett för minst fem 
generationer sedan.23 Det är inte heller tillåtet att vid försäljning eller annan 
överlåtelse av hund använda beteckningen varghybrid eller på annat sätt 
ange att hunden har särskilt nära släktskap med en varg eller har 

                                                 
17  Blixt, I; Blixt, C; Svarberg, K; Mentalitetsboken, 2007, s 11. 
18  Tapper, I, Etologiboken, 2004, s 108-109. 
19  Hundsport, 2007, nr  9, s 6-7.                                                                                                                      
20  Tapper, I, Etologiboken, 2004, s 24-25. 
21 ogiboken, 2004, s 27.   Tapper, I, Etol
22  5 §, Föreskrifter om ändring i Djurskyddsmyndighetens DFS 2005:8 
föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16) om villkor för hållande, uppfödning och 
försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby. 
23  Jordbruksverket, 
http://www.sjv.se/amnesomraden/djurveterinar/inutforselavlevandedjur/inochutforselavhun
dochkatt/korsningarmedvildaarter.4.1b8099a110e3ab7cbd80005293.html, 2008-03-18. 
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rovdjursliknande beteende eller utseende, se 27 § Artskyddsförordningen 
(2007:845). 
 
Alla kriterier måste vara uppfyllda för att en hund skall omfattas av 
bestämmelsen i 19 § Djurskyddsförordningen (DskF), som stadgar förbud 
mot att inneha eller avla fram hundar som har extremt stor kamplust, lätt blir 
retade och biter, bara med svårighet kan förmås att avbryta ett angrepp samt 
har en benägenhet att rikta sitt kampintresse mot människor eller andra 
hundar. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om villkor för eller förbud mot avel med sådan 
inriktning som kan medföra lidande för djuren eller påverka djurens 
naturliga beteenden, enligt 12 § Djurskyddslagen (DskL).  Djur som 
nedärver missbildning eller andra egenskaper som medför lidande för 
avkomman eller negativt påverkar avkommans naturliga funktioner får inte 
användas i avel. Ett djur får inte heller användas i avel om det nedärver 
disposition för hög frekvens allvarliga sjukdomsfall eller 
förlossningssvårigheter eller om det saknar förmåga att föröka sig på ett 
naturligt sätt, enligt 2 § DFS 2004:18.24

 
Jordbruksverket har nyligen kommit med föreskrifter med nya föreskrifter 
och allmänna råd om hållande av hund och katt, SJVFS 2008:5. 

24 § stadgar att djur inte får användas i avel om  

1. de har sjukdomar eller funktionshinder som kan nedärvas,  

2. de är eller med stor sannolikhet är bärare av recessivt anlag i dubbel 
uppsättning för sjukdom,  

3. de är eller med stor sannolikhet är bärare av enkelt recessivt anlag för 
sjukdom såvida inte parning sker med individ som är konstaterat fri från 
motsvarande anlag,  

4. parningskombinationen utifrån tillgänglig information ökar risken för 
sjukdom eller funktionshinder hos avkomman,  

5. de uppvisar beteendestörningar i form av överdriven rädslereaktion eller 
aggressivt beteende i oprovocerade eller för djuret vardagliga situationer, 
eller  

6. de saknar förmåga att föröka sig på ett naturligt sätt.  

25 § föreskriver att en tik som har förlösts två gånger med kejsarsnitt 
fortsättningsvis inte får användas i avel. 16 § stadgar att en tik inte får paras 
förrän tidigast i andra löpet, dock inte tidigare än vid 18 månaders ålder. Om en 
tik får två valpkullar inom 12 månader ska tiken ges minst 12 månaders vila 
före nästa valpning. Tvångsparning av tikar får inte förekomma, enligt 17 §.  
 

                                                 
24  Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om uppfödning, 
försäljning och förvaring av hundar samt om förvaringsutrymmen för och avel med hundar 
och katter. 
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2.3 Uppfödning 
Det är viktigt att uppfödaren är seriös och inte släpper sina valpar ifrån sig 
för tidigt. Hundar som inte får kommunicera med andra hundar som valpar 
kommer antagligen aldrig att lära sig ett normalt hundspråk. Uppfödare av 
hundar som används till kamp i vissa länder är medvetna om detta och tar 
valparna ifrån sin mor redan vid tre till fyra veckors ålder.25 Även i Sverige 
förekommer det att uppfödare levererar valpar innan åtta veckors ålder, som 
är den åldersgräns för tidigaste leverans som SKK i sina grundregler kräver 
att medlemmarna följer.26 18 § SJVFS 2008:5 föreskriver att hundvalpar inte 
får skiljas från modern annat än temporärt, så länge de behöver hennes mjölk 
och omvårdnad, dock tidigast vid 8 veckors ålder. Valparna får heller inte lämna 
uppfödaren förrän tidigast vid 8 veckors ålder om inte särskilda skäl föreligger.  
 
Jag kommer nu att dröja mig kvar något vid SKK:s grundregler som 
behandlar vad medlemmarna har att rätta sig efter. Anledningen till att jag 
låter en organisations bestämmelser få utrymme är att väldigt många 
uppfödare och hundägare är medlemmar och därmed berörda. Medlem får 
inte ägna sig åt blandrasavel (2:1) eller avel med hundar som inte är 
stambokförda i SKK eller godkänd utländsk kennelorganisation (2:2). Han 
måste följa SKK:s hälsoprogram och bara avla på hundar som inte visar 
tecken på sjukdom, funktionshinder eller som har en känd genetisk 
belastning som ökar risken för att valparna skall bli sjuka eller på något sätt 
funktionshindrade. Han får inte heller avla på hundar med 
beteendestörningar i form av överdrivna rädslor eller aggressivitet i 
oprovocerade eller för hunden vardagliga situationer (2:3). Om det finns 
hälsoprogram för rasen måste ägare av avelshund göra de erforderliga 
veterinärmedicinska undersökningarna och/eller mentaltesta eller 
mentalbeskriva hunden (2:4). Det åligger uppfödaren att inte para tiken när 
den är för ung eller för gammal (3:3) och att inte låta den föda fler än fem 
valpkullar (3:4). Uppfödaren skall också se till att valparna före leverans har 
en miljö som gynnar den mentala och fysiska utvecklingen samt 
socialisering. Valparna skall ha möjlighet att vara med mamman tills de är 
minst åtta veckor gamla (3:6). 
 
Enligt 16 § DskL krävs tillstånd till verksamheten för den som yrkesmässigt 
eller i större omfattning håller, föder upp, upplåter eller säljer sällskapsdjur. 
Frågor om tillstånd prövas av den eller de kommunala nämnder som fullgör 
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. En sådan nämnd får också 
återkalla ett beviljat tillstånd. Vid tillståndsprövningen skall särskild hänsyn 
tas till att den sökande kan anses lämplig att bedriva verksamheten och att 
de anläggningar i vilka verksamheten skall bedrivas är lämpliga från 
djurskyddssynpunkt. 
 

                                                 
25  Tapper, I, Etologiboken, 2004, s 85. 
26  Svenska kennelklubben, http://www.skk.se/pdf/regler/grundregler06.pdf, 
2008-03-11, SKK:s grundregler 4:3. 
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Om en valp är behäftad med en defekt vid köpet som senare visar sig kan 
köparen häva köpet. Antingen Konsumentköplagen (1990:932) eller 
Köplagen (1990:931) är tillämplig beroende på om säljaren anses vara 
näringsidkare i Konsumentköplagens mening eller inte. NJA 1989 s 156 
handlar om en valp som utvecklade höftledsfel och fick avlivas. Domstolen 
fastslog att defekten var betingad av ärftliga anlag och att valpen kort tid 
efter leverans uppvisat rörelsestörningar. Därför hade köparen rätt att häva 
köpet. Uppfödaren var även skyldig att betala skadestånd till köparen för de 
utgifter köparen hade ådragit sig till följd av felet då hon ansågs försumlig 
enligt dåvarande 6 § Konsumentköplagen (KKL). Hon hade nämligen inte 
underrättat köparen om förhållanden av vikt. Hon borde antagligen på något 
sätt ha nämnt att det förelåg en risk för höftledsfel och upplyst köparen om 
vad det innebär ur försäkringshänseende att valpens föräldrar inte var 
friröntgade.  
 
Enligt Konsumentköplagen som den lyder i dag har köparen rätt till 
ersättning vid fel i varan för exempelvis veterinärvård även om säljaren inte 
har varit försumlig. Konsumentköplagen är lite slarvigt uttryckt tillämplig i 
de flesta fall då säljaren är uppfödare och köparen inte är det. Det behöver 
inte röra sig om valpköp utan kan likväl handla om en hund som uppfödaren 
placerar om. En vara (en hund) skall kunna användas för de ändamål en 
hund generellt används till (16 § KKL), exempelvis  för sällskap. Säljaren 
måste upplysa köparen om förhållanden av vikt. Varan anses felaktig, om 
säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant 
förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han kände till 
eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli 
upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på 
köpet (16 §).Denna regel kan bli tillämplig i fall då det inte är utrett om en 
viss åkomma är ärftlig. Om exempelvis valpens ena förälder har epilepsi 
måste antagligen säljaren upplysa om detta. Om hunden har en defekt som 
betingas av ärftliga anlag, som till exempel höftledsfel som i fallet ovan, 
räknas inte hunden som det köparen med fog kunnat räkna med, när han 
köpte djuret, enligt 16 § KKL. Vilka sjukdomar som beror på ärftliga anlag 
kan vara svårt att klargöra; många sjukdomstillstånd kan bero på ärftliga 
faktorer men också på miljöpåverkan. Fel anses också föreligga om säljaren 
lämnat oriktiga uppgifter i marknadsföringen enligt 19 §. Här kan man som 
exempel kanske tänka sig att fel föreligger om säljaren i annons skrivit att 
”hunden går bra ihop med alla hundar, gör aldrig utfall eller biter” och det 
visar sig att hunden är ilsken mot alla andra hundar. 

 

Felet måste finnas vid leveransen, åtminstone i hundens ärftliga anlag, för 
att vara ersättningsgillt (20 § KKL). Konsumentköplagens regler om 
reklamation gäller i tre år (23 §). Om felet visar sig inom sex månader 
åligger det säljaren att visa att felet inte fanns när äganderätten övergick till 
köparen (20 a §). Köparen bör reklamera inom två månader efter att han har 
upptäckt felet för att reklamationen skall anses lämnad i rätt tid (23 § KKL). 
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Köparen kan få ersättning upp till inköpspriset för hunden men också få 
kostnader för exempelvis veterinärvård ersatta. Antagligen har köparen inte 
rätt att få ersättning för veterinärvårdsutgifter som tillkommit efter att en 
uppfödare bestämt att köparen får en ny hund om han avlivar den sjuka 
hunden.  Om en hund är defekt kan avhjälpande (uppfödaren tar hunden till 
veterinär för behandling), omleverans (köparen lämnar tillbaka hunden, 
oftast valpen och får en ny istället), prisavdrag, ersättning för att avhjälpa 
felet eller häva köpet bli aktuellt (22 §). Kräver köparen en annan påföljd än 
avhjälpande eller omleverans, har säljaren trots detta rätt att på egen 
bekostnad vidta sådan åtgärd, om han efter det att reklamation har kommit 
honom tillhanda utan uppskov erbjuder sig att göra detta samt åtgärden kan 
ske inom skälig tid därefter och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för 
köparen, enligt 27 §. Här kan man fundera på om krav på avlivning av 
hunden mot ägarens vilja (säljaren kan såklart inte kräva avlivning, däremot 
att avlivning måste ske om ersättning skall utgå) kan räknas som väsentlig 
olägenhet för köparen men antagligen har säljaren rätt att säga att han inte 
betalar ut någon ersättning om hunden inte avlivas, för att inte göra det 
orimligt betungande för säljaren. En uppfödare kan alltså kräva att köparen 
för att få tillbaka pengarna avlivar hunden. Detta har stöd i 
Konsumentköplagen eftersom man som köpare inte har rätt att kräva att 
både få behålla den defekta varan och få en ny/köpeskillingen tillbaka. 
Anledningen till att uppfödare ibland kräver att den sjuka hunden skall 
avlivas för ersättning är att uppfödaren i sin tur ofta har tecknat en 
försäkring för dolda fel. Jag har valt att citera ur Agria Dolda Felförsäkring 
för att illustrera exempel. ”Med ett dolt fel avses här en medfödd eller 
senare förvärvad sjukdom eller skada som har börjat  utvecklas före 
besiktningen respektive leveransen men som inte dessinnan visat symtom 
eller annars varit känd. En sjukdom eller skada som enligt 
veterinärmedicinsk expertis borde ha upptäckts vid veterinärbesiktningen är 
inget dolt fel. En sjukdom av ärftlig eller misstänkt ärftlig karaktär som inte 
har börjat utvecklas före leveransen är, i detta sammanhang, inte heller att 
anse som ett dolt fel.” ”Du kan få ersättning för din förlust om en valp dör 
eller enligt veterinärmedicinsk expertis måste avlivas på grund av ett dolt 
fel.”27

 

Är det en uppfödare som köper hund av en uppfödare torde i de flesta fall 
Köplagen gälla när båda räknas som näringsidkare. En hund skall enligt 17 
§ Köplagen kunna användas till de ändamål som hundar generellt brukar 
användas för, exempelvis sällskap. Är uppfödaren införstådd med att hunden 
skall användas till något särskilt ändamål, som utställning eller avel, skall 
hunden kunna  användas till detta för att inte räknas som felaktig. 
Gränsdragningen om när en hund kan anses fungera för avel är givetvis svår 
men man kan tänka sig att hunden anses felaktig om den inte uppfyller 
SKK:s krav för en avelshund. När det handlar om att hunden inte uppfyller 
rasklubbens krav blir det svårare att säga vad som gäller, men om säljaren är 
införstådd med att hunden köptes med ändamålet att användas inom avel 
                                                 
27 Agria , Dolda Fel försäkring, punkterna 6 och 6.1, 2008-06-04, 
www.agria.se. 
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som stöds av rasklubben torde det kunna räknas som ett fel om hunden inte 
uppfyller rasklubbens krav. Givetvis är uppfödaren inte ansvarig för vilka 
fel som helst, utan som vi har varit inne på tidigare måste felet ha funnits 
när hunden såldes, antingen som en sjukdom/skada eller gömt i de ärftliga 
anlagen, se 21 § KL. Uppfödaren är ansvarig för sådana fel även om 
föräldrarna är friskförklarade men mellan uppfödare kan sådant ansvar 
avtalas bort. 

 

2.4 Sammanfattning 
Hunden har varit vår bästa vän länge och vi har påverkat dess gener mycket 
genom selektiv avel. Vi har valt att ta valpar efter de hundar som haft för oss 
åtråvärda egenskaper; som vallinstinkt, jaktinstinkt, vaktinstinkt eller 
skönhet. Det finns uppenbara risker att beteende och mentalitet får stå 
tillbaka om uppfödare och köpare fokuserar för mycket på utseende. 
Uppfödaren har ett stort ansvar för hur de hundar som säljs blir. Uppfödaren 
skall inte avla på sjuka, överdrivet rädda eller aggressiva hundar. 
Djurskyddsförordningen stadgar förbud mot att inneha eller avla fram 
hundar som har extremt stor kamplust, lätt blir retade och biter, bara med 
svårighet kan förmås att avbryta ett angrepp samt har en benägenhet att rikta 
sitt kampintresse mot människor eller andra hundar. Rädslor och 
aggressivitet kan göra en hund bitbenägen och farlig. Vissa raser har lägre 
tröskel för att uppvisa rädslor och aggressivitet än andra och det kan 
diskuteras om vissa skarpa raser passar i vårt svenska samhälle.   

 

Uppfödaren skall se till att valparna får vara med sin mamma upp till åtta 
veckors ålder och valparna får inte säljas innan dess. SKK har en del regler 
för sina anslutna uppfödare som också måste följas för att undvika 
uteslutning ur organisationen. Mellan uppfödare och köpare  tillämpas 
Konsumentköplagen, om köparen räknas som konsument i lagens mening. 
Är hunden behäftad med defekt vid köpet räknas den som felaktig. Defekten 
måste inte visa sig vid leverans utan kan visa sig senare, det väsentliga är 
om felet förelåg vid köpet, åtminstone i hundens gener. 
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3 Hundägarens ansvar 
I detta kapitel avser jag att ta upp den lagstiftning som reglerar hundägarens 
ansvar. Mitt examensarbete har tonvikt på de diskussioner och paragrafer 
som avser att skydda omgivningen från farliga hundar, då detta är ett 
aktuellt och intressant ämne. Jag inleder med diskussionerna som föregick 
den nya Lagen om tillsyn över hundar och katter för att ge en inblick i 
beslutprocessen och alternativa lösningar för att främja att hundägare beter 
sig ansvarsfullt (3.1). Idetta avsnitt berörs vissa frågeställningar som snarare 
handlar om uppfödarens ansvar, som diskussion angående förbudet att avla 
på hundar med stor kamplust. Jag har ändå valt att lägga den diskussionen i 
detta kapitel för att kunna ge en sammanhängande bild av 
Hundansvarsutredningens och regeringens synpunkter. I 3.2 behandlas den 
nya tillsynslagens paragrafer. Jag har tagit med rättsfall som rör den gamla 
Lagen om hundar och katter i anslutning till den nya paragraf som bäst 
motsvarar den bestämmelse som rättsfallet behandlar. Skillnader gentemot 
den gamla lagen behandlas i anslutning till den nya lagens bestämmelser. I 
avsnitt 3.3 redogörs för den nu upphävda Lagen om märkning och 
registrering för att visa på en alternativ lösning för att främja kontroll över 
hundar och för att främja att hundägare beter sig ansvarsfullt. Jag vill också 
visa på problemen med den regleringen. 3.4 handlar om de nuvarande 
bestämmelserna om märkning och registrering, som infogats i den nya 
Lagen om tillsyn över hundar och katter. I 3.5 behandlas hundägarens 
ansvar för sin huns enligt bestämmelser utanför Lagen om tillsyn över 
hundar och katter. 3.6 berör den situationen att en hundägare vidtagit 
åtgärder för att skydda sin hund och hur det bedömts i rättspraxis; det är 
oklart hur mycket våld en hundägare får ta till mot en främmande hund för 
att skydda sin egen.  
 

3.1 Diskussioner som föregick den nya 
tillsynslagen 

2003 kom ett betänkande från Hundansvarsutredningen. Utredaren menade 
att hundar som används av sina ägare som vapen och hundar som hålls 
under extremt dålig tillsyn är företeelser som är angelägna för samhället att 
bekämpa.28 De flesta hundbetten orsakas dock av vanliga familjehundar. 
Ofta är det hundägaren, dennes familj eller någon bekant som blir utsatt. Att 
bli biten av sin egen hund upplevs i många fall inte lika skrämmande som 
att bli biten av en främmande hund eftersom hundägaren sannolikt upplever 
att hunden kan kontrolleras och hanteras. Att vanliga familjehundar utför de 
flesta angreppen beror på att nästan alla svenska hundar är 
sällskapshundar.29 Det är ändå i stor utsträckning de kriminella hundägarna 
som ligger bakom den utbredda hundrädslan i samhället och som ger vissa 
                                                 
28  SOU 2003:46, Hund i rätta händer – om hundägarens ansvar, s 12. 
29  SOU 2003:46, s 49. 
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hundraser dåligt rykte. Dessutom är skadorna som orsakas av kriminella 
grupper och deras hundar ofta stora på de människor eller djur som blir 
anfallna. Det har alltid funnits hundar som angripit människor och andra 
hundar, men att vissa ägare använder sin hund som vapen är en relativt ny 
företeelse. Det är också så att samhället numera ställer högre krav på att 
hundägaren ska ha kontroll över sin hund om man jämför med tidigare.30

 
Utredaren menade att en stor del av hundars problembeteende beror på att 
ägarna helt enkelt inte har tillräckliga kunskaper om hundars behov, hur 
hundar fungerar och vad som är bra hundhållning. Därför föreslog hon att 
informationsmaterial om detta skulle skickas ut till hundägare när de 
registrerar sina hundar i det centrala registret. Utredaren ansåg att dylika 
utskick skulle kunna verka förebyggande mot bitincidenter. En annan sak 
som utredaren tyckte behöver förbättras är testerna som görs på hundar för 
att utreda huruvida de är farliga eller inte. Det är viktigt att större anslag 
avsätts till forskning om hundars beteenden.31

 
När förslaget om en ny Lag om tillsyn över hundar och katter skickades ut 
på remiss kom det många synpunkter. Till exempel ansåg Göteborgs 
kommun i sitt remissvar på tillsynslagförslaget att lagändringar borde göras 
så att det blev tillåtet för enskilda kommuner att införa förbud för 
kamphundar att vistas på offentliga platser.32 Jägarnas riksförbund i sin tur 
var ganska kritiska mot förslaget som de menade i allt för stor utsträckning 
syftade till att bekämpa problemen med problemhundar. De ansåg att de 
föreslagna lagreglerna kunde drabba alla hundägare onödigt hårt och att de 
inte tog hänsyn till det legala innehavet och användandet av hundar, 
exempelvis inom jakt. Effekterna av de förslagna ändringarna skulle bli 
oproportionerliga och oönskade. Regeringen anförde i sin proposition att 
problemen med lösspringande hundar tidigare var störst på landsbygden och 
det viktigaste ansågs vara att skydda lantbruksdjuren från angrepp. I takt 
med att samhället förändrats anses nu det viktigaste vara att bekämpa 
problemet med lösspringande hundar som attackerar människor och 
sällskapsdjur i städer och tätorter. I och med att Sverige har blivit allt mer 
tätbefolkat krävs det att hundägarna verkligen utövar tillräcklig tillsyn över 
sina hundar. Regeringen menade att det var centralt att den nya Lagen om 
tillsyn över hundar och katter följde med i utvecklingen och siktade in sig på 
de relevanta problemen. Det ansågs angeläget att införa adekvata, rättsliga 
möjligheter att ingripa i de fall där ägaren brister i tillsynen, speciellt om 
hunden utgör en fara för sin omgivning. Även om problemen med de riktigt 
farliga hundarna är ganska få till antalet är det inte acceptabelt att människor 
skall behöva oroa sig för att bli anfallna av aggressiva hundar.33

 
Det har diskuterats fram och tillbaka om förbud av vissa raser skulle vara en 
del av lösningen på problemet. Raser och blandraser som brukar vara 
aktuella är de som har bakgrund som kamphundar, alltså raser som avlats 
                                                 
30  SOU 2003:46, s 12-13. 
31  SOU 2003:46, s 101-103. 
32  Prop 2006/07:126, Tillsyn över hundar och katter, s 16. 
33  Prop 2006/07:126, s 17. 
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för att slåss med andra hundar. Utomlands finns det ibland restriktioner 
gentemot specifika raser, där det kan handla om att vissa raser/blandraser 
måste steriliseras, hållas i koppel eller vara munkorgsförsedda. I vissa fall 
får specifika raser/blandraser inte ens föras in i landet.34 Men regeringen 
hade som ståndpunkt att rasförbud inte skulle fungera eftersom farliga 
beteenden kan utvecklas hos alla raser genom oseriös avel eller om man 
hanterar dem fel. Farliga hundar har inte rasen gemensam utan istället det att 
deras ägare brister i ansvar. Regeringen tyckte att det hade varit befogat att 
förbjuda en viss ras om det hade varit visat att den stod för en 
oproportionerligt stor del av skadorna. Idag finns inte kunskapen om det 
finns några sådana raser i Sverige. Ett ytterligare problem om man skulle 
införa rasförbud är hur man skulle hantera blandrasaveln. 
 
I länder som har sådana här förbud har man valt olika lösningar. En lösning 
är att man förbjuder blandrasavel och ålägger hundägaren att bevisa att han 
inte innehar en farlig ras, lämpligast genom att visa att hunden är 
stambokförd i en organisation som är godkänd av staten. Om man införde 
förbud mot blandraser i Sverige skulle det beröra över 100 000 av de cirka 
730 000 hundar vi har i Sverige och detta ansågs av regeringen varken som 
rimligt eller önskvärt. Ett annat angreppssätt är att staten definierar 
utseendemässiga kriterier som anses känneteckna den förbjudna rasen och 
ibland även beteendemässiga egenskaper. Det är väldigt svårt för den 
ansvariga myndigheten att se om en speciell individ tillhör en förbjuden ras 
eller inte, då det finns raser som liknar varandra och det finns också 
blandraser som kan se ut som om de är av en viss ras fast de inte är det. Om 
ett förbud mot vissa raser införs är det sannolikt att de oansvariga 
hundägarna hittar nya favoritraser som kan bli lika farliga. Så har skett i de 
länder som har infört rasrestriktioner.35

 
Man kan ifrågasätta om vissa nya raser har något berättigande i Sverige, 
som till exempel stora herdehundar som avlats för att självständigt försvara 
det de är satta till att försvara eller fila brasileo, som tidigare avlats för 
människojakt36. En åtgärd hade kunnat vara att inte tillåta import av nya 
raser förrän en utredning visat att rasen är lämpad att leva i vårt samhälle. 
Här kommer vi in på frågor som gäller EU och den fria rörligheten. Fram till 
1995 var import av pitbullterrier till Sverige inte tillåten. Importförbudet 
upphävdes när Sverige gick med i EU och ersattes av ett förbud att inneha 
pitbull.37 Om man hade pitbull sedan innan förbudet trädde i kraft fick man 
behålla den men man var tvungen att hålla den kopplad och iförd munkorg 
på offentlig plats.38  Numer finns det i Sverige inga föreskrifter som handlar 
om specifika raser. Det är inte heller tillåtet för en kommun att utfärda 
särskilda föreskrifter rörande en viss eller vissa raser.39

 

                                                 
34  SOU 2003:46, s 180-181. 
35  Prop 2006/07:126, s 17-19. 
36  Lindholm Å; Barvefjord, U; Hundraser i Sverige, 2005, s 113. 
37  SOU 2003:46, s 166. 
38  Se den numer upphävda 19a § Djurskyddsförordningen (1988:539). 
39  SOU 2003:46, s 171. 
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Det har ibland föreslagits att det skall bli obligatoriskt att ta ”hundkörkort” 
för att få ha hund. Ett hundkörkort skulle bland annat innebära att den 
blivande hundägaren fick teoretisk kunskap gällande hundens beteende och 
behov samt träning. Ett alternativ är att hundägaren skulle få genomgå ett 
praktiskt prov där han visar att han kan hantera den egna hunden. 
Regeringen valde att inte förslå krav på hundkörkort, det vore allt för 
ingripande mot den majoritet av hundägare som sköter sina hundar väl. 
Regeringen ställde sig däremot positiv till att ägare skulle kunna föreläggas 
att genomgå en hundägarutbildning. Om ägaren vägrar medverka kan det i 
förlängningen leda till att personen får hundförbud.40

 
Hundansvarsutredningen föreslog att paragrafen 19a som stadgar förbud 
mot att inneha eller avla fram hundar som har extremt stor kamplust, lätt blir 
retade och biter, bara med svårighet kan förmås att avbryta ett angrepp samt 
har en benägenhet att rikta sitt kampintresse mot människor eller andra 
hundar skulle upphävas och ersättas med en 29 § i samma förordning med 
innehåll att hundar som kan förväntas nedärva okontrollerbar aggressivitet 
inte får användas i avel. En sådan bestämmelse skulle enligt regeringen inte 
vara lättare att tillämpa än den nuvarande lydelsen. Regeringen anförde att 
även om 19a § Djurskyddsförordningen är svår att tillämpa och sällan 
används fyller den en viktig funktion. Det är en tydlig markering om att avel 
med aggressiva hundar inte är önskvärd.41

 

3.2 Den nya Lagen om tillsyn över hundar 
och katter 

Lagen om tillsyn över hundar och katter berättar allmänt om vilket ansvar en 
ägare har för sin hund.  
 

3.2.1 Tillsynskravet 
De ändringar som den nya Lagen om tillsyn över hundar och katter 
(NLTHK) medför syftar till att förstärka skyddet mot skador och avsevärda 
olägenheter orsakade av hundar.42 Hundar och katter skall enligt 1 § 
NLTHK hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och 
övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller 
avsevärda olägenheter.43 Med övriga omständigheter menas bland annat att 
man måste ta hänsyn till graden av bebyggelse och befolkningstäthet.44 

                                                 
40  Prop 2006/07:126, s 19. 
41  Prop 2006/07:126, s 22. 
42  Prop 2006/07:126, s 1. 
43  Jämför 1 § den nu upphävda Lagen om tillsyn över hundar och katter 
(GLTHK) 
44  Karnov-plus, kommentar 1 till 1 §  GLTHK, 
http://www.westlaw.se/pls/onl_se/!ilseintk.request?funktion=lg&produkt=&normid=&prod
id=614, 2007-10-11.. 
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Angående 1 § betonades från högerregeringen att det avgörande för om en 
hund är farlig eller inte är hur bra tillsyn ägaren har. En hund som kopplad 
tillåts attackera och därigenom skrämma eller skada människor står inte 
under tillräcklig tillsyn, medan en lös hund som ägaren har kontroll över så 
att hunden inte stör omgivningen gör det. Regeringen ansåg alltså inte att 
det räckte att begränsa hundens rörelser, till exempel genom att hålla hunden 
bunden på egen gårdsplan eller instängd i en lägenhet. Regeringen påpekade 
att vanvård kan leda till att hundar blir farliga och tog upp som exempel 
hundar som lämnas ensamma dagar i sträck. Hundar som behandlas illa kan 
utveckla rädsle- och aggressivitetsmönster. Utöver detta kan det givetvis 
vara störande för omgivningen om en hund som lämnas ensam för mycket 
ylar och skäller eller förorenar inne. Hunden måste med andra ord också få 
tillräcklig skötsel så att risken för att djuret skall orsaka skador eller 
avsevärd olägenhet förebyggs. Ägaren kan inte anses ha tillräcklig tillsyn 
för att han tar på sig ansvar för skador som redan har uppkommit. Om 
ägaren brister när det gäller skötseln av hunden men detta inte drabbar 
omgivningen är det ett ärende enligt lagstiftningen angående djurskydd.45 

Begreppet skada omfattar både personskada och sakskada, till exempel 
räknas som sakskada att en annan hund blir sårad. Med avsevärd olägenhet 
menas en allvarligare olägenhet som kan påverka människors eller djurs liv, 
hälsa och säkerhet eller den allmänna ordningen. Ju mindre allvarligt ett 
problem är, desto mer frekvent måste det förekomma för att det skall nå upp 
till att utgöra avsevärd olägenhet. Som exempel i propositionen tas upp att 
en hundägares underlåtenhet att plocka upp avföringen efter en hund en 
gång inte utgör avsevärd olägenhet. Om det däremot händer ofta och på 
olämpliga platser kan det att hundägaren låter bli att plocka upp efter sin 
hund utgöra avsevärd olägenhet och förelägganden angående detta kan 
utfärdas.46

 
Hovrätten ansåg i B 1478-01 att en kvinna varit vållande till kroppsskada då 
hennes två hundar bitit en man som var på besök. I rätten framkom det att 
hundarna några månader tidigare hade skadat en flicka och att åtminstone ett 
av djuren hade deltagit i hundslagsmål. Rikspolisstyrelsen yttrade sig om att 
hundarna sannolikt hade någon psykisk defekt som gjorde dem överdrivet 
lättretade. Rätten menade med bakgrund av detta att ägaren borde ha 
vidtagit betydande åtgärder för att skydda mannen. Efter händelsen 
avlivades hundarna. 
 
 

3.2.2 Förelägganden, omhändertaganden och 
förbud 

Om någon brister i tillsynen över eller skötseln av en hund, får 
polismyndigheten meddela de förelägganden och förbud som behövs för att 
förebygga skada eller avsevärd olägenhet. Såväl förelägganden som förbud 

                                                 
45  Prop 2006/07:126, s 23-24. 
46  Prop 2006/07:126, s 29. 
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får förenas med vite, enligt 8 §.47 Den nya lagen är mindre konkret och mer 
sträng i sina bestämmelser jämfört med den gamla. En ändring jämfört med 
den gamla lagen är att exemplifieringen av lämpliga beslut är borttagen för 
att möjliggöra att polismyndigheten i varje enskilt fall är mer fri att själv 
bestämma vilka förelägganden och/eller förbud som behövs.  I den gamla 
Lagen om tillsyn över hundar och katter gavs som exempel på 
förelägganden att hunden skall vara försedd med munkorg, hållas bunden 
eller instängd, se 3 § GLTHK. Exemplifieringen har haft den olyckliga 
effekten att polisen i praktiken bara har tillämpat dessa åtgärder och detta är 
ett tungt vägande skäl till varför uppräkningen har tagits bort i den nya 
lagen. I propositionen nämns som exempel på förelägganden att en hund får 
lämnas ensam bara ett visst antal timmar per dag, måste rastas ett visst antal 
gånger per dag eller att ägaren måste genomgå hundägarutbildning. Skälen 
till att förelägganden om högsta ensamhetstid och minsta antal 
rastningspromenader kan bli aktuella enligt den nya Lagen om tillsyn över 
hundar och katter är att en hund som skäller kan vara störande för 
grannarna. Den borgliga regeringen ansåg, precis som JO gjorde, att 
förelägganden och förbud även borde kunna omfatta åtgärder som kunde 
hänföras till brister i hundens skötsel. De nya lagreglerna medför att det i 
vissa fall kan vara möjligt med ingripande både enligt tillsynslagen och 
enligt Djurskyddslagen. Det är möjligt att polismyndigheter och 
djurskyddsinspektörer, med olika skyddsintressen och med stöd i olika 
lagar, kan komma att meddela samma ägare förelägganden och förbud. 
Föreläggandena skall ha som mål att förebygga skador eller avsevärda 
olägenheter som kan uppstå som följd av att hundägaren brister i tillsynen.48

 
Då lagen inte exemplifierar vilka förelägganden och förbud som kan komma 
i fråga, finns det risk att tillämpningen skiljer sig åt i olika delar av landet. 
Därför föreslås det att Rikspolisstyrelsen ska ge ut allmänna råd om hur en 
polisman kan eller bör agera i olika ärenden gällande hundhållning. 
Regeringen delade inte Hundansvarsutredningens åsikt om att det krävs 
bemyndigande för regeringen eller annan myndighet att meddela föreskrifter 
om tillämpningen av bestämmelsen. Regeringen ansåg alltså att det står 
regeringen och myndigheter fritt om de vill meddela 
tillämpningsföreskrifter. Regeringen menade att det är viktigt att 
polismyndigheten får möjlighet att förena beslut om föreläggande eller 
förbud med vite, då regeringen såg det som ett effektivt påtryckningsmedel i 
tillsynsärenden.49  

 
11 § NLTHK stadgar att för att hindra att en hund orsakar skada eller 
avsevärda olägenheter får beslutas att hunden skall omhändertas, om inte 
andra, mindre ingripande åtgärder anses tillräckliga.50 I den gamla, nu 
upphävda, Lagen om tillsyn över hundar och katter så var möjligheterna att 
omhänderta en hund kopplade till om hunden var bitbenägen, med andra ord 
om den tidigare hade visat benägenhet att bita människor eller hemdjur 
                                                 
47  Jämför 3 § GLTKH. 
48  Prop 2006/07:126, s 28-29. 
49  Prop 2006/07:126 s 30. 
50  Jämför 3 § GLTHK. 
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(hemdjur= lantbruksdjur som till exempel kor, får och getter) eller att driva 
får. Man kunde alltså inte omhänderta en hund som bitit en annan hund. Det 
var ett problem att hunden måste ha bitit två gånger för att anses just 
bitbenägen. Det fanns olika sätt som polismyndigheten kunde använda sig 
av för att försöka klarlägga att hunden var bitsk. Polisen kunde till exempel 
förhöra hundägare, målsägande eller grannar. Tidigare anmälningar och 
utfärdade föreskrifter om munkorgs- eller koppeltvång kunde också visa på 
att hunden var bitbenägen.51 Detta krävs inte i den nya lagen för att polisen 
skall få omhänderta en hund.  Enligt den gamla Lagen om tillsyn över 
hundar och katter fick en hund som hade visat sig vara bitbenägen inte vara 
lös förutom på inhägnat område där den inte kunde komma åt att skada 
andra. 52.  I den nya Lagen om tillsyn över hundar och katter finns inga 
paragrafer som handlar om bitska hundar utan tillsynskravet är lika för alla. 
Dessutom innebär den nya ordalydelsen att polismyndigheten kan 
omhänderta hundar som är farliga för andra hundar.53 Anledningen till att 
regeringen inte ville behålla särregleringen angående bitska hundar var att 
de tyckte att regeln flyttade fokus från tillsyn och hundens beteende till 
hundens egenskaper, vilket ansågs olyckligt. Ändringarna skall dock inte ses 
som att man lättar på tillsynskravet gällande bitbenägna hundar utan det 
ligger i sakens natur att de kräver strängare tillsyn och till exempel i många 
fall inte skall få gå lösa då det skulle utgöra en risk för omgivningen.54

 
En remissinstans, Länsstyrelsen i Stockholms län, tyckte att paragrafens 
ordalydelse är otydlig och att det inte framgår tillräckligt klart om huruvida 
polismyndigheten omedelbart kan fatta beslut om omhändertagande eller 
om myndigheten måste ha fattat beslut om mindre ingripande åtgärder först, 
som inte har fått önskat resultat. Regeringen uttalade att i de flesta fall 
kommer det inte att bli fråga om omhändertagande innan man har försökt 
med andra, mindre ingripande, åtgärder. Polisen måste göra en prövning om 
andra åtgärder kan anses tillräckliga. En hundägare skall få göra mindre 
misstag eller hamna i en situation där hunden beter sig på ett oväntat sätt 
utan att hunden riskerar omhändertagande och avlivning. Som exempel 
menade regeringen att det att en hund har uppträtt hotfullt mot en människa 
eller gjort utfall mot en annan hund inte är tillräcklig anledning för 
omhändertagande. Det räcker inte ens med att hunden bitit en människa eller 
ett djur. Det krävs nämligen något som ger för handen att hundens beteende 
kommer att upprepas och att det finns risk för att hunden kommer att orsaka 
skador eller avsevärda olägenheter. Man ser inte bara till hundens 
egenskaper utan väger även in hur skicklig och ansvarstagande hundägaren 
är. Polismyndigheten kan fatta beslut om att en snäll hund skall 
omhändertas eftersom den kan bli farlig och aggressiv om tillsynen 
eftersätts.55  
 

                                                 
51  SOU 2003:46, s 174. 
52  Jämför 2 § GLTHK. 
53  Prop 2006/07:126, s 33. 
54  Prop 2006/07:126, s 24. 
55  Prop 2006/07:126, s 32-34. 
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I ett hovrättsavgörande, B 3171-05, som bedömdes enligt den gamla Lagen 
om tillsyn över hundar och katter, kunde en hundägare inte fällas för att 
hans hund bitit en annan hund eftersom hundar inte är hemdjur. Enligt den 
nya lagen skulle det gå att fälla en hundägare till ansvar för en sådan 
händelse. 
 
Om en hund har omhändertagits med stöd av 11 § NLTHK, får ägaren eller 
innehavaren inte förfoga över hunden utan tillstånd av polismyndigheten. 
Polismyndigheten får, efter utredning, besluta att hunden skall säljas, 
skänkas bort eller, om hunden utgör en fara för människor eller djur eller om 
det annars finns särskilda skäl, avlivas (12 § NLTHK).56 En skillnad 
gentemot den gamla lagen är att det i den nya Lagen om tillsyn över hundar 
och katter har skrivits uttryckligen att en omhändertagen hund får skänkas 
bort, tidigare föreskrevs att ”Polismyndigheten skall efter värdering låta 
sälja eller avliva hunden eller ta hand om hunden tills vidare”. I den nu 
upphävda Lagen om märkning och registrering av hundar stadgades dock att 
polismyndigheten kunde skänka bort hunden om en omärkt hund hade 
omhändertagits, se 7 §.  Det uttryckliga kravet i den gamla Lagen om tillsyn 
över hundar och katter om att yttrande från veterinär skulle inhämtas innan 
avlivning om det inte var uppenbart obehövligt eller fara i dröjsmål är 
borttaget. I den nya lagen får hunden efter utredning avlivas om hunden 
utgör fara för människor eller djur eller om det annars finns särskilda skäl. 
Regeringen menade att krav på veterinärs yttrande inte längre bör framgå ur 
lagtexten utan istället återfinnas i Rikspolisstyrelsens föreskrifter. 
Huvudregeln är att bara farliga hundar skall avlivas men om hunden inte kan 
lämnas tillbaka till ägaren och ingen annan vill ha djuret är avlivning sista 
utvägen.57 Om det inte längre finns skäl för omhändertagandet, skall 
polismyndigheten besluta att detta genast skall upphöra, enligt 13 § 
NLTHK. Denna paragraf saknar motsvarighet i den gamla lagen, men man 
torde utgå från att detta gällt även tidigare. 
 
20 § NLTHK föreskriver att ägaren eller innehavaren av en hund som har 
omhändertagits med stöd av 11 eller 17 § skall betala de kostnader som 
omhändertagandet medfört. Kostnaderna får förskotteras av allmänna 
medel.58 Om det finns särskilda skäl, får polismyndigheten i enskilda fall 
medge undantag från skyldigheten att betala kostnaderna.  
 
15 § NLTHK föreskriver att polismyndigheten får meddela förbud att ha 
hand om hund för den som allvarligt brister eller tidigare har brustit i 
tillsynen över en hund. Vid bedömningen av om ett hundförbud bör 
meddelas skall särskilt beaktas om den mot vilken förbudet avses gälla har 
begått brott där han eller hon har använt hund som vapen eller vid 
upprepade tillfällen har varit föremål för föreläggande eller förbud enligt 8 § 
eller har haft hand om hund som har omhändertagits enligt 11 § NLTHK. 
Hundförbud skall inte meddelas om det är uppenbart att de omständigheter 
som gett upphov till att ett hundförbud övervägs inte kommer att upprepas. 
                                                 
56  Jämför 3 § GLTHK. 
57  Prop 2006/07:126, s 34-35. 
58  Jämför 5 § GLTHK. 
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Omständigheterna ska vara ursäktande och det som hänt skall utan tvekan 
framstå som en engångsföreteelse. Som exempel i propositionen nämns att 
någon tillfälligt brustit i sin tillsyn på grund av sjukdom. Hundförbudet får 
avse viss tid eller gälla tills vidare. Vanligtvis bör ett förbud ha en bestämd 
tidsbegränsning. I förarbetena anses lämplig tidsperiod för ett hundförbud 
vara ett till fem år. Ett hundförbud innebär inte bara att man inte får äga en 
hund utan man får inte ta hand om en hund ens kortvarigt. Personer som 
meddelats hundförbud får med andra ord inte ställa upp som hundvakter 
eller hundrastare.59 Den som är under femton år får inte meddelas 
hundförbud. Bestämmelsen om förbud att ta hand om hund är ny och var 
före sin tillkomst omdiskuterad. Tidigare har inte polismyndigheten kunnat 
utfärda hundförbud utan det har legat enbart på Länsstyrelsen. Enligt 
Djurskyddslagen skall Länsstyrelsen meddela förbud att ha hand om djur för 
den som bland annat allvarligt har försummat tillsynen av ett djur eller som 
har dömts till djurplågeri, se 29 § DskL. Straffet för brott mot förbudet är 
böter eller fängelse i högst två år (36 § DskL).Personer som är under 15 år 
får inte meddelas förelägganden eller förbud enligt 8 eller 9 §§ NLTHK (10 
§ NLTHK). De flesta remissinstanser hade inget att erinra mot paragrafen 
om hundförbud. JO ifrågasatte dock om paragrafen behövdes, med tanke på 
att hundförbud kan utfärdas med stöd av Djurskyddslagen. Regeringen 
menade dock att bestämmelsen behövdes och att det tidigare varit 
otillfredsställande att en ägare, som fått sin hund omhändertagen och 
avlivad på grund av att tillsynen brustit, direkt kunde skaffa en ny hund.60 

Regeringen skrev i propositionen att en person kan få både djurförbud enligt 
Djurskyddslagen och hundförbud enligt Lagen om tillsyn över hundar och 
katter samtidigt eftersom det är olika skyddsaspekter.61

 
 

3.2.3 Strikt skadeståndsansvar 
Bestämmelserna om strikt skadeståndsansvar tillkom först när riksdagen 
behandlade propositionen till 1943 års Lag om tillsyn över hundar och 
katter. I förarbetena hade regeringen istället förespråkat en regel om omvänd 
bevisbörda, det vill säga att hundägaren måste bevisa att han inte har varit 
försumlig för att inte bli skadeståndskyldig.62 Riksdagens lagutskott menade 
att det framstod som naturligt för den allmänna rättsuppfattningen att ägaren 
till en hund som orsakat skada skall ersätta densamma. Om lagen föreskrev 
att ägaren måste vara försumlig för att bli skadeståndsansvarig fanns enligt 
utskottet risk för att ägaren skulle slippa att betala skadestånd på grund av 
bevissvårigheter i ett stort antal fall. Det skulle kunna verka stötande för 
gemene man. Personligen förstår jag inte hur utskottet resonerat, eftersom 
eventuella bevissvårigheter hade drabbat hundägaren vid omvänd 
bevisbörda. Ett strikt skadeståndsansvar skulle enligt utskottet också 
underlätta för den skadelidande att få kompensation utan att behöva 
                                                 
59  Prop 2006/07:126 s 41. 
60  Prop 2006/07:126 s 38. 
61  Prop 2006/07:126 s 40. 
62  Prop 1943:191, Lag om tillsyn över hundar, s 2. 

 23



genomgå en rättegång. En dylik reglering skulle också inskärpa vikten av att 
hundägare utövade tillräcklig tillsyn över sina hundar och visade aktsamhet 
så att skador kunde förebyggas.63

 
En skada som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare eller 
innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Om någon annan än 
ägaren har hand om hunden gäller bestämmelsen om strikt ansvar också 
honom. Vad ägaren eller innehavaren har betalat i skadestånd har han eller 
hon rätt att få tillbaka av den som vållat skadan, se 19 § NLTHK.64  Denna 
paragraf säger att om någon annan har varit vållande kan ägaren dock 
regressa mot honom. Ersättningsskyldigheten kan jämkas om den 
skadelidande varit medskyldig till skadan.65 En skadelidande kan till 
exempel vara medvållande genom att utan orsak ha provocerat hunden 
medvetet.66  
 
I rättsfallet NJA 1947 s 594 handlade det om en lös hund som sprungit i 
vägen för en cykel. Cykeln välte och en kvinna föll av och skadades. Rätten 
ansåg att hunden orsakat skadan. Två justitieråd var skiljaktiga och menade 
att det var kvinnan som hade kört på hunden, vilket innebar att hunden inte 
kunde anses vara orsak till skadorna på det sätt som avsågs i  4 § GLTHK. 
Jag tolkar domskälen och de skiljaktiga meningarna som att domstolen inom 
sig var oense om de faktiska omständigheterna och inte som att en hund som 
är inblandad i en cykelolycka alltid ses som vållande. I mitt tycke skulle en 
princip som betyder att hundägarens strikta ansvar innefattar ansvar så fort 
hunden är inblandad i en olycka vara absurd, speciellt eftersom cyklister 
också har utökat ansvar. 
 
I ett mycket senare rättsfall, T 9602-06, handlade det åter igen om en skadad 
cyklist som menade att hundägaren hade strikt skadeståndsansvar. Hovrätten 
påpekade att hundägarens strikta ansvar innebär att hundägaren kan vara 
skadeståndskyldig även om ägaren inte varit vållande till olyckan. Det krävs 
dock både enligt lagtexten och allmänna skadeståndsrättsliga principer att 
olyckan orsakats av den som skall göras ansvarig för densamma. Hunden 
hade i situationen förhållit sig passiv och det är inte tillräckligt för 
skadeståndsansvar. 
 
I RH 2001:6 hade en äldre kvinna tagit på sig att utfordra och rasta en hund 
i några dagar utan att kräva betalning. Hunden drog i kopplet och kvinnan 
ramlade och gjorde sig illa. Hovrätten menade att uppdraget var för 
begränsat för att man skulle kunna säga att kvinnan mottagit hunden till 
underhåll och nyttjande enligt 6 § GLTHK. Bedömningen medförde att 
hundägaren ansågs vara strikt ansvarig för de uppkomna skadorna. 

                                                 
63  1 LU 1943:48, Första lagutskottets betänkande om tillsyn över hundar, s 
10 och 17. 
64  Jämför 6 § GLTHK. 
65  Karnov-plus, kommentar 8 till 6 § GLTHK, 
http://www.westlaw.se/pls/onl_se/!ilseintk.request?funktion=lg&produkt=&normid=&prod
id=614. 
66  SOU 2003:46, s 175. 
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Utgången blev den motsatta i fallet NJA 1996 s 104 där den skadade drev 
ett hundpensionat. Personen ansågs ha tagit emot hunden till nyttjande och 
underhåll och tillerkändes därför inte skadestånd av hundägaren. Domstolen 
uttalade att det var kontraktsrättsliga regler och inte regler om tillsyn som 
tillämpades. 
 
Regleringen angående det strikta hundägaransvaret har bland annat till syfte 
att förstärka hundägarens ansvar för uppfostran och tillsyn över hunden och 
att tvinga ägaren till nödvändig omsorg och aktsamhet till skydd för tredje 
man. När någon annan än ägaren har hand om hunden försvagas 
bestämmelsens syften, särskilt om den som vårdar hunden driver 
hundpensionat eller liknande. Hovrätten pekade i fallet med den gamla 
damen på att förarbeten till lagen också tyder på att det inte är meningen att 
den som är vårdare för hunden inte kan göra gällande skadeståndsanspråk 
gentemot hundägaren. Frågan är om utgången i ovannämnda fall hade blivit 
densamma enligt den nya lagen när en ”innehavare” har ersättningsansvar. 
Eftersom benämningen innehavare används även i den gamla Lagen om 
tillsyn över hundar och katter (5 §) skulle jag inte tro att rättsläget hade 
ändrats i sak. 
 
I NJA 1990 s 80 ansågs det, då en tik blivit dräktig med blandrasvalpar 
sedan en lösspringande hund parat sig med henne, att det utgjorde sakskada.  
Tiken var på grund av dräktigheten förhindrad att föda renrasiga valpar 
istället och inkomstbortfallet för de renrasiga valpar som inte blev till var en 
följdskada av sakskadan. Sakskadan var ersättningsgill enligt 6 § GLTHK. 
 
Även ersättning för personskada i form av psykiska besvär kan bli aktuellt. 
En kvinna tillerkändes skadestånd för psykiskt lidande då hennes hund blivit 
ihjälbiten av tre andra hundar, se RH 2000:17. Domstolen menade att det 
förelåg adekvat kausalitet mellan kvinnans psykiska lidande och den 
oaktsamhet som den andra hundägaren visade när han lät hundarna springa 
utan att ha tillräcklig kontroll över dem. Domen antyder att en hundägares 
strikta ersättningsansvar inte sträcker sig även till personskador utan då 
krävs vållande. Personligen skulle jag snarare vilja rubricera det psykiska 
lidandet som ideell skada men då hade det kanske inte blivit aktuellt med 
ersättning. 
 
I ett annat rättsfall, NJA 2001 s 61, menade Högsta domstolen att om ett 
sällskapsdjur blir skadad av en hund kan man inte gå efter vanliga 
skadeståndsrättsliga principer, att ersättning för reparation kan utgå högst 
till sakens ekonomiska värde. När det gäller sällskapsdjur ska rimliga 
veterinärkostnader ersättas även om de övergår kostnaderna för att skaffa ett 
annat likvärdigt djur, detta eftersom sällskapsdjur inte är vilken sak som 
helst. 
 
NJA 1920 s 160 handlade om en kvinna som blivit svårt biten av en hund 
och sökte skadestånd för detta. Yrkandet bifölls men i domskälen stod ”då 
Sigrid Nordström icke, såvitt visats, genom oförsiktighet själv varit skulden 
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till olyckan”. Domen har många år på nacken och tillkom före den gamla 
Lagen om tillsyn över hundar och katter med regler om strikt ansvar. 
 
Den nya regeringen menade i sin proposition till den nya Lagen om tillsyn 
över hundar och katter att hundägare generellt har god kunskap om sina 
skyldigheter och detta kan ha bidragit till att minska antalet skador. 
Regeringen anförde också att regeln om strikt skadeståndsansvar för 
hundägare antagligen leder till ökad tolerans hos dem som inte har hundar.67

 
 

3.2.4 Påföljder och överklaganden 
Den som bryter mot ett hundförbud döms för överträdelse av hundförbud till 
böter eller fängelse i högst ett år, enligt 22 § NLTHK. 23 § stadgar att till 
böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte följer ett 
föreläggande eller bryter mot ett förbud som har meddelats med stöd av 8 § 
första stycket. Enligt den gamla lagen fanns inte fängelse i straffskalan.68  

Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud får inte 
dömas till ansvar enligt Lagen om tillsyn över hundar och katter för den 
gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.  Den som uppsåtligen 
eller av grov oaktsamhet bryter mot 16 § första stycket eller en föreskrift 
som har meddelats med stöd av 16 § andra stycket döms till böter, se 24 § 
NLTHK. Regeringen ansåg att det är viktigt att fängelse finns i straffskalan 
när det gäller överträdelse av hundförbud. Hundar som ägs av olämpliga 
människor kan bli farliga och människor som meddelats hundförbud är i 
allmänhet olämpliga att ta hand om hundar. Brott mot ett meddelat 
hundförbud kan medföra påtaglig fara eller skada och är därför en så 
allvarlig gärning att den bör beläggas med straff. Normalpåföljden för 
överträdelse av hundförbud bör dock vara böter. 
 
Anledningen till att det att någon brister i tillsynen över sin hund inte ger 
böter är att staten skall vara försiktig med vilka gärningar den 
kriminaliserar. Regeringen ansåg att det strikta skadeståndsansvaret, det att 
det numera är lättare för polismyndigheten att omhänderta hundar, 
möjligheterna att förena förelägganden med vite samt att meddela 
hundförbud räcker för att se till att tillsynsskyldigheten följs.69

 
Enligt 26 § NLTHK får polismyndighetens beslut enligt denna lag och 
beslut om registrering av hund som meddelas av Jordbruksverket eller av 
den som ansvarar för driften av registret överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. Bestämmelserna i 22-28 och 30 §§ Förvaltningslagen 
(1986:223) skall tillämpas, om det överklagade beslutet har meddelats av en 
organisation. Jordbruksverket för det allmännas talan hos 
förvaltningsdomstol, om det överklagade beslutet har meddelats av en 
organisation. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 
                                                 
67  Prop 2006/07:126, s 45. 
68  Jämför 8 § GLTHK. 
69  Prop 2006/07:126, s 51-52. 
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Beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte något annat beslutas, 
enligt 27 § NLTHK. 
 
Det finns några äldre rättsfall gällande vem som har överklaganderätt i mål 
om förelägganden och avlivningsbeslut. I RÅ 1972 Ju 18 hade en man rätt 
att överklaga då han bodde några kvarter bort från den försumliga 
hundägaren och hans hem låg inom det område där hundägaren normalt 
rastade sin hund. Regeringsrättsrådet Petrén anförde att det var dessa och 
övriga omständigheter som gjorde att mannen fick anses ha sådant 
personligt intresse i saken att han hade besvärsrätt. I RÅ 1977 ref. 115 
ansågs en delgivningsman inte ha rätt att överklaga, eftersom hon bara 
tillfälligt uppehållit sig på plats där hon kunnat ha olägenhet av de 
ifrågavarande hundarna. 
 
 
 

3.2.5 Skydd för lantbruksdjur och vilda djur 
Som en parantes kan nämnas att 14 § NLTHK föreskriver att anträffas en 
hund lös på område där lantbruksdjur finns, får hunden, om den inte låter sig 
infångas och om det är nödvändigt för att förhindra skada på lantbruksdjur, 
dödas av den som äger eller vårdar lantbruksdjuren. 70 Under tiden den 1 
mars-20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från 
att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året 
skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller 
förfölja vilt, när de inte används vid jakt. Om det behövs till skydd för viltet 
får sådana föreskrifter innebära att en hund skall hållas kopplad, se 16 §. 
Om en hund springer lös i ett område där det finns vilt, får jakträttshavaren 
eller någon som företräder honom eller henne ta hand om hunden. Om 
jakträttshavaren eller den som företräder honom eller henne inte vill ta hand 
om hunden, skall i stället polismyndigheten omhänderta hunden. Kan inte 
hunden tas om hand, får polismyndigheten avliva hunden, om detta är 
angeläget från viltvårdssynpunkt och försvarligt även med hänsyn till 
omständigheterna i övrigt, enligt 17 §.71  

 

3.3 Den gamla Lagen om märkning och 
registrering 

Den gamla Lagen om märkning och registrering av hundar som upphävdes 1 
januari 2008 infördes för att det skulle bli enklare och gå fortare att fastställa 
vem som är ägare till en hund som stadigvarande vistas i Sverige72. Det 
ansågs viktigt att förstärka ägarens ansvar för sin hund. Innan lagen infördes 
var det nämligen ofta inte möjligt att fastställa vem som var ägare till en viss 
                                                 
70  Jämför 3 § GLTHK. 
71  Jämför 4 § GLTHK. 
72  Se 3 § LMRH. 
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hund och därmed blev det svårt att utkräva ansvar för skador som hunden 
hade orsakat. Regeringen menade att antalet farliga och aggressiva hundar 
som attackerade människor och andra hundar hade ökat markant och lagen 
skulle vara ett medel i kampen mot dessa hundar.73 När lagförslaget 
skickades ut på remiss ifrågasatte vissa remissinstanser om målet att 
bekämpa farliga hundar skulle uppnås med hjälp av den här lagen. 
Regeringen föreslog bland annat att hundar som inte var märkta kunde säljas 
eller avlivas. Jordbruksverket menade att åtgärder visst måste vidtas för att 
komma till rätta med problemet med farliga och aggressiva hundar men 
avstyrkte lagförslaget med hänvisning till proportionalitetsprincipen. 
Lagrådet riktade också allvarlig kritik mot föreslaget med hänsyn till 
ovannämnda princip, då rådet inte ansåg att försäljning eller avlivning 
kunde stå i proportion till lagens syfte att människor skulle låta märka och 
registrera sina hundar.74 Svenska jägareförbundet avstyrkte också förslaget 
men föreslog istället att polisen allmänt skulle få större utrymme att 
omhänderta och avliva hundar. Jägarnas riksförbund och Svenska 
Hundklubben menade att lagen var obehövlig.75

 
De långtgående verkningarna av utebliven märkning eller registrering 
försvarades av regeringen. Regeringen menade att det fanns skäl att anta att 
vissa hundägare inte skulle vilja låta märka och registrera sin hund. Vissa 
kunde anse att det var en fördel att förvärva eller inneha en hund som inte 
var känd för myndigheterna. Ofta skulle det då vara fråga om ägare som 
ville använda sin hund i kriminella eller andra olämpliga syften. Behovet att 
få kännedom och kontroll över dessa hundar ansågs så starkt att en allmän 
lag om märkning och registrering av hundar och ökade befogenheter för 
polisen att ingripa var påkallad.76 En del remissinstanser lyfte fram att lagen 
kunde ha andra positiva verkningar, bland annat kunde myndigheternas 
djurskyddstillsyn underlättas väsentligt och bortsprungna hundar kunde 
fortare återföras till sina ägare om de fanns med i ett register.77  
 
Regeringen föreslog att lagen skulle gälla alla hundar, oavsett ras eller 
farlighet. Men det var ingen hemlighet att lagförslaget främst riktade in sig 
på det ökande problemet med aggressiva hundar. Som exempel på 
problemets omfattning visade polismyndigheten i Stockholms län fram en 
rapport som visade att det de första nio månaderna 1999 kom in 40 
anmälningar där så kallade kamphundar var inblandade. Anmälningarna 
rörde situationer där den farliga hunden hade gått till angrepp mot människa 
eller djur eller där hundens närvaro upplevts som ett hot. Regeringen 
menade att det inte var möjligt att hänföra de aggressiva hundarna till någon 
särskild ras, eftersom alla hundar kan utveckla aggressiva eller på annat sätt 
icke önskvärda egenskaper genom bland annat felaktig avel eller fostran.78  

                                                 
73  Prop 1999/2000:76, Regeringens proposition om lagen om märkning och 
registrering av hundar, s 7. 
74  Prop 1999/2000:76, s 11. 
75  Prop 1999/2000:76, s 9. 
76  Prop 1999/2000:76, s 16. 
77  Prop 1999/2000:76, s 9. 
78  Prop 1999/2000:76, s 9-10. 
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Regeringen poängterade att det fortfarande var Lagen om tillsyn över 
hundar och katter som var central angående polisens ingripande när det 
gällde hundar som användes på ett kriminellt eller gravt ordningsstörande 
sätt. Skillnaden var att det enligt den gamla Lagen om tillsyn över hundar 
och katter krävdes att det klarlades att hunden var bitsk innan polisen kunde 
omhänderta hunden, medan enligt Lagen om märkning och registrering av 
hundar kunde en omärkt eller oregistrerad hund omhändertas om den 
utgjorde eller kunde utgöra en fara för människor eller djur eller om det 
annars fanns särskilda skäl79. Lagen utökade därför polisens möjligheter att 
arbeta förebyggande om myndigheten hade tillräckliga skäl att misstänka att 
ägaren kunde använda sin hund på ett farligt sätt. Detta kunde i ett längre 
perspektiv leda till att polisen fick ökad kännedom om och kontroll över 
förekomst och innehav av farliga hundar.80  

 
Polisen fick som nämnts enligt den gamla Lagen om märkning och 
registrering av hundar omhänderta omärkta eller oregistrerade hundar.81 
Omhändertagande kunde ske inte bara om den omärkta hunden utgjorde 
eller kunde utgöra en fara för människor och andra djur, utan också om det 
annars fanns särskilda skäl. Särskilda skäl kunde vara att det var fråga om en 
hund som ännu inte visat sig farlig men som var av en härstamning som 
typiskt sett kan leda till farlighet eller en hund som polisen av någon 
anledning bedömde att de måste få kontroll över. Om ägaren inte inom 
föreskriven tid lät märka och registrera sin hund fick polismyndigheten 
besluta att hunden skulle säljas, skänkas bort eller avlivas. Innan polisen 
bestämde att hunden ska avlivas skulle en veterinär undersöka hunden och 
yttra sig i frågan. Detta krav kunde efterges om hunden befann sig i så dåligt 
skick att den borde avlivas omedelbart. Lagrådet hade påpekat att 
polismyndighetens oåterkalleliga beslut om försäljning, bortskänkande eller 
avlivning inte borde få verkställas så länge tiden för överklagande löper och 
något överklagande inte skett. Regeringen bortsåg dock från påpekandet 
eftersom en sådan ordning skulle kunna innebära att en hund skulle vara 
omhändertagen och placerad i hundstall under lång tid. Det skulle bli väldigt 
kostsamt och inte heller tillfredsställande med hänsyn till hundens väl och 
ve. Istället för en lagregel fick förutsättas att polismyndigheten avvaktade 
med åtgärder om det fanns fog för att anta att hundägaren skulle överklaga. 
 
Det fanns inga straffbestämmelser eller bestämmelser om straffavgifter i 
Lagen om märkning och registrering av hundar. Regeringen anförde som 
skäl att överträdelsen inte är så grov att den motiverar en kriminalisering82  
och omnämnde också att polisen hade goda möjligheter att ingripa och 
omhänderta hunden eller att utfärda förelägganden och viten83. Numera 
behövs ingen bestämmelse om att polismyndigheten skall kunna 

                                                 
79  Se 7 § LMRH. 
80  Prop 1999/2000:76, s 10. 
81  Jämför 7 § LMRH. 
82  Prop 1999/2000:76, s 16-18. 
83  Jämför 9 § LMRH. 
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omhänderta omärkta hundar, eftersom polisen fått ökade befogenheter i och 
med den nya Lagen om tillsyn över hundar och katter.84

 

3.4 De nya bestämmelserna om märkning 
och registrering 

Man bedömer att cirka 56 % av de svenska hundarna är märkta och 
registrerade i Jordbruksverkets register. Dåvarande Djurskyddsmyndigheten 
anförde som skäl till att fler hundar inte är registrerade att registret är ganska 
nytt. En annan möjlig anledning är att SKK hade hand om registret i början, 
vilket kan vara förvirrande för hundägare och förleda dem att tro att det 
räcker med att registrera hunden i SKK:s register. Det är också möjligt att 
vissa ägare inte känner till Jordbruksverkets register och att det är stadgat i 
lag att man skall ägarregistrera sin hund där.85

 
Ägaren skall låta märka sin hund på ett bestående sätt så att hunden kan 
identifieras enligt 2 § NLTHK.86 Metoderna som är aktuella är tatuering och 
chipsmärkning, 3 § Förordningen om tillsyn över hundar (FTH).87  
Jordbruksverket är ansvarigt för det centrala registret och hundägaren skall 
låta registrera sitt ägarskap där (3 § LTHK).88 Regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 
skyldighet för hundägaren att betala en engångsavgift för registreringen och 
för utrustningen att läsa av märkningen med samt beräkningen av avgiften 
(3 § p 1 och 2).89 Skyldigheten att märka och registrera sin hund gäller bara 
om hunden stadigvarande vistas i Sverige, se 4 § NLTHK.90 Hundregistret 
får användas för att fastställa vem som är ägare till en hund enligt 5 §. 
Tullverket, Jordbruksverket, länsstyrelser, polismyndigheter och de 
kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet skall ha direktåtkomst till registret.91 Regeringen eller, 
efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket får besluta att överlåta 
driften av registret till en annan myndighet eller till en annan organisation, 
se 6 §.92 Man valde, när registret var nytt, att låta SKK driva registret. Den 
största anledningen till att just SKK valdes var att de redan hade ett 
befintligt register där många ägare av både renras och blandras registrerat 

                                                 
84  Prop 2006/07:126, s 34. 
85  Prop 2006/07:126, s 26-27. 
86  Jämför 1 § LMRH. 
87  Jämför 3 § den nu upphävda Förordningen (2002:7) om märkning och 
registrering av hundar. 
88  Jämför 2 § LMRH. 
89  Jämför 2 § LMRH. 
90  Jämför 3 § LMRH. 
91  Jämför 4 § LMRH. 
92  Jämför 5 § LMRH. 
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sina hundar.93 I 6 § FTH ger regeringen bemyndigande till Jordbruksverket 
att överlåta driften av registret till en annan myndighet eller organisation. 
Numera är Jordbruksverket anlitat för att sköta driften.94

Polismyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att 
bestämmelserna om märkning och registrering av en hund skall följas och 
föreläggandena får förenas med vite, se 9 § NLTHK. 

3.5 Hundägarens ansvar för sin hund 
I detta kapitel ska jag främst ta upp bestämmelser samt rättsfall som inte 
faller in under Lagen om tillsyn över hundar och katter.  
 
En ägare som med uppsåt har hetsat sin hund till att skada en människa, kan 
dömas för misshandel95 (3 kap 5-6 §§ BrB) eller möjligen rån (8 kap 5-6 §§ 
BrB) och om han uppsåtligen använder hunden att hota med kan han dömas 
för olaga hot (4 kap 5 § BrB). Om ägaren har brustit i sin tillsyn av hunden, 
men inte haft för avsikt att den utsatta människan skulle bli skadad kan det 
bli fråga om ansvar för vållande till kroppsskada (3 kap 8 § BrB). Om 
ägaren uppsåtligen har bussat sin hund på en annan hund kan ansvar för 
skadegörelse och/eller djurplågeri bli aktuellt (12 kap 1-3 §§ och 16 kap 13 
§ BrB). 22 § SJVFS 2008:5 stadgar att hundar inte får hetsas vare sig mot 
varandra eller mot andra djur. 
 
Med stöd av 3 kap 8 § Ordningslagen (OL) får kommun, efter regeringens 
bemyndigande, meddela de föreskrifter som behövs för att upprätthålla den 
allmänna ordningen på offentlig plats. Många kommuner föreskriver med 
stöd av detta lagrum att hundar skall hållas kopplade inom särskilda 
områden eller att avföring efter hunden skall plockas upp.96 Om man bryter 
mot föreskrifterna kan man dömas till penningböter, se 22 § OL. Rättsfallet 
RÅ 80 2:55 rörde ett kommunalt beslut om införande av ordningsföreskrift 
som omfattade bland annat skyldighet att hålla hundar kopplade och att 
plocka upp efter dem. Beslutet ansågs strida mot den numera upphävda 7 § 
Allmänna ordningsstadgan (AOS) som föreskrev att i lokal ordningsstadga 
fick meddelas de bestämmelser som med avseende på den allmänna 
ordningen befanns erforderliga för kommunen eller del därav och som inte 
angick förhållanden, om vilka annorledes var bestämt. Vid meddelande av 
sådan föreskrift skulle tillses att det inte lades onödigt tvång på allmänheten 
eller annan obefogad inskränkning i den enskildes frihet. Kommunen 
hävdade att beslutet hade fattats till stor del på grund av den allt intensivare 
trafiken, men antagligen var bestämmelsen tillkommen för att ytterligare 
bekämpa problemet med att människor inte alltid tog upp efter sina hundar. 
Anledningen till att beslutet upphävdes av Regeringsrätten var att domstolen 
                                                 
93  Prop 1999/2000:76, s 13. 
94  Se 2 § DFS (2006:2), Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om märkning 
och registrering av hundar, samt Jordbruksverket, 
http://www.sjv.se/download/18.b1bed211329040f5080001786/DFS_2006-02.pdf, 2007-09-
02. 
95  Se RH 2004:19. 
96  Prop 2006/07:126, s 15. 
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ansåg att det måste strida mot 7 § AOS att införa koppeltvång och 
upptagningstvång inom ett så vidsträckt område som innefattade så 
betydande skillnader vad avser bebyggelse- och trafikförhållanden. Det är 
dock tillåtet för en kommun att i den lokala ordningsstadgan besluta att 
hundförare är skyldig att plocka upp avföringen efter sin hund, åtminstone 
om upplockningstvånget bara gäller på gångbana, gata, torg, 
hyreshusområden och parkmark inom stads- och byggnadsplananlagt 
område. Ett sådant beslut innebär inte en obefogad inskränkning i den 
enskildes frihet (se Ab-106/82).  I en senare dom, B 8211-03, menades att 
koppeltvång i Stockholm på offentlig plats inte har givits ett för vidsträckt 
område. En kommun får, som tidigare nämnts, med stöd av 3 kap. 8 § OL 
meddela ytterligare föreskrifter för att upprätthålla allmän ordning på 
offentlig plats. Enligt 3 kap. 12 § får föreskrifterna inte lägga onödigt tvång 
på allmänheten eller annars obefogat inskränka den enskildes frihet. I de 
lokala ordningsföreskrifterna för Stockholms kommun står att hundar skall 
hållas kopplade på offentlig plats, med undantag för hundrastgårdar. Vissa 
områden jämställs med offentlig plats och domen handlar om ett sådant 
område. Hovrätten konstaterade att kommuner har befogenhet att utfärda 
bestämmelser om hundar om det verkligen behövs och det geografiska 
tillämpningsområdet begränsas till områden där ett behov verkligen finns. 
Hovrätten jämförde med det äldre rättsfallet från Regeringsrätten och 
menade att lång tid förflutit sedan dess och att synen på koppeltvång 
förändrats. Lösspringande hundar i allmänhet och kamphundar i synnerhet 
har blivit ett allt större problem. Hovrätten ansåg att behov av koppeltvång 
är betydligt mer markant numera och att tidigare praxis därför inte utan 
vidare kan ligga till grund för bedömningen. Istället blir det en avvägning 
mellan olika intressen. Tvånget och inskränkningen i hundägarens frihet 
skall ställas mot den frihetsinskränkning som upplevs av den som på grund 
av risken för angrepp från lösspringande hundar finner sin rörelsefrihet på 
offentlig plats beskuren. Hovrätten menade att det inte går att ställa upp 
några generella regler för bedömningen utan man måste se från fall till fall. 
 
Enligt 36 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd skall hundar förvaras och skötas så att olägenheter för 
människors hälsa inte uppkommer. 9 kap 3 § Miljöbalken (MB) stadgar att 
med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk 
eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa 
eller helt tillfällig. Som sådan olägenhet kan ihärdigt skällande räknas, se till 
exempel M 83- 08. Givetvis kan ihärdigt skällande också ses som en 
olägenhet enligt Lagen om tillsyn över hundar och katter, då är det ett 
ärende för polisen. Man kan också nämna 2 kap 3 § MB som föreskriver att 
man måste vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förebygga att 
verksamheten medför olägenhet för människors hälsa. I  
M 1849-07 framförde en man klagomål till miljönämnden om att det luktade 
av att grannens hundar använde grannens tomt som toalett. Miljönämnden 
kunde vid sina inspektioner inte känna någon lukt och inga andra grannar 
hade klagat. När fallet kom upp till miljödomstolen ansåg domstolen att den 
anmälda luktstörningen inte kunde ses som olägenhet enligt 2 kap 3 §.  
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Hundar som gång på gång utsätts för hårda tag kan tappa förtroendet för 
människor och bli aggressiva.97 Djur skall behandlas väl och skyddas mot 
onödigt lidande och sjukdom, enligt 2 § DskL. De får inte agas eller drivas 
på med redskap som lätt kan såra eller på annat sätt skada djuret (5 §). 
Enligt 9 § DskL skall ett djur som är sjukt, skadat eller på annat sätt genom 
sitt beteende visar tecken på ohälsa snarast ges nödvändig vård, vid behov 
av veterinär, eller andra åtgärder vidtas, om inte sjukdomen eller skadan är 
så svår att djuret måste avlivas omedelbart.  

3.6 Åtgärder för att freda sig mot hundar 
Fallet RH 1993:163 rörde åtal för djurplågeri då en hundägare i nackskinnet 
lyft upp och kastat en lös hund i marken som sprungit fram och råkat i 
slagsmål med den egna kopplade hunden. Den framspringande hunden fick 
skador i form av en bruten tass. I tingsrätten ogillades åtalet då mannen 
ansågs ha handlat i nöd (se 24 kap 4 § Brottsbalken). Mannen lyfte upp och 
kastade den andra hunden för att han ville avvärja skador på sin egendom 
och med tanke på omständigheterna fick detta anses vara försvarligt. 
Hovrätten var av en annan mening och åtalet bifölls. I vittnesmål uttalades 
det att den typ av skada som den lösspringande hunden åsamkats ofta kräver 
ganska kraftigt våld. Domstolen anförde att det i varje fall måste ses som ett 
medvetet risktagande från hundägarens sida och att det var grov oaktsamhet. 
Domstolen menade att det kan ifrågasättas om mannen över huvud taget 
befann sig i en nödsituation. Den fara som uppkommit skulle möjligen bestå 
i att hans hund kunde bli skadad. Slagsmålet som föregick ingripandet 
medförde inga skador på någon av hundarna. Även om man skulle godta att 
en nödsituation förelegat så skulle inte rekvisitet på att handlandet skulle stå 
i rimlig proportion till farans beskaffenhet vara uppfyllt. Inte heller kunde 
omständigheterna anses vara sådana att hundägaren svårligen kunde besinna 
sig enligt 24 kap 5 § Brottsbalken. I fallet yrkade den lösspringande hundens 
ägare på skadestånd vilket också bifölls. Den lösspringande hundens ägare 
ansågs inte alls vara medvållande. 
 
Jag är kritisk till utgången i RH 1993:163. I ett hundslagsmål är det väldigt 
svårt att se huruvida någon av hundarna hunnit bli skadade eller inte. Jag 
tycker att det skulle ställas för stora krav på den ingripandes 
uppfattningsförmåga att bedöma hur stor fara som förelåg, då 
händelseförloppet ofta går snabbt i sådana situationer. Jag menar att han 
borde ha haft rätt att avvärja skada på sin egendom och att det med tanke på 
omständigheterna var försvarligt handlande. 
 
I ett senare hovrättsavgörande, B 245-06, blev utgången annorlunda. En 
man hade först jagat bort en hund som mannen upplevde hade attackerat 
hans egen hund. Den främmande hunden kom tillbaka och då viftade 
mannen med armarna och sparkade för att skrämmas. En spark träffade 
hunden som skadades. Hovrätten ifrågasatte om det rent faktiskt hade varit 
en nödsituation då det inte hade varit fråga om hundslagsmål. Dock menade 
                                                 
97  Ahlbom, Å, Från valp till vuxen hund del 1, 2006, s 113.  
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hovrätten att mannen kunde uppfatta situationen som en nödsituation då han 
trodde att hans hund var attackerad och att det fanns en överhängande risk 
att den skulle bli skadad. Mannen hade försökt skrämma iväg den 
främmande hunden men den hade omedelbart attackerat igen, hundens ägare 
fanns inte på plats och tog hand om den och mannen själv vågade inte lyfta 
upp sin hund av rädsla för att själv bli biten. Därför fanns det inte någon 
rimlig praktisk möjlighet för mannen att avvärja faran med mindre 
ingripande medel än vad som skett. Agerandet bedömdes med hänsyn till 
omständigheterna som försvarligt och åtalet gällande djurplågeri ogillades. 
 
Det är svårt att dra någon generell slutsats utifrån dessa fall. Men det verkar 
som att det att man först försökt avvärja kontakt med den främmande 
hunden utan onödigt våld påverkar utgången, likaså hur farlig man själv 
uppfattade situationen som. Man kan spekulera i om man får använda 
hårdare metoder om ens egen hund är mycket mindre än den 
framspringande, då risken för allvarliga konsekvenser är större för den lilla 
hunden än om det vore två jämnstora hundar som skulle mötas. Jag menar 
att rättsläget är oklart vad gällande fall som det första,  RH 1993:163. 
Tingsrätten dömde inte till djurplågeri då handlandet ansågs försvarligt med 
tanke på omständigheterna. Hovrätten menade att man inte fick ta så stora 
risker med den främmande hunden. 
 

3.7 Sammanfattning 
Sedan 1940-talet har vi haft en Lag om tillsyn över hundar och katter i 
Sverige. Lagen från 1943 siktade in sig på att skydda jordbrukets och 
skogens djur. På den tiden var Sverige fortfarande till stor del ett 
lantbrukssamhälle och samhället någorlunda glesbefolkat. Samhällets 
uppbyggnad har ändrats mycket sedan dess, jordbruket och jakten har fått en 
mer marginell betydelse och samhället har blivit mer tättbefolkat. Det finns 
många hundar och det har varit en del problem med hundar som skadar 
människor eller hundar och i vissa fall har de attackerade hundarna bitits 
ihjäl. Detta skapar en oro och späder på hundrädslan. Restriktioner, till 
exempel koppeltvång, har införts på vissa platser till följd av detta. Vissa 
raser har nämnts mer ofta i mindre fördelaktiga sammanhang och de kallas 
med ett gemensamt namn för ”kamphundar”. Röster har höjts för att man 
ska förbjuda vissa raser med ett förflutet inom hundkamp men regeringen 
menar att problemet med farliga hundar främst är ett hundägarproblem. 
Förbjuder man vissa raser kommer de olämpliga hundägarna hitta andra 
raser som inger respekt och rädsla hos människor. 

 

Den nya Lagen om tillsyn över hundar och katter som kom 2008 innebär 
vissa skärpningar. Om någon brister i tillsynen över eller skötseln av en 
hund, får polismyndigheten meddela de förelägganden och förbud som 
behövs för att förebygga skada eller avsevärd olägenhet. Den nya lagen är 
mindre konkret än den gamla och exemplifierar inte vilka förelägganden 
som kan komma i fråga, detta för att öka polisens frihet att fatta lämpliga 
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beslut. Lagen stadgar att för att hindra att en hund orsakar skada eller 
avsevärda olägenheter får beslutas att hunden skall omhändertas, om inte 
andra, mindre ingripande åtgärder anses tillräckliga. Det är nu möjligt för 
polisen att omhänderta hundar utan att de behöver ha bitit flera gånger, som 
det var tidigare. Numera kan man också omhänderta och till och med avliva 
hundar som angripit andra hundar. Polismyndigheten får, efter utredning, 
besluta att hunden skall säljas, skänkas bort eller, om hunden utgör en fara 
för människor eller djur eller om det annars finns särskilda skäl, avlivas. 
Polisen kan också meddela hundförbud för den som allvarligt brister eller 
tidigare har brustit i tillsynen över en hund. Den som bryter mot ett 
hundförbud döms för överträdelse av hundförbud till böter eller fängelse i 
högst ett år. Tidigare fanns inte möjligheten att döma till fängelse för 
oansvariga hundägare, utan endast böter kunde bli aktuellt. 

 

En ägare skall hålla sin hund under sådan tillsyn som behövs för att 
förebygga att den orsakar skada eller avsevärda olägenheter. En regel som 
var central i den gamla lagen och är så även i den nya är att hundägaren har 
strikt ansvar för sin hund. Det krävs alltså inte att hundägaren varit vårdslös 
för att bli ersättningsskyldig för de skador hans hund har orsakat. Denna 
regel har bland annat till syfte att öka toleransen för hundar i samhället, det 
kan kännas tryggt för människor att veta att hundägaren i princip alltid 
måste betala för det hundens gjort, och regeln är också ett starkt incitament 
till hundägaren att iaktta aktsamhet och hålla god tillsyn över hunden. Om 
den som drabbats av skada har varit medvållande kan skadeståndet jämkas, 
ibland till 0. 

 

Tidigare fanns det en speciell Lag om Märkning och registrering av hundar 
men när den upphävdes överfördes bestämmelserna till den nya Lagen om 
tillsyn över hundar och katter. Man är enligt lag tvungen att märka och 
registrera sin hund i Jordbruksverkets register. Denna bestämmelse har till  
främsta syfte att öka kontrollmöjligheterna för staten att ta reda på vem som 
äger en hund. Tidigare kunde en omärkt hund omhändertas på den grunden, 
exempelvis om den befarades kunna utgöra fara för människor eller djur, 
men i och med lagändringen som möjliggör omhändertagande av hund som 
ännu inte visat sig bitbenägen ansågs den stränga lagparagrafen överflödig. 

 

Det är oklart vad man får göra för att försvara sig mot en främmande hund 
som springer fram. Man kan tolka rättspraxis så att mycket beror på hur man 
upplever situationen. Upplever man att man själv eller ens hund är i fara kan 
mer våld vara befogat. Det tycks också vara så att man får ta till våld om 
man först försökt avvärja kontakt med den främmande hunden med fredliga 
metoder. 
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4 Analys om det gällande 
rättsläget för hundägares och 
uppfödares ansvar samt 
diskussion och lagförslag 
angående juridiska åtgärder 
för att främja god hundavel 
och ansvarsfulla hundägare 

Här kommer en diskussion angående juridiska åtgärder med mina personliga 
reflektioner. Jag har även argumenterat för mina åsikter i anslutning till att 
jag har redogjort för regeringens åsikter i vissa frågor i kap 5 och de 
frågorna diskuterar jag inte här igen. 
 

4.1 Analys om det gällande rättsläget för 
hundägares och uppfödares ansvar 

Hunden har varit  människans bästa vän i många tusen år. Nu för tiden 
används de flesta hundar till sällskap men det är inte alltid som aveln 
frambringar goda sällskapshundar, i alla fall inte om man med goda 
sällskapshundar menar hundar som är trevliga och utan överdriven 
aggressivitet eller rädsla.  Det finns flera anledningar till undermålig avel. I 
vissa grupper är det coolt med skarpa hundar med ökad reaktivitet och 
aggressivitet. Sådana hundar kan fylla syftet att skrämmas och användas 
som hot av kriminella. Det finns också många som avlar på sin hund av 
mindre genomtänkta anledningar som ”det är så gulligt med valpar”, ”hon är 
ju så söt” eller ”sköna skattefria inkomster lagom till semestern”. I sådana 
fall har uppfödaren kanske inte erfarenhet eller kompetens att avgöra om det 
blir en lyckad kombination gällande mentaliteten eller så är dylika aspekter 
av underordnad betydelse. Det är inte heller säkert att uppfödaren vet om 
eventuella rädslor eller aggressivitet i hundens släktled. Blandraser med 
border collie och andra arbetskrävande raser i är populära, då vissa inbillar 
sig att en border collie föds till en lydig superstjärna. De kanske inte tänker 
på att många vall- och brukshundraser kräver mycket arbete och mental 
aktivering för att bli mentalt stabila hundar. Understimulering kan bland 
annat yttra sig i aggressiva beteenden.  I andra fall sätter uppfödare 
utseendet främst, kanske har de överseende med vissa mentala brister om 
avelshundarna går strålande på utställning. Uppfödare har dock regler som 
de skall hålla sig till. Till exempel skall de inte avla på  hundar som har 
ärftliga sjukdomar eller hundar som är överdrivet rädda eller aggressiva i 
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oprovocerade eller vardagliga situationer. 

 

Önskvärt är att både uppfödare och köpare blir mer nogräknade med vem de 
säljer hund till alternativt köper hund av. Det kan leda till att färre hundar 
hamnar i dåliga hem där ägarna har för lite kunskap eller/och engagemang 
samt att färre hundar som belastas med dålig mentalitet eller/och dålig hälsa 
föds. Får oseriösa uppfödare sålt sina hundar avlar de bara fram fler kullar 
och därför är det enligt mitt förmenande förkastligt att köpa en valp för att 
man tycker synd om den eller vill hjälpa den. Som köpare har man ett 
moraliskt ansvar för att hunden man köper är avlad och uppfödd på ett ur 
djurskyddssynpunkt godtagbart sätt. Som uppfödare bör man hellre låta bli 
att avla i tider då det finns överskott på valpar, hellre än att göra avkall på att 
valparna skall få riktigt bra hem. 

 

Samhället har förändrats mycket de senaste decennierna. Tidigare var det 
centrala syftet med tillsynsreglerna gällande hundar att se till att hundar inte 
dödade lantbruksdjur eller vilda djur. Det var mer vanligt att hundar 
strövade fritt och kunde orsaka skada på djur som hunden betraktade som 
byten. Numera är det svenska samhället tätbebyggt och jordbrukslandskap 
mera ovanligt. Fokus har flyttats från att skydda jordbruksdjur och vilda 
djur till att skydda människor och andra djur från skador. Vissa raser 
framavlade för kamp blir allt mer förekommande och ställer till med med 
andra problem än de renodlade jakthundarna som var vanliga förr. Detta 
ändrade fokus avspeglar sig i den nya Lagen om tillsyn över hundar och 
katter där det blivit enklare för polisen att omhänderta hundar och det har 
tillkommit en möjlighet att utfärda hundförbud för de som är olämpliga att 
ha hand om hund. Jag anser att det är för tidigt att uttala sig om hur 
tillämpningen av de nya reglerna fungerar i praktiken. Jag hoppas att de 
ökade möjligheterna att omhänderta hundar samt utfärda hundförbud 
kommer att användas i en ganska hög utsträckning, då jag upplever det 
viktigt att få bort olämpliga hundägare och mentalt instabila hundar från 
gatorna. Jag anser att det enligt proportionalitetsprincipen är berättigat med 
ingripande åtgärder, då hundar kan vara farliga. Jag vill hellre ha hårda 
restriktioner för de hundägare som missköter sig, än restriktioner för alla 
hundägare på grund av att hundrädslan och hundskepsisen breder ut sig i 
samhället efter alla rapporterade incidenter. 

 

Några viktiga punkter i lagen är att en ägare skall hålla sin hund under sådan 
tillsyn som behövs för att förebygga att den orsakar skada eller avsevärda 
olägenheter och  att hundägaren har strikt ansvar för sin hund. Det krävs 
alltså inte att hundägaren varit vårdslös för att bli ersättningsskyldig för de 
skador hans hund har orsakat. Denna regel har bland annat till syfte att öka 
toleransen för hundar i samhället, det kan kännas tryggt för människor att 
veta att hundägaren i princip alltid måste betala för det hunden gjort, och 
regeln är också ett starkt incitament till hundägaren att iaktta aktsamhet och 
hålla god tillsyn över hunden. Om den som drabbats av skada har varit 
medvållande kan skadeståndet jämkas, ibland till 0. Man är enligt lag 
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tvungen att märka och registrera sin hund i Jordbruksverkets register. Denna 
bestämmelse har till  främsta syfte att öka kontrollmöjligheterna för staten 
att ta reda på vem som äger en hund. Tidigare kunde en omärkt hund 
omhändertas på den grunden, exempelvis om den befarades kunna utgöra 
fara för människor eller djur, men i och med lagändringen som möjliggör 
omhändertagande av hund som ännu inte visat sig bitbenägen ansågs den 
stränga lagparagrafen överflödig. 

 

Det är oklart vad man får göra för att försvara sig mot en främmande hund 
som springer fram. Man kan tolka rättspraxis så att mycket beror på hur man 
upplever situationen. Upplever man att man själv eller ens hund är i fara kan 
mer våld vara befogat. Det tycks också vara så att man får ta till våld om 
man först försökt avvärja kontakt med den främmande hunden med fredliga 
metoder. 

 

4.2 Diskussion och lagförslag angående 
juridiska åtgärder för att främja god 
hundavel och ansvarsfulla hundägare 

Kerstin Malm är hundetolog och hon har bland annat skrivit en i mitt tycke 
läsvärd bok från 2005 med titeln Aggressivitet hos hundar. Hon har gjort 
upp en lista på åtgärder som hon menar skulle kunna förebygga aggressivitet 
hos hundar. 98 Jag har valt att ta med listan i mitt arbete då jag tycker att det 
är intressant att höra åsikter från någon som arbetar utifrån hundens 
perspektiv. Många av punkterna är likartade de som man kan finna i 
regeringens förslag och den nya Lagen om tillsyn över hundar och katter. 
Här följer en förkortad och inte fullständig version av Kerstin Malms lista 
på förebyggande åtgärder: 
 

                                                 
98  Malm; Kerstin; Aggressivitet hos hundar, 2005, s 58-60. 
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- Förbättra lagstiftningen och satsa på mer utbildning för att få bort våld 
och hårdhänt behandling i hunduppfostran och hundträning. Hårda 
metoder mot hundar är en djurskyddsfråga men också en faktor som ökar 
risken för att hundar blir farliga. 
- Satsa mer resurser på att få bort kriminell användning av hundar. Öka 
möjligheterna att förbjuda olämpliga människor att ha hund. 
- Se över rasernas historik och aveln för att undersöka om det finns raser 
som är extra benägna till att visa aggressivitet. Restriktioner kan 
eventuellt införas mot dessa raser om vem som får ha hund av denna ras 
och i vilka syften. Man kan också tänka sig att särskild utbildning kan 
krävas för att få äga en hund av en viss ras. 
- Förbjuda storproduktion av valpar. Riskerna med ”valpfabriker” är att 
hundarna får en bristfällig uppväxt, blir dåligt socialiserade och att 
uppfödarna brister i avelstänkandet. (Min personliga tolkning av ”brister 
i avelstänkandet” är exempelvis att avelsdjuren inte har genomgått 
lämpliga hälsotester, att man blandar raser som inte är lämpliga att 
blanda eller att avelsdjuren inte har god mentalitet.) 
- Hunduppfödningen bör ske inomhus med mycket mänsklig kontakt. 
- Erbjuda eller kräva att blivande och nyblivna hundägare genomgår en 
utbildning. Utbildningen skall ta upp omvårdnad och uppfostran och 
även förmedla en förståelse för hunden, vilka behov den har och vilket 
ansvar en hundägare tagit på sig 
- Utbilda människor som på något sätt arbetar med hundar; som 
uppfödare, instruktörer och personal inom djursjukvården. Större tillsyn 
och kontroll bör eftersträvas när det gäller hunduppfödning.  
- Valpar bör ges goda möjligheter att lära sig umgås med andra hundar. 
Bra tillfällen är på kurser eller på lokala klubbar som bildats för att hjälpa 
hundar att få social träning. 
 

Diskussioner har förts både i media och bland politiker om att införa allmänt 
koppeltvång och i vissa städer gäller redan generellt koppeltvång. Min åsikt 
är att koppeltvång kan vara berättigat på offentliga platser och i 
bostadsområden. Många ägare tror/intalar sig att de har kontroll på sina lösa 
hundar utan att ha det. Varje dag kan man se exempel där lösa hundar 
sprungit fram till människor eller hundar och orsakat skada. Jag tycker inte 
att den extra friheten för hunden är värd de väsentliga olägenheter det kan 
medföra de gånger det går snett. Incidenter drabbar alla hundägare, även de 
ansvarsfulla, i form av ökad misstro från omgivningen och strängare 
regleringar. Jag skulle vilja föreslå en regel i stil med att hunden vid möten 
med människor är tvungen att gå fot och vid begäran av mötande kopplas. 
Klarar man inte av få hunden att gå nära i sådana situationer skall den inte 
gå lös, helt enkelt. Om en lös hund stör omgivningen bör hundägaren kunna 
dömas till böter i fler fall än vad rättsläget verkar medge idag. Som det är nu 
råder det oklarhet om vad som utgör väsentlig olägenhet och därför tror jag 
att ”trafikregler” vore bra. 
 
En annan diskussion som jag tidigare nämnt i arbetet är huruvida vissa raser 
skall förbjudas. Min personliga åsikt är att förbud mot specifika raser inte 
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skulle fylla någon funktion. Jag tror precis som regeringen att de som vill ha 
starka och skarpa raser för att höja sin egen status alternativt skrämmas helt 
enkelt skulle vända sitt intresse mot andra raser. Det enda sättet att komma 
runt det vore att bara tillåta raser med högsta mankhöjd på, låt oss säga, 35 
cm. Detta vore ett alldeles för drastiskt steg och skulle försvåra hundens 
samhälleliga funktion. Polishundar, servicehundar och olika typer av 
räddningshundar behöver ofta vara ganska stora för att kunna fylla sitt syfte. 
Man kan tänka sig att ett dispenssystem kunde införas för större raser men 
detta vore en oproportionerlig åtgärd, det skulle bli dyrt (man skulle 
antingen vara tvungen att importera hundar från andra länder eller ha liten 
kontrollerad uppfödning där det skulle kunna bli svårare att undvika 
exempelvis inavel) och så kallade oseriösa hundägare skulle säkert finna på 
sätt att få tag i stora hundar ändå. Och vad skulle man göra med alla stora 
hundar som redan finns i Sverige, skulle de alla avlivas eller steriliseras? 
 
Min personliga åsikt är att hundägarutbildning skulle vara bra för alla 
hundägare men jag tror att en lag om obligatoriska valpkurser eller liknande 
skulle bli tandlös. Det skulle inte finnas resurser till att kontrollera 
efterlevnaden och jag tror även att det skulle åtminstone i början bli brist på 
instruktörer. En annan relevant fråga är vem som skulle få hålla 
hundägarutbildningar; skulle ansvaret ligga på Svenska brukshundsklubben 
kanske eller skulle övriga instruktörer också vara berättigade att certifiera 
hundägare? En annan aspekt som skulle försvåra en sådan reglering är att 
det inte råder någon enighet om exempelvis hur en hund skall behandlas och 
tränas. Vad det däremot råder någorlunda enighet om är att en hund behöver 
mat och vatten, rastningar, skydd mot väder och vind och hälsovård samt att 
den inte ska få attackera människor och hundar. Kanske hade det kunnat 
vara en basutbildning som rörde just detta. Ett problem, även i dagens 
Sverige, är att det inte finns något sätt att kvalitetssäkra utbildningarna. 
Organisationer som Svenska brukshundklubben eller IMMI 
(Individanpassade metoder - Motiverande instruktörer99) ställer krav på sina 
medlemmar men generellt tror jag att kontrollen är dålig och att kunskap 
och metoder skiljer väldigt mycket från instruktör till instruktör. En annan 
aspekt är hur man skall hantera hundägare i glesbebyggda områden som 
kanske hade fått åka väldigt långt för att komma till en instruktör. Dessa 
problem som jag här räknat upp hade aktualiserats även om obligatorisk 
hundägarutbildning bara hade gällt ägare till vissa raser. Jag menar att 
nyttan inte hade stått i proportion till samhällets kostnader för kontroll. 
Sedan är det givetvis möjligt att inte ha några sanktioner knutna till 
bestämmelsen vilket hade gjort att samhällets utgifter för kontroll hade 
blivit minimala. Man hade kunnat lita på människors goda vilja och 
laglydighet. Risken är då överhängande att det framför allt hade varit de 
ansvarsfulla hundägarna som betalat för kurser och i praktiken straffats 
medan de som har hund exempelvis i syfte att skrämmas hade struntat i det. 
Problemen hade då antagligen blivit likartade de som den gamla Lagen om 
märkning och registrering av hundar dragits med, att vissa har struntat i att 
märka och registrera sina hundar. 

                                                 
99  IMMI, www.immi.nu,2008-03-01. 
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Ett sätt att försöka minska omfattningen av den oseriösa aveln hade varit att 
införa obligatorisk utbildning för uppfödare. Tidigare var det obligatoriskt 
för uppfödare som var medlemmar i SKK att genomgå utbildning men den 
regeln är nu borttagen. Detta var alltså enligt SKK:s eget regelverk och inte 
lagstadgat. En lagstadgad utbildning hade kunnat ta upp ämnen som avel 
och genetik. Obligatoriska kurser kunde höja medvetenheten om att rädslor 
och aggressivitet kan gå i arv. En förhöjd kunskap om hur fysiska 
sjukdomar nedärvs hade också kunnat inverka på antalet hundar som 
uppvisar farliga beteenden, då det är vanligt att hundar som bits eller morrar 
har ont någonstans. 
 
Jag anser personligen att krav på genomgången utbildning för 
hunduppfödare som uppfödaren själv får bekosta är ett rimligt krav. Jag tror 
att vinsterna både för hundarna och för samhället hade varit större än de 
besvär och extra utgifter som hade medföljt en sådan bestämmelse. Jag 
upplever att okunskapen många gånger är skrämmande stor och att 
människor tror att det bara är att para vilka hundar som helst, låta tiken 
sköta valparna och sedan rullar pengarna in. Kanske hade människor dragit 
sig för att avla lättvindigt om de hade varit tvungna att gå på och betala en 
kurs först. Kravet på utbildning skulle gälla redan från första kullen. Jag är 
fullt medveten om att det finns många människor som kommer föda upp 
valpar utan att gå denna utbildning men det är inte skäl nog för att en 
bestämmelse av denna typ inte skall införas. Det mest praktiska skulle vara 
om SKK kunde förmås att ta på sig ansvaret att hålla dessa kurser även för 
dem som inte är medlemmar i SKK. Jag tror att det bästa vore om det fanns 
någon form av sanktion kopplat till att föda upp hundar utan att ha 
genomgått utbildning, som till exempel böter. En bestämmelse om 
obligatorisk utbildning för uppfödare skulle kunna införas i antingen 
Djurskyddslagen, Djurskyddsförordningen eller Förordningen om tillsyn 
över hundar. Jag anser att följande paragraf skall inlemmas i den svenska 
lagtexten. 
 
”Den som avser att syssla med uppfödning av hund är skyldig att genomgå 
utbildning i genetik, hundsjukdomar samt hundens beteenden och behov. 
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket får 
besluta vilken myndighet eller organisation som skall ansvara för 
utbildningen. Den utbildande myndigheten eller organisationen har rätt att ta 
betalt av den som går utbildningen för att täcka sina kostnader.” 
 
Jag skulle gärna se ett totalförbud mot att avla på rädda hundar, ett förbud 
som förenas med böter och kanske också skadestånd till köpare som köpt 
valp efter rädda avelsdjur. Jag tror att detta skulle få uppfödare att bli mer 
noga i valet av avelsdjur och de skulle tvingas att ta ett ökat ansvar. Alla 
avelsdjur skulle få genomgå mentala tester (uppfödaren och i förlängningen 
valparnas köpare skulle få stå för kostnaderna) och hunden skulle få 
avelsförbud om den visade starka rädslor. Det skulle inte spela någon roll 
om ägaren hävdade att hunden bara hade en dålig dag eller att testet var 
felkonstruerat. Ett förändrat MH som inte bara var inriktat på utvärdering av 
bruksraser skulle vara lösningen. Kostnaden är definitivt proportionerlig i 
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förhållandet till den nytta testerna skulle vara för samhället och djurskyddet; 
rädda och/eller aggressiva hundar mår inte bra och det är oftast de som biter. 
Som en jämförelse om hur stor kostnaden för den enskilde uppfödaren 
skulle bli kan nämnas att avgiften för att låta mentalbeskriva sin hund i 
Lunds brukshundsklubbs regi är 350 kr mars 2008.100 Det måste anses vara 
en överkomlig summa.  
 
Man kan fundera över om det vore lämpligt att upphöja vissa paragrafer i 
SKK:s grundregler som jag delvis har behandlat i avsnittet om uppfödning, 
till lag. Jag har bifogat grundreglerna som en bilaga. Det vore kanske bra 
både ur djurskyddssynpunkt och ur samhällssynpunkt. Om valparna får en 
god uppväxtmiljö, där de får umgås med varandra och med mamman, samt 
aveln är ett resultat av fysiskt och mentalt friska individer, torde risken för 
senare aggressioner minska. Jag tänker på paragraferna 2:3 (bestämmelsen 
kan ha det innehåll att blandraser får följa hälsoprogrammen för de i hunden 
ingående raserna), 2:4-6, 3:2-6 och 4:3-4. SKK är en omdiskuterad 
organisation som har fått en hel del kritik. Kritiken har bland annat bestått i 
att SKK har en negativ hållning till blandrasavel samt att det inom vissa 
raser premieras osunda exemplar på utställningarna och som det avlas vidare 
på. Min åsikt är ändå att SKK är en organisation med stort hundkunnande 
och att grundreglerna är till hundarnas och samhällets bästa, åtminstone i de 
delar jag förespråkar skall upphöjas till lag. Det finns ingen vinst med att 
låta människor leverera valpar för tidigt, ha så kallade valpfabriker där tiken 
blir parad varje löp eller avla på överdrivet rädda eller aggressiva hundar. 
Sedan kommer det så klart finnas många gränsdragningsproblem, se till 
exempel på SKK självt som beskylls för att stödja osund avel.  Jag menar 
nog att lagen framför allt skulle fylla sitt syfte genom att få människor att 
tänka en extra gång. Sanktionerna skulle lämpligen vara de som 
Djurskyddslagen och Djurskyddsförordningen erbjuder. Vissa paragrafer är 
framför allt målparagrafer snarare än juridiskt bindande bestämmelser, som 
till exempel 3:6 första meningen. Nedanstående paragrafer har haft SKK:s 
stadgar som förlaga och är till största delen identiska bortsett från att jag 
gjort fullständiga meningar av paragraferna.  
 
”Den som föder upp hundar är skyldig att följa SKK:s hälsoprogram för den 
ras/de raser som ingår och inom ramen för detta endast använda hund som 
inte uppvisar tecken på sjukdom, funktionshinder eller har en känd genetisk 
belastning som innebär ökad risk för att avkomman skall bli sjuk eller 
uppvisa tecken på funktionshinder. Uppfödare får inte heller använda hund 
till avel som uppvisar beteendestörning i form av överdrivna 
rädslereaktioner eller aggressivt beteende i oprovocerade eller för hunden 
vardagliga situationer.” 
 
”Det åligger den som äger en avelshund av raser för vilka det inom ramen 
för SKK:s hälsoprogram finns krav på giltigt veterinärmedicinskt 
undersökningsresultat eller genomförd mentaltest/mentalbeskrivning eller 
prov se till att detta finns för avelshunden före parningstillfället.  

                                                 
100 Lunds brukshundsklubb, http://www.lundsbrukshundklubb.se, 2008-03-12 . 
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Uppfödaren är skyldig att till avel endast använda hund som kan fortplanta 
sig på ett naturligt sätt. Används artificiell insemination (AI) trots avsaknad 
av dokumenterad avelsförmåga skall respektive ansvarig AI-veterinär intyga 
att hanhunden och tiken inte bedöms ha nedsatt könsdrift eller oförmåga till 
normal parning.” 
 
”Uppfödaren får inte para far med dotter, mor med son eller helsyskon med 
varandra.” 
 
”Uppfödaren skall alltid lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om 
sina hundar och sin uppfödningsverksamhet.” 
 
”Uppfödaren är skyldig att inte låta para tik vid för låg eller för hög ålder 
samt att inte låta tik föda fler än fem valpkullar. Om en tik får två valpkullar 
inom 12 månader skall tiken sedan ges minst 12 månaders vila före nästa 
valpning. Uppfödaren är skyldig att alltid veterinärbesiktiga tik över 7 år 
före parning. Av intyget skall framgå att tiken är i sådan kondition att hon 
utan risk för sin hälsa kan få en valpkull. Tik över 7 år får inte användas i 
avel om den inte tidigare haft en valpkull.” 
 
”Uppfödaren skall sträva efter att se till att valpar före försäljning har en 
miljö som gynnar den fysiska och mentala utvecklingen samt en god 
socialisering. Valpar skall ha möjlighet att umgås med tiken tills de är minst 
8 veckor gamla.” 
 
”Uppfödaren är skyldig att i överlåtelsehandlingen införa om hunden vid 
tiden för överlåtelsen är behäftad med sjukdom, fel, defekt eller känd 
genetisk belastning.” 
 

Jordbruksverkets nya föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och 
katt, SJVFS 2008:5 har tydliggjort uppfödarnas ansvar men jag anser att 
bestämmelserna borde gjorts mer konkreta och lika SKK:s stadgar för att 
uppfödarna mer exakt skall veta vilka krav som ställs på dem. Det är ju inte 
säkert att 

 
 
En aspekt som inte så många beaktar när det gäller lösa hundar är att det 
ofta är svårt att hitta platser där hundarna kan vara lösa på ett säkert sätt. Jag 
tror att många som har sina hundar lösa trots att de inte har hundra procent 
kontroll över hunden gör det då det råder brist på lämpliga alternativ. Jag 
föreslår att kommunen skall vara skyldig att upplåta mark och ombesörja 
skötsel av minst en rastgård med minimimått angivna i lag eller förordning. 
Jag tror att en dylik bestämmelse hade fått stor positiv inverkan och större 
effekt än många förbudsparagrafer. Regeln hade varit till för att skydda 
omgivningen mot störningar snarare än för att gynna den enskilda 
hundägaren. Jag anser inte att det är att lägga ett för stort ansvar på 
kommunen utan föreslår följande paragraf. ”Varje kommun skall vara 
skyldig att tillhandahålla minst en inhägnad rastplats för hundar inom 
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kommunens gränser och ansvara för rastplatsens underhåll. Rastplatsen skall 
vara minst X kvadratmeter.”Denna bestämmelse skulle passa i en valfri 
förordning som reglerar kommunernas skyldigheter gentemot sina 
medborgare. Lämpligt minimimått överlåter jag till mer insatta att föreslå. 
 
Personligen tycker jag för övrigt att gränsen mellan ärenden gällande 
djurskydd och gällande tillsyn blir mer än lovligt suddig med den nya Lagen 
om tillsyn över hundar och katter. Jag anser det önskvärt med klarare 
gränser så att det är lättare att avgöra om ett fall skall hanteras av polis eller 
av länsstyrelse. 
 
Man kan diskutera om hundskatt bör införas i Sverige igen. Tidigare 
betalade hundägare en särskild skatt i Sverige, se Lagen (1923:116) om 
hundskatt. Det var ett sätt att inte bara få in pengar till staten utan också ha 
kontroll över hundbeståndet. Man var rädd för spridning av epidemiska 
sjukdomar, man ville begränsa hundbeståndet i städerna och antalet 
lösdrivande hundar. Man menade att samhällets kostnader för renhållning 
påverkades av förekomsten av hundar och detta skulle hundägare vara med 
och betala. Det ansågs som en lyx att ha sällskapshundar och det var också 
skäl för beskattning. Men förhållandena har ändrats betydligt sedan lagens 
tillkomst och därför upphävdes lagen 1995. Regeringen ansåg i sin 
proposition angående lagens upphävande att hundar inte utgjorde ett 
samhällsproblem och att det inte längre förelåg något kontrollbehov.101  
 
Jag anser att regeringen hade fel i sin bedömning om att hundar inte är ett 
samhällsproblem och att det inte finns kontrollbehov. Det visade sig inte 
minst när det inte så långt efter lagens upphävande istället kom förslag om 
det som senare blev Lagen om märkning och registrering och nyligen kom 
den nya hårdare Lagen om tillsyn över hundar och katter. Däremot såg 
problemen, såvitt jag förstått, lite annorlunda ut förr. Man oroade sig mer 
för hundar som ingen tog tillräckligt väl hand om och som kunde förorena 
och sprida sjukdomar. Idag är man mer orolig för att ägare inte skall ta 
tillräckligt ansvar för att se till att hundar inte skadar andra. I och med att det 
nu finns krav på märkning och registrering skulle bestämmelser om 
hundskatt inte fylla någon kontrollfunktion i dagens samhälle. Jag anser 
därför inte att hundskatt bör återinföras. Däremot är jag, som nog framgått, 
kritisk till att man tog bort hundskatten utan att genast till se att annan 
kontrollagstiftning fanns.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
101  Prop 1995/96:18, Upphävande av lagen (1923:116) om hundskatt, s 5. 
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Bilaga  
Svenska Kennelklubbens grundregler 
Dessa grundregler gäller för medlemmar i Svenska Kennelklubben (SKK)  
och dess medlemsorganisationer fr o m 2006-01-01. 
 
Svenska Kennelklubbens grundregler 
Dessa grundregler gäller för medlemmar i Svenska Kennelklubben (SKK)  
och dess medlemsorganisationer fr o m 2006-01- 
1. Allmänt  
Det åligger varje medlem i SKK-organisationen: 
1:1 att behandla och vårda hundar väl i enlighet med såväl beprövad erfarenhet som 
gällande djurskyddslagsstiftning och regler utfärdade med stöd av lagstiftningen. Detta 
innebär att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte ska kunna göras av 
myndighet eller av SKK auktoriserad kennel-konsulent.  
1:2 att medverka till att av SKK auktoriserad kennelkonsulent kan genomföra kennelbesök. 
1:3 att handla eller uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK eller 
dess medlemsorganisationer. 
1:4 att på prov, utställning eller tävling inte agera på sådant sätt att det påverkar andra 
hundars chanser till rättvis bedömning och att inte heller uttala sig nedsättande om andra 
hundar, funktionärer eller deltagare. 
1:5 att följa SKKs stadgar och regelverk samt att även i övrigt på bästa sätt uppfylla de 
förpliktelser som kan följa av hundverksamheten samt att på intet sätt kringgå SKKs 
regelverk eller beslut. 
2. Avelsetik  
Varje medlem som upplåter sin hund till avel ska vara väl förtrogen med SKKs avelspolicy 
samt med rasens standard, provbestämmelser, registreringsbestämmelser och rasspecifika 
avelsstrategi. Det åligger varje medlem i SKK-organisationen: 
2:1 att till avel endast använda hundar av samma ras. 
2:2 att till avel endast använda hund som är inregistrerad i SKK eller i av SKK erkänd 
utländsk kennelorganisation.  
2:3 att följa SKKs hälsoprogram och inom ramen för detta endast använda hund som inte 
uppvisar tecken på sjukdom, funktionshinder eller har en känd genetisk belastning som 
innebär ökad risk för att avkomman ska bli sjuk eller uppvisa tecken på funktionshinder. 
Inte heller använda hund till avel som uppvisar beteendestörning i form av överdrivna 
rädslereaktioner eller aggressivt beteende i oprovocerade eller för hunden vardagliga 
situationer. 
2:4 att som ägare av avelshund av raser för vilka det inom ramen för SKKs hälsoprogram 
finns krav på giltigt veterinärmedicinskt undersökningsresultat eller genomförd 
mentaltest/mentalbeskrivning eller prov se till att detta finns för avelshunden före 
parningstillfället.  
2:5 att till avel endast använda hund som kan fortplanta sig på ett naturligt sätt. Används 
artificiell insemination (AI) trots avsaknad av dokumenterad avelsförmåga ska respektive 
ansvarig AI-veterinär intyga att hanhunden och tiken inte bedöms ha nedsatt könsdrift eller 
oförmåga till normal parning. 
2:6 att inte para far med dotter, mor med son eller helsyskon med varandra.  
3. Uppfödaretik  
Uppfödare ska i sitt avelsarbete iaktta god uppfödaretik samt god kynologisk sed: 
Det åligger varje uppfödare i SKK-organisationen: 
3:1 att hantera sin uppfödningsverksamhet kvalitetsmedvetet, seriöst och med stort ansvar. 
3:2 att alltid lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sina hundar och sin 
uppfödningsverksamhet. 
3:3 att inte låta para tik vid för låg eller för hög ålder. 
3:4 att inte låta tik föda fler än fem valpkullar. Om en tik får två valpkullar inom 12 
månader ska tiken sedan ges minst 12 månaders vila före nästa valpning. 
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3:5 att alltid veterinärbesiktiga tik över 7 år före parning och bifoga intyget till regist-
reringsansökan. Av intyget ska framgå att tiken är i sådan kondition att hon utan risk för sin 
hälsa kan få en valpkull. Tik över 7 år får inte användas i avel om den inte tidigare haft en 
valpkull. 
3:6 att se till att valp före försäljning har en miljö som gynnar den fysiska och mentala 
utvecklingen samt en god socialisering. Valpar ska ha möjlighet att umgås med tiken tills 
de är minst 8 veckor gamla. 
3:7 att samtidigt registrera samtliga valpar i SKK och se till att de är ID-märkta vid 
leverans. 
3:8 att aldrig uppträda som bulvan genom att låta registrera annan persons valpar i sitt eget 
eller i sin kennels namn; att inte heller i övrigt ge sken av att vara uppfödare av valpar i 
sådana fall, där den verkliga uppfödaren är annan person. 
3:9 att aldrig anlita annan person som bulvan genom att låta registrera valpar i dennes namn 
eller kennelnamn. 
4. Försäljning, leverans och överlåtelse 
Det åligger varje medlem i SKK-organisationen: 
4:1 att vid överlåtelse av hund alltid upprätta överlåtelsehandling med av SKK fastställt 
innehåll. 
4:2 att till överlåtelsehandling bifoga registreringsbevis eller skriftligt intyg om att hunden 
är anmäld för registrering. Registreringsbeviset ska, i det senare fallet, översändas till 
köparen så snart det erhållits från SKK. Veterinärbesiktningsintyg som inte är äldre än en 
vecka ska bifogas vid leverans av hund. 
4:3 att leverera valpar tidigast vid 8 veckors ålder. 
4:4 att i överlåtelsehandlingen införa om hunden vid tiden för överlåtelsen är behäftad med 
sjukdom, fel, defekt eller känd genetisk belastning. 
4:5 att vid överlåtelse av tik eller hanhund med bibehållen avelsrätt alltid upprätta avtal 
med avtalsvillkor som är fastställda av SKK, innebärande bl.a. att längsta giltighetstid för 
fodervärdsavtal för tik är till dess tiken lämnat högst två valpkullar. Giltighetstiden 
begränsas till dess tiken uppnått fem års ålder. Fodervärdsavtal får inte tecknas för tik som 
fyllt fem år. 
Giltighetstiden för fodervärdsavtal för han-hund är längst till dess hanen uppnått sju års 
ålder. 
Äganderätt samt övriga rättigheter, övergår, utan ersättning, till fodervärden så snart vill-
koren enligt denna punkt är uppfyllda. 
4:6 att aldrig hålla fler än tio hundar hos fodervärd. Med fodervärd jämställs person som 
köpt eller på annat sätt förvärvat en hund med förbehåll från säljaren att använda hunden i 
avel. 
4:7 att vid försäljning av hund aldrig anlita återförsäljare eller själv fungera som 
återförsäljare. 
4:8 att efter bästa förmåga uppfylla de förpliktelser mot valpköpare och fodervärdar som 
följer av de avtal som anvisas av SKK. 
SKK/CS äger rätt att, i särskilda fall och då synnerliga skäl finns, bevilja 
dispens från dessa grundregler. 
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