Sällskapsdjur och miljölagstiftningen.
I förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd står det bl a att ”husdjur och andra
djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenhet för människors hälsa
inte uppkommer”. Det innebär t ex att grannar inte ska störas av ihållande hundskall, att
hunden inte förorenar på lekplatser, gångbanor eller planterade gräsmattor och dylikt.
Miljöbalkens bestämmelser gäller för alla, både privatpersoner och företagare.Miljönämnden
är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken.

Hundar
Att ha hund ställer krav på att hundägaren känner ansvar och skaffar sig kunskaper om
hundvård och uppfostran. Det finns också viktiga regler som hundägaren bör känna till.
Här finner du skötselråd och information om vilka regler.
Vi vill att hunden ska vara en självklar medlem av samhället där både hundägare och icke
hundägare trivs tillsammans. Har du inte själv hund – ha förståelse för den nytta och glädje
en hundägare har av sin hund.
Tillsyn
En hund ska ha daglig tillsyn. En hund får inte lämnas utan tillsyn under längre tid än vad
som är rimligt med hänsyn till dess ålder, fostran och hälsotillstånd.
Bur och koppel
Inomhus får en hund inte annat än mycket kortvarigt hållas kopplad. Utomhus får hunden
endast vid undantag bindas i kopplet och då under övervakning. En hund får bara hållas i
bur tillfälligt.
Vatten
Hunden ska ha fri tillgång till vatten med god hygienisk kvalitet. Vid automatisk
vattenförsörjning ska anläggningens funktion övervakas dagligen. En hund som hålls
utomhus ska ha tillgång till skydd och tempererat vatten när utomhustemperaturen
understiger 0 grader C. Vattenbehovet är aldrig tillfredställande tillgodosett genom snö.Du
som har hund ska skaffa dig den kunskap som behövs så att det inte uppstår problem för
din hund eller din omgivning. Om en hund står och skäller ihållande kan det t ex bero på att
den inte mår bra eller att den är understimulerad. Därför behöver du veta hur du ska göra
för att hunden ska trivas. Redan risken för att något kan medföra störningar är tillräckligt för
att du ska göra vad som går för att förhindra störningen. Detta innebär att du ska minimera
risker för störningar, t ex kan hundens skall vara störande för dina grannar. Fråga gärna
dina grannar om din hund står och skäller när du inte är hemma!
Hundar - Lagstiftning
Förutom djurskyddslagen berörs du som hundägare av lagar som reglerar hundars inverkan
på omgivningen. Här finns bestämmelser om krav på koppel, var hundar inte får vistas och
vad som gäller om din hund stör omgivningen.
Denna lag innehåller bestämmelser om att hundar ska hållas under sådan tillsyn som behövs
för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.
Polisen, som har ansvaret att följa upp att denna lag följs, kan med stöd av lagen t.ex.
besluta att:



hund ska vara kopplad eller försedd med munkorg.
att katt som är förvildad ska avlivas.

Katter
Många har stor glädje av sina katter och andra sällskapsdjur. Och visst är det roligt att ha
katt, men det ställer också krav på ägarna att ta hand om sina katter så att de inte stör
omgivningen. Kattägare och icke kattägare ska kunna trivas tillsammans.

Matning av katter utomhus
Att mata förvildade eller andras katter utomhus kan medföra problem för omkringboende
och bör därför undvikas. Matningen kan ge problem t.ex. i form av urinmarkeringar och
ouppäten mat som drar till sig råttor och fåglar. Sådana olägenheter ansvarar den som lagt
ut mat för. Ofta uppstår även ljudstörningar från katterna under parningstid, vilket kan
upplevas som mycket störande för omgivningen.
Om du trots allt börjar mata en katt utomhus bör du även ta allt övrigt ansvar för katten
t.ex. ta den till veterinär och betala eventuell vård om det skulle behövas. Kom ihåg att om
du börjar mata en förvildad katt regelbundet, så vänjer den sig vid det och blir beroende av
matningen för sin överlevnad. Då kan du inte plötsligt sluta med matningen eller göra längre
uppehåll.

Skötselråd om katten ska gå ute
Lär katten på ett tidigt stadium att uträtta sina behov i en låda inomhus. Skaffa gärna ett
koppel att använda när du går ut med den och lär den i tidig ålder att gå i koppel.
Alla katter som inte ska användas till avel bör kastreras för att undvika oönskade kattungar,
för sig själv och andra. Honkatter ska kastreras hos veterinär när den blir könsmogen vid 612 månaders ålder. Om du inte vill kastrera din honkatt bör du istället ge henne p-piller. När
man ger p-piller till katt måste man vara mycket nogrann med att ge piller på rätt dag.
Annars finns det risk att katten trots allt blir dräktig.
Hankatter ska kastreras först efter 10 månaders ålder för att undvika tillväxtdefekter. En
kastrerad hankatt blir vänligare, mer benägen att stanna hemma och hamnar inte så ofta i
slagsmål. De flesta kastrerade hankatter slutar dessutom att urinmarkera. Alla hankatter
som inte ska användas i avel bör kastreras.

