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 Remissinstans 

Djurskyddet Sverige 
   
   

 
Svarsblankett till REMISS – 5.2.17-7727/17 

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om 
hållande av hundar och katter  
För att underlätta vårt remissarbete är vi tacksamma om ni lämnar era 
synpunkter på denna svarsblankett. Skicka svarsblanketten elektroniskt via  
e-post till jordbruksverket@jordbruksverket.se  
Läs gärna igenom ”Tips till dig som skriver remissvar till Jordbruksverket” 
som finns på sista sidan i detta svarsformulär. 
 

 

Sammanfattning, allmänna synpunkter och kommentarer 
Tack för möjligheten att få lämna kommentarer till remissen. Djurskyddet 
Sverige är generellt positiva till många av förändringarna. Vi tycker att det är 
mycket positivt att djurens rätt till naturligt beteende och berikning stärks och 
till ännu tydligare avelsbestämmelser. I övrigt är vi tacksamma för en lång 
remisstid och en tydlig och utförlig konsekvensutredning. 
För några av paragraferna tror vi att önskan att nå flexibilitet och en lägre 
detaljeringsgrad samt förändring av vissa definitioner och formuleringar kan 
innebära att regelverket blir svårare att tolka, efterleva och kontrollera. Detta 
gäller till exempel burhållning och uppbindning samt definitionerna av olika 
förvaringsutrymmen. 
Vi avstyrker att bestämmelsen om avvänjningstid för hundvalpar och kattungar 
blir ett allmänt råd trots att vetenskapliga bevis för dessa tidpunkter är relativt 
starka, och tror att detta kan leda till försämrad välfärd.  
En paragraf som inte tas upp i denna mall är 4 kap. 6§. Här bör det läggas till 
att hundar utan underull inte får hållas utomhus dygnet runt vintertid. Denna 
paragraf är dessutom mycket svårtolkad enligt personal på länsstyrelsen och 
bör kunna göras tydligare. 
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Detaljerade synpunkter och kommentarer 

1 kap. 1 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
  

1 kap. 2 § ☐ Tillstyrker      ☒ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
Vi tillstyrker ändringen till korrekta saknummer för djurskyddslagen och 
djurskyddsförordningen, men hade gärna sett en fortsatt hänvisning till vissa 
av övriga föreskrifter som tydligt rör hund och katt. Exempelvis är det enligt 
vår erfarenhet få djurägare som vet att reglerna kring burstorlek vid transport 
finns i en annan föreskrift.  

1 kap. 3 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
  

 1 kap. 4 § ☐ Tillstyrker      ☒ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
Vi förstår att syftet med paragrafen är att likrikta föreskrifterna för de olika 
djurslagen och möjliggöra mindre avvikelser. Vi tror dock att detta kan bli 
extra problematiskt med djurslag som vanligtvis hålls som sällskapsdjur av 
privatpersoner. Åsikter vad som är ”ringa påverkan” och ”en mycket god 
djurmiljö” kommer att variera stor mellan olika djurägare. Utöver det anser 
vi inte att en avvikelse ska få någon som helst negativ inverkan på djuren, 
oavsett om denna påverkan är stor eller liten. Djurskyddslagstiftningen måste 
fortfarande vara en minimilag. Majoriteten av alla katter och hundar ingår inte 
i någon normalkontroll och deras miljöer förprövas heller inte av logiska 
anledningar. Detta innebär att majoriteten av alla hundar och katter aldrig 
kontrolleras av relevant myndighet, och det kan därför kan det vara ännu mer 
problematiskt med dessa formuleringar i en lagstiftning som gäller dessa 
djurslag. Vi föreslår därför att:    
 - ”…avvikelse från föreskrivna mått…” ändras till ”…mindre 
avvikelse från föreskrivna mått”    
 - att ”…måttavvikelsen bedöms endast ha ringa påverkan på 
djuren…” ändras till ”… måttavvikelsen inte bedöms ha någon påverkan på 
djuren…” 

 1 kap. 5 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
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 1 kap. 6 § ☐ Tillstyrker      ☒ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
Generellt har många paragrafer blivit mer otydliga på grund av definitioner 
som är borttagna eller ändrade. Några av de borttagna definitionerna tror vi 
fortsatt behöver finnas efter vissa ändringar i relevanta paragrafer och vi ber 
därför Jordbruksverket att se över definitionerna igen efter föreslagna 
ändringar.  

Vi är positiva till att ”Funktionell återkoppling” definieras, men tror att 
definitionen behöver ses över och bli något mer lättläst. 

Vi är postitiva till försöket att tydliggöra ”Förvaringsutrymme”, men 
definitionen stämmer sedan inte överens med texten och gör lagtexten 
svårtolkad. En rastgård är enligt definitionen till exempel också ett 
förvaringsutrymme, vilket gör att t.ex. 10 kap. 4 och 5 §§ blir otydliga. I 5 § 
står att ett förvaringsutrymme som används till att dagligen rasta hundar ska 
vara minst 5 ggr större än måtten för rastgårdar i 4 §. Det blir då otydligt om 
5 § gäller även rastgårdar, trots måtten som specificerats i 4 §. 

Det behövs även en definition av ”tillsyn”. Denna behöver vara formulerade 
så att det är ett krav att fysiskt kunna hantera djuren för att tillsyn ska anses 
vara utförd. I tidigare föreskriftsmotiv var detta förtydligat. 

 2 kap. 1 § ☐ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☒ Avstyrker 

Kommentarer: 
Vi förstår syftet med ändringarna och de kan i enstaka fall kan vara 
berättigade. Dock kommer formuleringen i denna paragraf leda till stora 
tolknings- och kontrollsvårigheter och måste omformuleras och tydliggöras.  

Punkt 1: Utformningen av denna punkt ger en stor risk till regelbunden 
burförvaring som kommer vara svår att komma åt för kontrollmyndigheten. 
För att kunna tyda och tolka paragrafen måste ”tillfälligt” definieras tydligt. 
Är det till exempel tillåtet att hålla en hund bunden under flera timmar på en 
utställning för att kunna sköta pälsen? Att hålla en unghund i bur hemma i 
timmar för att den ska vänja sig att vara i bur? Ordet tillsyn behöver utgå ur 
denna punkt och möjligtvis ersättas av visitering.  

Punkt 2: Även punkt två i paragrafen är svårtolkad. Vad innebär en vistelse 
på område där tillträde av husdjur inte är tillåtet eller att en hund eller katt 
inte kan hållas på annat sätt? Exempel på tolkningar som skulle kunna göras 
utifrån detta är att en hund får hållas i bur på ett hotellrum under en veckas 
semesterresa. Formuleringen öppnar helt enkelt upp för alldeles för stora 
tolkningsmöjligheter. 

Angående de allmänna råden måste korta resor definieras. Utöver det anser 
vi att det är helt orimligt att stänga in en hund som rumsrenhetstränas på en 
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liten yta. Detta kan i så fall göras i en inhägnad med godkända boxmått. Att 
stänga in en icke rumrsren valp eller kattunge i en bur är varken nödvändigt 
eller förenligt med ett gott djurskydd och därmed helt oacceptabelt. Det finns 
en stor risk att vi får en ökad använding av bur till unga hundar vilket vore 
mycket olyckligt. Detta exempel behöver uteslutas ur det allmänna rådet. 

Sverige har en unik djurhållning vad gäller speciellt hundar, mycket på grund 
av en tydlig lagstiftning. I länder med en mindre tydlig burlagstiftning så är 
det mycket vanligt att hundar hålls i bur oftare och under längre perioder, bara 
i Norge så är burhållning av hund betydligt mer vanligt.  

Utöver det måste dessa ”mindre förvaringsutrymmen” definieras bättre. 
Exempelvis att djuren fortfarande ska ha liggkomfort (dvs. åtminstone kunna 
ligga utsträckta på sidan), kunna upprätthålla termisk komfort och kunna 
sträcka på sig. Speciellt om en sådan förvaring har några timmars varighet.  

  2 kap. 2 § ☐ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☒ Avstyrker 

Kommentarer: 
Vi förstår syftet med ändringarna och tycker att de i enstaka fall kan vara 
berättigade. Dock kommer formuleringen i denna paragraf leda till tolknings- 
och kontrollsvårigheter och måste omformuleras och tydliggöras.  

För att kunna tyda och tolka paragrafen måste ”tillfälligt” definieras tydligt. 
Är det till exempel tillåtet att hålla en hund bunden under flera timmar på en 
utställning för att kunna sköta pälsen? Vad innebär en vistelse på område där 
tillträde av husdjur inte är tillåtet eller att en hund eller katt inte kan hållas på 
annat sätt? Exempel på tolkningar som skulle kunna göras utifrån detta är att 
en hund får hållas i bunden på ett hotellrum under en veckas semesterresa. 
Formuleringen öppnar helt enkelt upp för alldeles för stora 
tolkningsmöjligheter. 

Det står också att ”kortvarig rastning” är ett exempel på när ett djur får vara 
uppbundet. Definitionen av rasting stämmer inte överens med denna 
paragraftext. I definitionen av rastning står att en hund ska få utlopp för sitt 
rörelsebehov och lukta av omgivningen, medan uppbinding definieras som att  
begränsa djuret från att förflytta sig. En uppbunden hund kan därmed inte få 
utlopp för sitt rörelsebehov och lukta av sin omgivning. Därför är det inte 
möjligt att en hund kan bindas upp tillfälligt för kortvarig rastning.  

  2 kap. 3 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
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  2 kap. 4 § ☐ Tillstyrker      ☒ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
Vi är i stort positiva till förändringen. I Norge har en liknande skrivelse i lagen 
lett till att hundar som är skyddstränade, vare sig det är för tävlingsgrenen 
skydd eller väktarhundar, krävts avlivade på senare tid då det rättsligt tolkats 
som att dessa hetsats mot människor. Det är nödvändigt att denna skrivelse 
inte leder till samma situation i Sverige.  

  2 kap. 5 § ☐ Tillstyrker      ☒ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
Vi är mycket positiva till detta förtydligande av rätten till naturliga 
beteendebehov, stimulans och berikning. Detta har också förklarats på ett 
mycket bra sätt i konsekvensutredningen. 

Däremot kommer det bli mycket svårt att tolka vilken tidsaspekt som ska gälla 
för att ett beteendebehov är tillgodosett. Är det till exempel acceptabelt att en 
hund får 15 minuters kontakt med sin ägare varje dag? I nuvarande föreskrift 
finns ett allmänt råd som beskriver att kontakt med människor bör ske några 
timmar varje dag, vilket är tydligare. Även tidsaspekten ”större delen av 
dygnet” är problematisk. Är det till exempel acceptabelt att hunden fryser 
eller är för varm några timmar per dag?  

  2 kap. 6 § ☐ Tillstyrker      ☒ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
Vi är mycket positiva till detta förtydligande av rätten till naturliga 
beteendebehov, stimulans och berikning. Detta har också förklarats på ett 
mycket bra sätt i konsekvensutredningen. Däremot är tidsaspekterna 
problematiska även i denna paragraf. Se kommentar på 2 kap.  

  3 kap. 1 § ☐ Tillstyrker      ☒ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
Här ser det ut som att texten i konsekvensutredningen inte överensstämmer 
med paragraftexten. Paragraftexten lyder ”Förvaringsutrymmen, utom 
bostäder, där hundar och katter hålls ska vara utformade och inredda så att 
tillsyn av djuren kan ske utan svårighet”. I konsekvensutredningen står istället 
att ”Vi anser att kravet på utformning och inredning av ett förvaringsutrymme 
ska vara djurvänlig oavsett om det handlar om ett djurstall eller privat 
bostad”. Vi är eniga i att ett krav på desinficering inte kan gälla för privata 
bostäder, men självklart måste tillsyn kunna ske på ett enkelt sätt även i en 
bostad. 

  3 kap. 2 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
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   3 kap. 4 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
Vi är positiva till en sänkning av gränsvärdena.   

   3 kap. 5 § ☐ Tillstyrker      ☒ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
Det saknas ett villkor om att alla hundar och katter i grupp ska kunna ligga i 
en bekväm liggställning (dvs. även utsträckt på sidan).  Det behöver även 
förtydligas att flerdjurskojor endast bör användas om alla djur har möjlighet 
att använda dessa samtidigt, dvs. vaktande av resursen måste förebyggas och 
i de fall då detta förekommer måste det finnas alternativa kojor/liggplatser. 
Det bör också vara tydligt att djuren ska ha tillgång till en mjuk liggplats i 
kojan.  

Om tanken med ändringen är att kojor ska kunna användas även till katter 
behöver det förtydligas att endast katter som är lämpliga att hållas utomhus 
året runt får hållas så (motsvarande 4 kap. 6 § för hund) och även 
måttbestämmelser för kojor för katt.  

   3 kap. 6 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
  

   3 kap. 7 § ☐ Tillstyrker      ☒ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
Vi är positiva till att det tydliggörs hur djuren ska kunna ligga, men menar att 
det måste vara tydligt att djuren ska kunna välja mellan att ligga ner utsträckta 
på sidan eller ihoprullade. Därmed behöver ”eller” bytas ut mot ”och”. Dvs. 
”…för att kunna sträcka ut sig med raka ben och ligga ihoprullade”. 

   3 kap. 8 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
   

   3 kap. 9 § ☐ Tillstyrker      ☒ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
Vi tillstyrker ändringen, men att avgöra vilken typ av ljus och ljusstyrka som 
stödjer dygnsrytm och beteendebehov är svårtolkat för både djurägare och 
kontrollmyndighet.  
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I övrigt kan detta tolkas som att det krävs både dagsljus och belysning i 
samtliga förvaringsutrymmen. Föreslår att detta ändras till ”…ha tillgång till 
dagsljus och vid behov artificiell belysning…” 

   3 kap. 10 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
  

   3 kap. 11 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
  

   3 kap. 12 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
  

   3 kap. 13 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
  

   3 kap. 14 § ☐ Tillstyrker      ☒ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
Vi är positiva att ett förvaringsutrymme där hund hålls kontinuerligt ska vara 
miljöberikat. Även om ordet ”förvaringsutrymme” är definierat bland annat 
baserat på kontinuitet så bör detta förtydligas i den här paragrafen. Enligt 
konsekvensbeskrivningen räknas t.ex. även en transportbur eller en koja som 
förvaringsutrymme. Ska även transportburar vara mijöberikade?  

Det allmänna rådet innehåller många bra exempel på miljöberikning till 
hundar, men uttrycket ”Exempel på berikning som bör ordnas…” antyder att 
detta är berikning som bör ordnas oavsett vilket förvaringsutrymme som 
avses. Grävande eller markera på stolpar är till exempel ett beteendebehov 
som är både viktigt och berikande, men är svårt att tillgodose inomhus i en 
bostad till exempel. Det hade varit positivt om det påpekades att dessa 
miljöberikningar ska tillgodoses utanför förvaringsutrymmet om det inte är 
lämpligt i förvaringsutrymmet.  Detta skulle säkerställ att även hundar som 
inte har tillgång till en hundgård får sina naturliga beteendebehov 
tillfredsställda. 
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   3 kap. 15 § ☐ Tillstyrker      ☒ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
Eftersom att förvaringsutrymme enligt definitionen kan detta tolkas som att 
en bostadstomt som hunden har fri tillgång till några timmar per dag ska 
förses med en utsiktspost.  Vi är mycket positiva till att hund- och rastgårdar 
miljöberikas, men det bör förtydligas om detta gäller även en bostadstomt 
som hunden är fri att gå ut i under dagen. 

Vi tror även att det kan bli tolkningssvårigheter gällande utsiktspostens höjd 
och föreslår att den ska vara minst 50 cm hög, men aldrig lägre än hundens 
mankhöjd. 

Sista meningen är något otydlig. Menar Jordbruksverket att alla hundar ska 
kunna ligga ner samtidigt på utkiksposten snarare än på marken? Detta 
behöver i så fall förtydligas. 

   3 kap. 16 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
  

   3 kap. 17 § ☐ Tillstyrker      ☒ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
Vi är positiva till tillägget angående strömaterial och att det allmänna rådet 
flyttas upp till paragrafnivå. Det är däremot synd att det inte längre står något 
om antalet kattlådor. Vi föreslår ett tillägg att det ska finnas så många 
kattlådor att problem med konkurrens, resursvaktande och hygienproblem 
inte uppstår. 

   3 kap. 18 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
  

   3 kap. 19 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
  

   3 kap. 20 § ☐ Tillstyrker      ☒ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
Fallskador hos katter är vanliga. Det är olyckligt att målet att göra 
föreskrifterna mindre detaljerade gör den här paragrafen mer svåltolkad för 
djurägaren och vi vill att regelverket kring säkring av balkonger kvarstår. 
Detta bör åtminstone läggas som ett allmänt råd, som kan gälla även för 
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hundar som vistas på en balkong obevakat. I detta allmänna råd kan det även 
tydliggöras att öppna fönster en bit ovanför marken bör säkras. 

   3 kap. 21 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
  

   3 kap. 22 § ☐ Tillstyrker      ☒ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
Vi är positiva till avsikten med förändringen och också positiva till 
ändringarna om markbeskaffenhet.  

Vad menas med att djuren ska ha tillgång till platser som ger tillgång till sol? 
Är det inte tillåtet låta ett djur vistas några timmar på en bostadstomt som 
ligger i skugga? 

Det behöver tydliggöras vad som gäller på t.ex.en bostadstomt, får djuret vara 
ute när dörren är stängd om ägaren finns tillgänglig för att släppa in det eller 
måste dörren vara öppen?  

Vi föreslår att ”regn” ändras till ”nederbörd” och att ”utan svårighet” ändras 
till ”utan svårighet och obehag”. 

    3 kap. 23 § ☐ Tillstyrker      ☒ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
 Vi önskar att det tydliggörs att även kojan ska ge möjlighet till naturlig 
liggställning där djuren ska kunna ligga utsträckta eller ihoprullade med 
upprätthållen värmebalans.  

Vi tycker det är olyckligt att det öppnas upp för katthållning där en koja är 
det enda inomhusutrymmet. Detta är inget som är vanligt idag ingenting vi 
önskar ska bli vedertaget, såsom det är för hund. Om det ändå införs så saknas 
måttbestämmelser för kojan för katter.   

I sista stycket föreslår vi att ”kraven på liggplats eller koja till hundar och 
katter i första stycket…” ändras till ”kraven på liggplats eller koja enligt punkt 
1 och 2…”  

    3 kap. 25 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
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    3 kap. 26 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
  

    3 kap. 27 § ☐ Tillstyrker      ☒ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
Vi tillstyrker införandet av hänvisningsparagrafen, men önskar att det 
fortfarande är tydligt i föreskriften att osynliga stängsel och annan använding 
av el är otillåtet.  

    3 kap. 28 § ☐ Tillstyrker      ☒ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
Djurskyddet Sverige anser att elektriska stängsel inte ska vara tillåtna till 
hundar och katter alls då det finns fullgoda alternativ att stängsla in dessa 
djurslag, men vi förstår också att förordningen inte medger ett förbud. 
Eftersom att ett virtuellt elektriskt stängsel också är ett elektriskt stängsel så 
bör antingen ”elstängsel” vara med i definitionslistan och definieras som ett 
fysiskt elektriskt stängsel eller så ska det tydliggöras att användingen endast 
avser fysiska elektriska stängsel. Även virtuella elektriska stängsel kan vara 
synliga i form av en ledning på marken, vilket gör att formuleringen ”väl 
synligt” inte är tydligt nog.  

    3 kap. 29 § ☐ Tillstyrker      ☒ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
Enligt konsekvensutredningen så är ett av syftena med ändringen i 3 kap. 28 
§ att tydliggöra att det inte är tillåtet att fästa en eltråd ovanför till exempel ett 
nätstängsel, vilket vi tycker är positivt. För att tydliggöra att bestämmelserna 
för ett elektriskt stängsel gäller även om eltrådar kompletterar ett icke 
elektrifierat stängsel så föreslår vi ett tillägg till den här paragrafen om att 
bestämmelserna i 3 kap. 28 § ska vara tillämpbara även för ett stängsel som 
kompletteras med en eltråd. 

    3 kap. 30 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
  

    3 kap. 31 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
Djurskyddet Sverige är positiva till den här förändringen och det är ett bra 
exempel på en bestämmelse som blivit tydligare än i den gamla föreskriften 
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    3 kap. 33 § ☐ Tillstyrker      ☒ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
Vi är mycket positiva till att förbudet mot att binda hund i stryphalsband 
flyttas upp till paragrafnivå och blir ett krav. Däremot önskar vi att detta hade 
reglerats ännu tydligare. Även hundar som binds upp i ett tunt (icke-
strypande) halsband utan uppsikt riskerar att skada sig om den till exempel 
kastar sig framåt. Hundar som binds upp utan direkt uppsikt bör därför endast 
få ha uppbindningsanordningen fäst till en sele. Utöver detta borde 
användning av stryphalsband förbjudas helt. I konsekvensutredningen 
beskrivs att ett stryphalsband endast ska användas med försiktighet, vid till 
exempel dressyr. Det finns ingen situation där ett stryphalsband utan en 
stoppfunktion (som finns på så kallat halvstryp) är nödvändigt.  Missbruk av 
stryphalsband är mycket vanligt. 

    3 kap. 35 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
  

    3 kap. 36 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
  

    4 kap. 1 § ☐ Tillstyrker      ☒ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
Vi tillstyrker införandet av paragrafen, men det behövs ett tillägg som 
tydliggör att det måste gå att hantera hunden eller katten för att tillsynen ska 
anses vara tillräcklig. Detta är viktigt för att kunna kontrollera och ge 
förelägganden till personer med extremt många katter där de flesta inte är 
hanteringsbara. 

    4 kap. 2 § ☐ Tillstyrker      ☒ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
Vi avstyrker att tillsyn ska ske 2 ggr per dygn i normala fall och  föreslår att 
första meningen ska lyda ”Hundar och katter ska ges tillsyn minst två gånger 
per dygn”.  

Ordet normalt ger för stort tolkningsutrymme. Det är idag visserligen så att 
vissa katter inte kommer hem två gånger per dygn, men detta är 
kontrollmässigt inget stort problem. Kontrollmyndigheten ger inte 
föreläggande till kattägare som inte uppfyllt detta för att katten inte kommit 
hem, inte heller för en hund som sprungit bort. Det måste vara tydligt att om 
en djurägare inte hittar sin katt två gånger per dygn så ska åtgärder vidtas, till 
exempel att söka efter katten eller vara extra uppmärksamma.  
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    4 kap. 3 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
Vi är mycket positiva till den här upplysande paragrafen.  

    4 kap. 4 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
  

    4 kap. 5 § ☐ Tillstyrker      ☒ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
Vi är positiva till att hundens faktiskt behov av rörelse och motion ska 
tillgodoses och tycker också att detta motiveras väl i konsekvensutredningen. 

Dock står det i konsekvensutredningen att ”nuvarande formulering av daglig 
rastning på annan plats för rastgårdshundar ska gälla generellt”. Vi hittar 
ingenting som styrker detta i föreskriften. Istället står att ”Hundar som hålls 
inomhus utan fri tillgång till utomhusutrymme ska rastas utomhus…” samt 
att ”Hundar ska rastas utomhus varje dag”. Detta innebär snarare att 
rastgårdshundar inte behöver rastas på annan plats, då de ju har fri tillgång till 
utomhusutrymme. Detta måste ändras så att det blir tydligt att även hundar 
som har fri tillgång till utomhusutrymme ska rastas på annan plats dagligen.  

    4 kap. 7 § ☐ Tillstyrker      ☒ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
Vi är mycket positiva till att bestämmelserna kring ensamhetsträning för 
hundar förtydligas även för vuxna hundar. Vi vill dock att bestämmelsen om 
valpar under fyra månader finns kvar då denna är användbar och upplysande 
då det gäller att visa hur viktigt det är att inte lämna unga hundar ensamma 
för tidigt. Detta är extra viktigt då många djurägare vill köpa hund under 
semestern och sedan kunna lämna valpen ensam efter några veckors ledighet. 
Inte alla hundar visar signaler som vokalisering eller att förstöra saker när de 
blir stressade, vilket gör att en ovan djurägare inte alltid märker att den en 
valp är stressad när den är ensam.   

    4 kap. 8 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
  

    4 kap. 9 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
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    4 kap. 10 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
  

    5 kap. 1 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
  

     5 kap. 2 § ☐ Tillstyrker      ☒ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
Att ha fri tillgång till vatten, oavsett temperatur, bör vara ett grundläggande 
behov oavsett temperatur. Det finns idag lösningar för att se till att vatten hålls 
frostfritt även vid minusgrader. Därmed ska djur som  hålls utomhus ha fri 
tillgång till dricksvatten, oavsett temperatur. 

Om en individ inte är törstig när de erbjuds vatten så innebär regeln att det 
kan gå minst 24 timmar mellan två vattningstillfällen. De finns vad vi vet få 
studier gällande drickbeteende hos hund, men i en studie av Ramsay et al. 
(1977) ledde 24 timmar utan vatten till att både den cellulära och 
extracellulära vätskan tömdes och de drack omedelbart när de erbjöds vatten 
efter 24 timmar. så testades hundars beteende efter att ledde 24 timmars utan 
vatten Utöver det är det välkänt att det för djur är viktigt att få möjlighet att 
kontrollera sin omgivning och ha viss valfrihet för en positiv djurvälfärd.  Att 
få kontrollera sitt vattenintag måste anses vara grundläggande. 

     5 kap. 3 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
Vi är mycket positiva till den här paragrafen och speciellt positiva till det 
allmänna rådet.  

     6 kap. 1 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
Djurskyddet Sverige är mycket glada över att bestämmelserna kring avel görs 
ännu tydligare. Speceiellt positiva är vi till tydliggörandet kring oplanerad 
och överdriven avel. Däremot bör det allmänna rådet måste flyttas upp till 
paragrafnivå och bli ett krav. Det är inte möjligt att hålla katter utan uppsikt 
utomhus utan att dessa kastreras eller ges p-piller. Hemlösa katter är ett av 
Sveriges största djurskyddsproblem och en av de viktigaste åtgärderna till att 
komma tillrätta med problemet är att se till att inga fler katter föds in i 
hemlöshet. Att ställa ett tydligt krav gör också regelverket blir tydligare för 
djurhållarna. 
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      6 kap. 2 § ☐ Tillstyrker      ☒ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
Vi är mycket positiva även till förtydligandena i den här paragrafen, speciellt 
gällande punkt 1. 

Däremot det lite oklart hur Jordbruksverket resonerar kring benämningen av 
enkelt recessivt anlag resp. bärare av recessivt anlag under punkt 2. Vanligtvis 
definieras ”bärare” (carrier) som en individ som har just ett recessivt anlag i 
enkel upplaga.  Det vill säga att ändra formuleringen från ”bärare av enkelt 
recessivt anlag” till ”bärare av recessivt anlag” ger egentligen ingen 
förändring i sak. Ett djur som har detta anlag i dubbel upplaga brukar inte 
kallas för bärare, utan sjuk (affected). 

Vi antar att Jordbruksverket menar att även sådana som alltså har ett recessivt 
anlag i dubbel uppsättning (och därmed alltså är eller kommer att bli sjuk) ska 
få användas i avel så länge denne paras med en individ som är fri för anlaget? 
Om det är detta som avses så bör texten omformuleras så att det är tydligt vad 
som menas. Förslagsvis: ”De har eller med stor sannolikhet har ett recessivt 
anlag (enkla eller dubbla anlag) för sjukdom…”. Utöver det så  innebär att ett 
djur har ett recessivt letalt anlatg i dubbel upplaga att djuret inte lever och 
därmed är det heller (i normala fall) inte aktuellt för avel. Sen kan man också 
fråga sig om letalanlag är något som ska spridas vidare i en population över 
huvud taget. 

Vi skulle också önska ett förtydligande av punkt fem så att det är tydligt att 
det är ett normalt och naturligt parningsbeteende som menas.  

      6 kap. 3 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
  

      6 kap. 4 § ☐ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☒ Avstyrker 

Kommentarer: 
Vi tillstyrker inte tillägget att veterinär ska bedöma om en kortare mellan 
valpningar är acceptabel. Även om tiken anses vara i form för ytterligare en 
valpning, så innebär det här att avkommorna inte hinner utvärderas 
hälsomässigt, vilket gör att man riskerar att sprida onödiga sjukdomsanlag i 
populationen.  

Utöver det önskar vi samma minimiålder för hanar som för tikar då en yngre 
hane inte kan anses vara utvärderad varken mentalt eller hälsomässigt och 
därmed riskeras att oönskade anlag sprids i populationen. Det finns ingen 
anledning att para en yngre hane då han oftast är fertil långt upp i åldern, 
tvärtom skulle en högre åldersgräns vara önskvärt för populationens framtida 
välfärd.   
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      6 kap. 5 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
Vi är mycket positiva till den här ändringen. 

      6 kap. 6 § ☐ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☒ Avstyrker 

Kommentarer: 
Vi motsätter oss helt att bestämmelsen om avvänjning vid tidgast åtta veckor 
flyttas till ett allmännt råd och förstår heller inte alls logiken och 
resonemanget bakom detta. I konsekvensutredning står tydligt att ”Enligt 
SLU:s vetenskapliga råd skulle avvänjning och separation av hundvalpar före 
åtta veckor medföra en ökad risk för beteendestörningar”. Att SKKs 
registreringsbestämmelser anger åtta veckor som regel är inte till någon nytta 
för icke renrasiga hundar och det finns ingenting som tyder på att just SKKs 
regelverk är normgivande för oregistrerade hundar, utan troligtvis är snarare 
Jordbruksverkets regelverk normgivande. Detta innebär en kraftig försämring 
av regelverket kring hundars välfärd.  

      6 kap. 7 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
Vi tillstyrker detta, men önskar fortfarande att samma lägsta ålder gäller för 
hankatter. Motiveringen till detta är samma som uppgivits i 6 kap. 4 §.  

Utöver det så gäller enligt 6 kap. 1 § att en katt inte får paras oavsiktligt, 
därmed kan avsiktligt strykas.    

      6 kap. 8 § ☐ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☒ Avstyrker 

Kommentarer: 
Av samma anledningar som i vår kommentar till 6 kap. 6 § så avstyrker starkt 
att avvänjningsåldern för kattungar flyttas till ett allmänt råd. Detta är 
troligtvis ännu viktigare för katt, då en absolut majoritet av alla katter föds 
upp utanför Sveraks organisation.  

      7 kap. 1 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
  

      8 kap. 1 § ☐ Tillstyrker      ☒ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
Vi tillstyrker förändringarna i stort, men vill att texten ses över för att 
säkerställa att skrivelsen inte leder till att hemlösa katter som lever i till 
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exempel kolonier slentrianavlivas av ansvarig myndighet. En icke-akut 
avlivning av en hemlös katt bör ske efter noggrann övervägning och analys. 

I övrigt behövs en definition av ”långvarig stress”.  

      9 kap. 1 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
  

       9 kap. 2 § ☐ Tillstyrker      ☒ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
Vi tillstyrker inte formuleringen i punkt 2 utan anser att kompetensbristen inte 
ska få ha någon inverkan på djurskyddet för att denna ska godkännas. Vi 
föreslår formuleringen: ”Kompetensbristen bedöms inte ha någon negativ 
påverkan på djurvälfärden för de djur som hanteras i verksamheten”.  

       9 kap. 3 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
  

       9 kap. 4 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
  

       10 kap. 1 § ☐ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☒ Avstyrker 

Kommentarer: 
Vi är positiva att det läggs till en upplysande paragraf, men avstyrker att 
detaljer kring takhöjd tas bort och att det endast ska tas hänsyn til skötsel och 
ventilation. Vi anser att det även måste tas hänsyn till djurens rörelsemönster, 
takhöjden i hundboxar får inte vara så låg att hunden till exempel inte kan 
sträcka sig uppåt ståendes på bakbenen eller leka utan att riskera att slå i taket. 
Det förekommer att hundar stängs in i hagar med ett gallertak, där taket är på 
en mycket låg höjd. Detta skulle medföra möjlighet till en god ventilation och 
goda möjligheter till tillsyn (då taket enkelt tas  bort), men inskränker djurens 
rörelsefrihet.  

        10 kap. 2 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
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        10 kap. 3 § ☐ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
  

        10 kap. 4 § ☐ Tillstyrker      ☒ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
De nya tabellerna behöver kompletteras med en kort instruktion om hur de 
ska tolkas när fler än en hund hålls i en box eller rastgård. Beroende på hur 
tabellen tolkas så ska en rastgård för två hundar på t.ex. 45 och 55 cm vara 
antingen 16 + 8 kvm eller 16 + 10 kvm. Med en förklarande mening blir det 
lättare för djurhållarna att tolka tabellen korrekt.  

        10 kap. 5 § ☐ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☒ Avstyrker 

Kommentarer: 
Som vi tolkar det här så innebär detta att en hund inte längre behöver rastas 
på annan plats än i en rastgård så länge den är tillräckligt stor. Detta är inte 
acceptabelt. Enligt 10 kap. 4 § betyder detta att en liten hund som är under 25 
cm hög anses få sitt behov av rastning tillgodosett om den dagligen får vistas 
i en inhägnad på 35 kvm. Detta kan inte på något sätt tillgodose hundens 
naturliga beteende att undersöka sin omgivning och stimuleras mentalt.  

        10 kap. 6 § ☐ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☒ Avstyrker 

Kommentarer: 
Se kommentarer under 10 kap. 5 §.  

        10 kap. 7 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
  

        10 kap. 8 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
Som tidigare nämnts så behövs en en funktionell beskrivning av kojans 
storlek om fler hundar delar på en koja. Därmed bör det läggas till i 3 kap. 7 
§ att alla hundar ska kunna ligga utsträckta samtidigt.  Det saknas också 
minimimått för kojor för katter. 

        10 kap. 9 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
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        10 kap. 10 § ☐ Tillstyrker      ☒ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 
Vi är positiva till den nya definitionen och det allmänna rådet att förse fällan 
med larmanordning. Enligt vår erfarenhet är det en viss risk att katter som 
fångas in med en såkallad giljotinfälla skadas, så det kan vara värt att titta på 
om ett allmänt råd angående typ av fälla kan läggas till. 
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Tips till dig som skriver remissvar till Jordbruksverket 

Börja gärna med en sammanfattning 
När vi behandlar remissvar är det en stor fördel om de innehåller en inledande 
sammanfattning. Det underlättar vårt arbete när vi sammanställer alla 
remissvar. Men även remissinstanserna har ofta glädje av att skriva en 
sammanfattning. Den blir ett kvitto på att någon väsentlig punkt i svaret inte 
går förlorad. Tänk på att sammanfattningen bör vara kortfattad för att fylla 
sitt syfte. 
Det ska vara lätt att hitta synpunkter på olika delar av remissen 
För att det ska vara lätt att hitta och bli tydligt vilka ställningstagandena som 
lämnas för respektive paragraf i förslaget och skälen för dessa har vi valt att 
skicka ut detta svarsformulär som vi hoppas att samtliga remissinstanser 
använder. Det underlättar också vårt arbete med att analysera och 
sammanställa remissvaren.  
Undvik onödig textmassa 
Skriv kort. Den sammanlagda textmängden i en remiss kan bli avsevärd och 
vinsterna för läsaren blir stora om svaren är korta. Man ska inte heller bortse 
från att en kort och kärnfullt formulerad åsikt uppmärksammas mer än om 
budskapet framförs i en ordrik och mindre koncentrerad form. 
Undvik därför t.ex. att återge det remitterade förslaget som en inledning till 
de egna synpunkterna. Ett sådant återgivande kan dessutom göra det svårt att 
hitta remissinstansens egna ställningstaganden och skälen för dessa. Undvik 
också att till varje egen synpunkt skriva in vem det är som lämnar synpunkten.  
Språket ska vara klart och lättbegripligt 
Undvik ett alltför fackbetonat uttryckssätt. Remissvaret måste kunna läsas 
inte bara av den som tar emot svaret utan också av journalister och andra som 
vill ta del av remissvaren. 
Gör ställningstagandet tydligt 
Ibland kan det vara svårt att avgöra om en remissinstans instämmer i eller 
motsätter sig ett förslag. Formulera därför ställningstagandet klart och tydligt 
samt markera i kryssrutorna i svarsformuläret. Den som är tveksam bör klart 
säga detta och inte låta tveksamheten komma till uttryck genom svårtolkade 
formuleringar. I sådant fall bör någon kryssruta inte markeras. 
Skriv rakt på sak och konkret.  
Det är bra om läsaren slipper försöka översätta vaga och abstrakta 
uttryckssätt. Menar man att ”mer kontrollpersonal behövs”, bör man skriva 
det och inte att ”det föreligger ett avsevärt behov av en förstärkning av den 
personella resursmängden”. 
Undvik fackuttryck (utöver dem som använts i remissen) om man inte 
förklarar dem. 
Undvik mer eller mindre privata förkortningar. Ett ”bl.a.” förstås av var och 
en, men att exempelvis ”p.s.s.s.” ska uttolkas ”på samma sätt som” är en 
kunskap som är fördold för de flesta. 


	Svarsblankett till REMISS – 5.2.17-7727/17

