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LITEN
HANDBOK FÖR 
HUNDÄGARE
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ALLA HUNDAR FÖRTJÄNAR 
ATT VARA ÄLSKADE OCH 
ÖNSKADE.
Hundar är fantastiska!

Fördelarna med att ha hund är många, men att skaffa hund är 
inget beslut att ta lätt på. Därför har Djurskyddet Sverige tagit 
fram denna handbok, som en vägledning innan du fattar det 
stora beslutet. Det är viktigt att det blir rätt från början, både för 
din och för din hunds skull. 

Ta hand om din hund.
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TÄNK EFTER INNAN DU KÖPER EN HUND!
Vad gör du om 15 år?
En hund kan bli 15 år gammal eller äldre. Tror du att din hund kommer 
att passa in i ditt liv då? Fundera även på hur en hund förändrar ditt liv – 
innan du skaffar dig en.

Läs på
Lär dig så mycket du kan om hundskötsel, innan du köper din hund. På så 
sätt slipper du bli överraskad av hur mycket som krävs av dig. Låna gärna 
aktuella böcker om hundskötsel på ditt bibliotek. Olika hundraser har olika 
karaktärsdrag, så välj ras efter de egenskaper som passar dig.

Lagar och regler
Läs de lagar och råd som omfattar dig och din hund på Jordbruksverkets 
hemsida. Kontakta också den kommun du bor i, eftersom den kan ha 
specifika kommunbundna lagar och regler du som hundägare måste följa.

Teckna försäkring
Du ska aldrig behöva fundera över om du har råd att ge din hund den vård 
den behöver, och det kan bli dyrt utan försäkring. Hör med försäkringsbolaget 
vilka olika försäkringar du kan eller bör teckna. 

Exempel på försäkringsbolag
Exempel på försäkringsbolag är Agria, Folksam, If, Sveland, Moderna 
försäkringar, Svedea och ICA.

 • Har någon i släkten/familjen pälsdjursallergi? Finns det 
allergiker i din närmaste bekantskapskrets? Hur kommer 
en hund påverka er relation? 

 • Hur löser du hundpassning om du reser bort på  
semester? 

 • Har du tid att spendera med din hund? Beroende på ras 
kräver hunden mycket tid och motion.  

 • Om familjesituationen förändras, räknar du med att  
behålla hunden? 

 • Är du beredd att regelbundet betala försäkring, vaccination 
och eventuella veterinärräkningar?
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ATT SKAFFA HUND 
 
Börja med att ta dig en ordentlig funderare – har du tid och råd att ta 
hand om en hund under många år framöver? Det är också viktigt att ha 
en plan för var hunden ska vara när du arbetar. Hundar är flockdjur och vill 
inte vara ensamma hela arbetsdagar.  Enligt djurskyddsföreskriften bör en 
vuxen hund dessutom rastas minst var sjätte timme. 

Hund från djurhem
Sveriges djurhem tar varje år hand om flera hundar som av olika anledningar 
behöver omplaceras, dessa behöver nya och kärleksfulla hem.  Många av 
hundarna har ofta ett tufft bagage och kan behöva extra mycket tid och 
tålamod. Men du kan få god hjälp av erfaren personal att välja en hund som 
passar just dig. På Djurskyddet Sveriges hemsida www.djurskyddet.se 
hittar du kontaktuppgifter till de djurhem som är anslutna till oss. 

Valp eller vuxen hund?
Tänk på att en valp är en liten individ som inte kan vara ensam och som 
kräver extra mycket tid och engagemang de första åren. En valp ska du 
inte lämna ensam över huvud taget förrän den är trygg i sin miljö och 
med dig, och då endast under mycket korta stunder som sakta förlängs. 
Svenska Kennelklubben har bra råd angående valpköp.

Kanske passar det bättre med en vuxen hund som behöver ett nytt hem? 
I vilket fall rekommenderar vi att träffa hunden så många gånger det är 

TÄNK EFTER INNAN DU KÖPER EN HUND!

• Köp aldrig en valp som är yngre än åtta veckor, det är av 
största vikt att valpen får tillbringa sina första  
månader med sin mamma och eventuella syskon. Det är 
också förbjudet enligt lag att skilja valpen från mamman 
tidigare. 

 • Skriv alltid ett köpekontrakt när du köper hund. 

 • Se till att det följer med ett veterinärintyg, som inte ska 
vara äldre än en vecka, på att hunden är frisk. Valpen ska 
vara vaccinerad, detta intygas i ett vaccinationskort eller 
pass. 

 • Köp aldrig en hund som är insmugglad till Sverige, bland 
annat på grund av att de kan överföra smittor till  
människor och andra djur. Dessutom kommer vissa valpar 
från så kallade valpfabriker där hundarna lever under 
fruktansvärda förhållanden. Avstå köpet om du är minsta 
osäker på var hunden kommer ifrån och hur den har haft 
det.
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möjligt i dess nuvarande hem innan du tar med den hem till dig. 
Även vuxna hundar är utpräglade flockdjur som behöver social kontakt 
under större delen av dygnet. 

Egenskaper
Tänk igenom vilka egenskaper du söker hos en hund och välj ras utifrån 
detta. Vissa raser är avlade i generationer för en viss egenskap. Köp inte en 
utpräglad jakt- eller vallhund om du inte har som avsikt att jaga eller valla - 
eller om du på annat sätt kan tillfredsställa hundens behov. 

Hur mycket aktivitet har du möjlighet att ge din hund dagligen? Vissa raser 
och individer kräver många timmars fysisk och mental träning varje vecka för 
att må bra och vara en trevlig individ. Behoven inkluderar inte bara hundens 
fysiska och mentala sådana, utan också behov av till exempel pälsvård.

Ras
När du bestämt ras är det dags att hitta den hundindivid inom rasen som 
passar just dig. Precis som människor har hundar olika personlighet. 
Hälsa gärna på hos både olika hundägare och olika uppfödare för att 
bilda dig en uppfattning om variationen inom rasen. Köper du en valp är 
det bra att träffa hundens båda föräldrar, ofta kan föräldrarna ge en 
fingervisning om hur valpen kommer att bli som vuxen.

Köper du en blandrashund, ta alltid reda på vilka raser som finns 
representerade i din hund, om det är möjligt. Läs på om dessa och fun-
dera på om rasernas egenskaper passar dig och om det verkar lämpligt 
att kombinera dem i en och samma individ.

Saker du bör ha införskaffat innan du tar hem din hund: 
matskål, vattenskål, koppel, sele eller halsband (inte stryphals-
band), leksaker, klotång, borste, hundbädd och ett hundapotek 
(till exempel fästingplockare, bandagematerial, termometer).
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SKÖTSEL

Generell skötsel
Borsta hundens päls, klipp klor och gör rent hundens öron regelbundet, 
gärna en gång i veckan, och börja redan från att den är valp. Håll också 
koll på hundens tänder så att den inte utvecklar tandsten, det leder till 
tandlossning som är mycket smärtsamt. Helst ska hundars tänder borstas 
varje dag för att undvika tandsten. 

Tillsyn
Hundar är flockdjur och vill inte vara ensamma hela arbetsdagar. Enligt 
djurskyddsföreskriften bör en vuxen hund dessutom rastas minst var 
sjätte timme. En valp ska du inte lämna ensam över huvud taget förrän 
den är trygg i sin miljö och med dig, och då endast under mycket korta 
stunder som sakta förlängs.

Id-märkning och registrering
Det är lag på att hundar ska id-märkas senast vid fyra månaders ålder. 
Vanligast idag är att chipmärka hunden. Likaså är det lag på att hundar 
ska vara ägarregistrerade hos Jordbruksverket.

Liggplats
Hundar ska ha tillgång till en mjuk och torr plats att ligga på. De vill också 
ha det lagom varmt. Är det minusgrader behöver de få en uppvärmd plats 
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och på sommaren behöver de ha tillgång till skugga. Hundar vill gärna 
bädda innan de lägger sig ner, så det är bra om liggplatsen också tillåter 
det . 

Hundar får inte hållas i bur, förutom vid transport eller vid tävling och 
träning. Har du en bur hemma så ska dörren vara borttagen så att hunden 
alltid kan gå in och ut som den vill. Du får inte heller ha din hund 
uppbunden hemma. 

Foder
Hundar ska ha fri tillgång till vatten och ska få ett bra hundfoder varje 
dag. Det är viktigt att ge den lagom mycket foder så att den varken är för 
smal eller för tjock. Tyvärr så är det vanligt att hundägare ger sin hund för 
lite motion och för mycket mat. Övervikt medför stora hälsoproblem hos 
hundar och kan förkorta deras liv med flera år. Fråga din veterinär om du 
är osäker på om din hund är i bra hull. 

Försvunnen
Om din hund försvinner, kontakta polisen, länsstyrelsen och ditt lokala 
djurhem. Efterlys lokalt och annonsera på internet.

Annat att tänka på
Tänk på att vissa typer av tillbehör, till exempel el- och stackelhalsband, är 
förbjudna att använda enligt lag.

Gå gärna kurser med din hund, det är både roligt och utvecklande. 
Dessutom stärker det relationen mellan dig och din hund.
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Uppfostran och aktivering
Vi rekommenderar starkt att anmäla er till en valpkurs så snart valpen har 
åldern inne. Valpkursen blir ett jättebra forum att ställa frågor och byta 
erfarenheter med andra hundägare. Men se till att du väljer en instruktör 
som använder sig av positiv förstärkning istället för bestraffning vid 
inlärning. Hundkurser är såklart lika relevanta för vuxna hundar.

Hundar lär sig bäst genom att man belönar och berömmer när de gör 
något bra. De flesta hundar är känsliga och inkännande individer, så det 
finns aldrig någon poäng med att vara högljudd eller hårdhänt mot din 
hund. Din hund kommer att vara din förtrogna vän – så behandla den just 
så – som din förtrogna vän.

Förutom vardaglig uppfostran så som att bli rumsren, gå fint i koppel och 
kunna möta andra hundar på promenad, så vill alla hundar ha någonting 
att göra. Får de inte utlopp för det hittar de istället på egna bus. Det finns 
idag oändliga möjligheter till aktivering, så som spår, annat nosarbete, 
agility eller olika typer av lydnad. Försök hitta någon aktivering som både 
du och din hund trivs med. Kom också ihåg att din hund får den så viktiga 
vilan!

Ju mer tid du lägger ner på kontinuerlig träning med din hund, desto 
starkare blir er relation och desto mer har du igen på lång sikt! 
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Skydda din hund från faror
Lämna inte en hund ensam tillsammans med barn som hunden inte 
känner! Små barn, eller äldre barn, som inte är vana med djur kan inte läsa 
av om djuret vill bli klappad, hur det vill bli klappad, eller när djuret visar att 
det vill vara ifred. Tyvärr så sker olyckor mellan djur och barn och oftast 
beror det på okunskap hos barnet. Som vuxen har du ett ansvar att alltid 
vara med och se till att behandlingen av djuret sker på ett respektfullt sätt.

Lämna aldrig din hund uppbunden utanför butiker! Det händer att hundar 
som står fastbundna blir stulna eller utsatta för våld.

Om du åker bil med din hund så ska den sitta i en krocksäker bur. En lös 
hund i bil kan lätt skadas vid inbromsning eller krock och kan också skada 
passagerarna allvarligt. 

Lämna aldrig din hund i bilen när det är varmt ute! Inte ens i korta 
stunder. Soliga dagar gör bilen till en överhettad bastu på bara några 
minuter. Varje år dör flera hundar som suttit instängda i bilar. Tänk också 
på att på vintern kan det bli alldeles för kallt för hunden i bilen.
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SJUKDOM
Du märker att något är fel med din hund om dess beteende eller 
utseende förändras. Ofta är symptomen tydliga, men ibland är de mer 
vaga. Ta för vana att regelbundet kolla igenom din hund och kontakta 
veterinär om du är osäker på något symptom.
 
Tecken på sjukdom är till exempel att hunden
 • Inte vill äta
 • Verkar slö och apatisk
 • Får förändrat beteende
 • Behöver gå ut oftare, kissar inte eller inte kissar alls 
 • Har feber (över 39 grader)
 • Svullnar upp

 
Vid veterinärbesök är det viktigt att kunna redogöra för
 • Aptit
 • Törst
 • Sjukdomssymptom
 • Ändrat beteende
 • Temperatur (tas i ändtarmen med en vanlig termometer)
 • Vaccinationer
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Första hjälpen
Ta reda på hur du ska hantera till exempel sårskador, föremål som fastnat 
i halsen, huggormsbett och värmeslag. Det finns oftast bra information 
på veterinärklinikernas hemsidor. Det är ofta svårt att ge första hjälpen 
till ett skadat panikslaget djur. Det är därför bra om djuret är vant vid att 
hanteras, men även en välhanterad hund kan få panik i akuta situationer. 
Hantera djuret med stor försiktighet för att inte förvärra eventuella skador 
och kör hunden direkt till en veterinär!

Avmaskning
Någon regelbunden avmaskning av vuxna hundar rekommenderas inte. 
Vuxna hundar ska avmaskas vid synlig förekomst av mask i avföringen 
eller vid annan stark misstanke. Misstänker du att hunden har mask kan 
du lämna in ett avföringsprov för att få det undersökt. Att avmaska i 
onödan kan leda till resistensproblem. Om du åker utomlands med 
hunden kan den behöva avmaskas i förebyggande syfte vid in- eller ut-
resa. Hundvalpar ska avmaskas regelbundet under tiden de bor kvar hos 
uppfödaren och oftast någon gång efter de har flyttat därifrån. Fråga din 
veterinär om när valpen ska avmaskas och vilket preparat du ska använda!

Vaccinering
Det är viktigt att du vaccinerar din hund! I Sverige ska alla hundar vara 
vaccinerade mot valpsjuka, hepatit och parvovirus. Vi rekommenderar 
också att din hund vaccineras mot kennelhosta, speciellt om den bor eller 
vistas i miljöer där det finns andra hundar. Tänk också på att hunden kan 
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behöva vaccineras mot rabies om du vill ta med den utomlands. Hör med 
din veterinär hur ofta och mot vad din hund ska vaccineras.

Fästingar
Fästingar kan sprida sjukdomar som borrelia, anaplasma och TBE till hundar. 
Det är viktigt att förebygga att hundar får fästingar under den tid och i de 
områden fästingarna är aktiva. Titta igenom hundens päls efter promenader i 
skog och mark och ta bort fästingarna direkt. Vi rekommenderar också att du 
använder någon form av förebyggande preparat mot fästingarna, dessa finns 
i form av spot-on droppar, halsband eller tabletter. Vissa kan köpas receptfritt, 
andra skrivs ut av veterinär. Be din veterinär om råd!

Förgiftning och olämpliga föremål
Många hundar äter allt, oavsett om det är bra för dem eller inte. Det kan till 
exempel vara livsfarligt för en hund att äta choklad, tuggummi som innehåller 
xylitol, lök, vindruvor, russin, glykol och vissa värktabletter. Om hunden har ätit 
något som är giftigt ska du direkt kontakta veterinär. Försök aldrig själv 
framkalla kräkning med hjälp av salt, då hunden lätt kan drabbas av 
saltförgiftning. Vissa hundar äter också föremål som kan fastna i magsäck 
eller tarm.  Om du ser att hunden svalt något olämpligt eller kräks frekvent 
måste du direkt kontakta veterinär eller Giftinformationscentralen.

Lidande
Trots behandling måste djur ibland avlivas. De kan lida av en 
sjukdom som inte går att behandla eller ha skadats så svårt att de inte 

kan räddas. Ett beslut om avlivning ska tas i samråd med en veterinär. Hur 
jobbigt det än är att förlora ett älskat djur måste du bortse från dig själv 
och se till djurets bästa. 

LAGSTIFTNING

Du hittar all lagstiftning som är relevant för dig som hundägare på 
jordbruksverkets hemsida www.jordbruksverket.se.
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VILKA ÄR VI?
Djurskyddet Sverige har drygt 10 000 medlemmar och är en av 
Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation 
med ungefär 50 anslutna lokalföreningar. Vi har arbetat i över 120 år för 
att hjälpa djuren.

Vi arbetar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, 
hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. 
Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från 
lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske på ett smärtfritt sätt.

Vi opinionsbildar och påverkar politiker för att förbättra djurskydds-
lagstiftningen. Vi finns representerade i olika arbetsgrupper och kommittéer 
samt är remissinstans åt departement och myndigheter.

Internationellt arbetar vi genom Nordiska Djurskyddsrådet och 
Eurogroup for Animals.

Vårt arbete finansieras av medlemsavgifter, arv och gåvor. Djurskyddet 
Sverige har 90-konto, verksamheten kontrolleras därmed av Svensk 
Insamlingskontroll.

DJURSKYDDET SVERIGE Hammarby Fabriksväg 25, 120 30 Stockholm
Telefon: 08 - 673 35 11 E-post: info@djurskyddet.se Hemsida: www.djurskyddet.se
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