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Konsekvensutredning
Förslag till nya Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna
råd (SJVFS 2019:xx) om hållande av hundar och katter (saknr
L102)
Enligt förordning (2007:1244) om särskild konsekvensutredning vid regelgivning ska en
myndighet som överväger nya eller förändrade regler utreda reglernas kostnadsmässiga och
andra konsekvenser i den omfattning som behövs i det enskilda fallet och dokumentera
utredningen i en konsekvensutredning.
Inledning
Vi föreslår att Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2008:5) om
hållande av hund och katt (saknr L102) ska upphöra att gälla. Vidare föreslår vi att de
föreskrifter och allmänna råd som finns i den författningen i stället ska regleras i den nya,
rubricerade författningen som avser hållande och skötsel av hundar och katter.
De nuvarande hund- och kattföreskrifterna trädde i kraft den 1 maj 2008 och riktar sig till
såväl hobbymässig som yrkesmässig hållning av hund och katt, dock inte till verksamhet med
djurförsök eller viss hundhållning inom Försvarsmakten och Polismyndigheten. Djursjukhus
och kliniker är också undantagna från vissa delar av författningen.
Jordbruksverket har omarbetat föreskrifterna i sin helhet, en överskådlig redovisning av vilka
regler som berörs av de föreslagna ändringarna ges i tabellen i bilaga 2. Under pågående
översyn av föreskrifterna har Riksdagen beslutat om en ny djurskyddslag (2018:1192) som
kommer att träda i kraft före ikraftträdandedatumet av denna författning. Vi har därför
anpassat bestämmelserna till den nya djurskyddslagen och den nya djurskyddsförordningen
(2019:xx) som träder i kraft/beräknas träda i kraft1 1 april 2019.
I Sverige finns det ungefär 880 000 hundar och 1 443 000 katter, i närmare en femtedel av
hushållen finns minst en katt och ungefär 15 % av hushållen har hund (Agria, 2017). Det finns
aktörer som verkar inom branscher som riktar sig mot hund- och kattägare, samt en del
hundar som används i tjänsteverksamhet, såväl offentlig som privat. Trots dessa hålls de allra
flesta hundar och katter i Sverige som sällskapsdjur. I denna konsekvensutredning har vi
därför valt att så långt möjligt även beskriva effekterna som våra föreslagna ändringar kan få
på all av hund- och katthållning i landet.
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A Allmänt
1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå
Vi anser att de nuvarande djurskyddsföreskrifterna som reglerar hållande av hund och katt
behöver ändras. Föreskrifterna saknar idag tillräckligt flexibla lösningar som djurhållarna kan
tillämpa och är utformade på ett sådant sätt att de flesta, även mindre, avvikelser kräver
granskning och dispensbeslut från Jordbruksverket som ibland saknar en riktig
djurskyddsnytta. Den nuvarande författningen är inte heller anpassad till aktuell kunskap
inom området, vilket delvis beror på att den har gällt sedan mars 2008. I synnerhet bedömer vi
att hållandet av djurslaget katt behövde förtydligas och kattens status höjas genom
ändamålsenliga regler. Vi ser också att föreskrifterna behöver revideras med anledning av att
vi har fått en ny djurskyddslag (2018:1192) som träder i kraft den 1 april 2019. Vissa delar av
den nuvarande författningen är också något otydliga eller svåra att förstå, och det kan vara
svårt att hitta nödvändig information i föreskrifterna. Vi anser också att den nuvarande
författningen innehåller detaljerade bestämmelser som bör ersättas med mer målinriktade
sådana som ska beskriva den funktionen som ska uppnås med reglerna. Den utveckling
behövs för att skapa en lagstiftning som ökar förståelse och underlättar för djurhållare att
hantera sina djur på ett bra sätt i vardagliga situationer.
Vid omarbetning av författningen har vi lagt fokus på följande aspekter för att lösa de
problem som beskrivits ovan:
 En ny föreskrift anpassad till en ny djurskyddslag
Den nya djurskyddslagen (2018:1192) som träder i kraft den 1 april 2019 sätter bland annat
fokus på behov av kompetens som varje djurhållare ska ha för att kunna hålla ett djur,
såväl stadigvarande som tillfälligt. Att tydliggöra djurhållarens ansvar är särskilt viktigt då
större delen av hund- och katthållning i landet inte kontrolleras av de behöriga
myndigheterna. Djurhållaren har då sällan tillfälle att samråda med kontrollmyndigheten
om förhållandena som rör den egna djurhållningen.
 En positiv förändring i företagens vardag och ökad flexibilitet
I enlighet med Jordbruksverkets regleringsbrev har föreskrifterna gjorts om för att skapa en
enklare, mer målinriktad och flexibel lagstiftning. Med flexibel avses att syftet är att öppna
upp för att kunna nå målet med olika lösningar. Exempel på förenklingar och flexibilitet är
större handlingsutrymme vid användning av djur i avel eller vid användning av artificiell
insemination, samt att färre ansökningar om undantag kommer att behövas för att utföra
vissa åtgärder. Ett annat exempel är ökad flexibilitet genom att godta avvikelser från
föreskrivna mått som är godtagbara ur djurskyddssynpunkt.
 En föreskrift som underlättar för djurhållare att göra rätt
De nya föreskrifterna underlättar för djurhållaren genom att beskriva tydligare än tidigare
vilka funktioner och mål som är viktiga och ska uppnås för att uppfylla hundens och
kattens behov.
 Förstärka och förtydliga den positiva djurvälfärden
Nya grundläggande bestämmelser införs som belyser hur ett gott avelsarbete ska bedrivas,
vilka grundläggande beteenden som en hund eller en katt är starkt motiverade att utföra,
som är viktiga för deras välbefinnande och för att förebygga beteendestörningar.
 Undvika onödiga dubbla bedömningar
I den nya författningen ges veterinärer rätt att bedöma om hundar och katter får hållas och
skötas på annat sätt än vad som anges i föreskrifterna om det finns veterinärmedicinska
skäl för det. Jordbruksverket kommer inte att behöva besluta om dispens i varje enskilt
ärende då en veterinär föreslår specifika åtgärder som är motiverade av sådana skäl.
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 Färre dispensansökningar
Nuvarande föreskrifter är i vissa delar begränsande för djurhållarna. Det har medfört ett
behov för många djurhållare att i olika situationer ansöka om dispens från olika
bestämmelser. Sådana föreskrifter ändras nu så att behovet av att ansöka om dispens ska
minska. Exempel på sådant som kommer kunna göras utan dispens är burvila som
ordinerats av veterinär och möjlighet för företag som arbetar i hundsalong med trim- och
badverksamhet att kunna binda upp och förvara djuren i mindre utrymme tillfälligt medan
djuren ges skötsel och vård.
 Funktionsinriktade regler
För att öka flexibiliteten, och göra det möjligt för djurhållaren att leva upp till målet med
reglerna på flera olika sätt, har vi lagt fokus på fler funktions- och målinriktade regler. Mer
vikt kan då läggas vid hur djuret använder och påverkas av sina tillgängliga resurser och
inte bara om resurserna finns eller inte.
 Forskning som tillkommit
De nya föreskrifterna har baserats på tillgänglig vetenskaplig forskning och beprövad
erfarenhet. Jordbruksverket har gett det Vetenskapliga rådet för djurskydd vid Sveriges
lantbruksuniversitet i uppgift att sammanställa vetenskapligt underlag på några viktiga
områden. Det underlag som rådet har levererat till verket har varit ett viktigt stöd för våra
ställningstaganden.
 Uppdaterade och tydligare definitioner
I föreskriftsförslaget har några definitioner tagits bort och några nya har införts.
Definitionerna harmoniserar så långt som möjligt med motsvarande terminologi i andra
djurskyddsföreskrifter och stödjer en modernare författning.
 Harmonisering med andra föreskrifter på djurskyddsområde
Föreskrifterna har också ändrats för att bättre vara harmoniserade med föreskrifter på andra
djurskyddsområden, till exempel inom avel, tillsyn och skötsel, bedömning av avvikelser
eller genom att överlåta till veterinär att göra bedömningar som avviker i vissa fall.
 Internationell lagstiftning på område
I översynen av föreskrifterna har vi gjort en begränsad jämförelse mellan den nationella
lagstiftning och andra länders lagstiftning för hund- och katthållning. Vi har bl.a. tittat på
lagstiftning eller nationella rekommendationer från Norge, Nya Zeeland, Finland, Danmark,
Storbritannien och Schweiz.
 Översyn av de allmänna råden
Vi har sett över de allmänna råden i föreskrifterna och målet har varit att uppnå en bra
balans mellan regler och allmänna råd. Vi föreslår ett antal rekommendationer som belyser
ett sätt att uppnå föreskriftens krav, och hur en djurhållare kan eller bör agera i vissa
situationer.
Föreslagna ändringar
För att nå de mål som redovisats ovan föreslår vi några redaktionella ändringar, några
ändringar som tydliggör målet med bestämmelser och ett stort antal sakändringar.
Införandetabellen i bilaga 2 redovisar hur regleringen i den nya författningen kan härledas till
motsvarande reglering i nuvarande föreskrifter och allmänna råd. I bilagan tydliggörs vilken
typ av förändring som föreslås. I den nya författningen föreslås en hel ny kapitelindelning
som, tillsammans med fler mellanrubriker, strukturerar sakinnehållet och ska underlätta
läsbarheten och sökning av information i föreskrifterna.
Redaktionella ändringar
Förslaget innehåller ett flertal paragrafer som är oförändrade i sak jämfört med
nuvarande föreskrifter. Redaktionella ändringar har dock gjorts i några av dem, dels för
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att förbättra läsbarheten, dels för att målet med föreskrifterna lättare ska kunna utläsas.
Vilka dessa är framgår av tabellen i bilaga 2. Någon ytterligare redovisning av dessa
görs inte i denna konsekvensutredning utan i stället hänvisar vi till de konsekvensutredningar och till ett föreskriftsmotiv som gjorts tidigare i samband med att dessa
paragrafer beslutades2.
Sakändringar
Sakändringarna redovisas samlade i bilaga 1.

2

Dokumentation gällande tidigare föreskrifter:
- Konsekvensutredning till Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2006:xx) om
hållande av hund och katt (Saknr L102);
- Särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor vill Djurskyddsmyndighetens
föreskrifter och allmänna råd (DFS 2006:xx) om hållande av hund och katt;
- Föreskriftsdokumentation avseende nuvarande författning: Statens jordbruksverks föreskrifter och
allmänna råd (SJVFS:5, Saknr L102) om hållande av hund och katt.
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2. Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka
effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd
Vi föreslår ändringar av den befintliga regleringen som ska leda till förenklingar och mer
flexibla lösningar för djurhållare. Djurskyddet stärks också då kompetenskraven förtydligas
och författningen ges en mer förklarande och målinriktad karaktär. De organisationer och
myndigheter som Jordbruksverket knutit till sig i en samrådsgrupp för att stödja vårt arbete
har varit ense om att regleringen behövdes för att förenkla, likrikta och tydligt förklara hur en
god hållning av hundar och katter ska gå till. Sammantaget anser vi att regleringen på detta
område ger djurhållare omfattande information, bidrar till normering och likriktning av
hållning av hundar och katter.
Om vi hade valt att inte genomföra någon ändring och lämna gällande författning oförändrat
skulle delar av författningen bli felaktig eftersom en ny djurskyddslag och en ny
djurskyddsförordning har kommit till. Risker för en del motsägelsefulla tolkningar och
tillämpning hade funnits kvar och regleringen skulle fortsatt krävt en betygande
administration och bristande flexibilitet vid tillämpningen. Vinsterna som vi redovisar i denna
utredning skulle inte uppnås och effekterna för de berörda blir sämre skydd för djur och högre
kostnader för djurhållningen i vissa fall. Vi har därför inte identifierat några alternativa
lämpliga lösningar annat än att göra ett nytryck av författningen. De problem som beskrivits i
bilaga 1 skulle i så fall kvarstå.
1 kap. 3 §
En betydande del av regleringen innebär kravställningar som förutsätter att djuren är friska,
även om detta inte uttalas explicit. Friska djur behöver t.ex. större ytor i ett förvaringsutrymme
för att kunna röra sig fritt och bete sig naturligt, ha kontinuerlig social kontakt och fysisk
motion, modersdjur ska vara i skick att sköta sina avkomma osv. Om vi inte inför denna nya
bestämmelse behöver varje djurhållare även i fortsättningen vända sig till Jordbruksverket och
söka dispens för att kunna avvika från varje krav som inte kan uppfyllas när djuret är sjukt, eller
på annat sätt saknar förutsättningar för hållas enligt författningen. Verkets dispensbeslut
förutsätter i sin tur att djurhållaren har verifierat vilka veterinärmedicinska skäl som ligger till
grund för ett eventuellt medgivande. Den nuvarande regleringen upplevs därför som krånglig,
den leder i de flesta fall inte till någon betydande djurskyddsnytta och vi avser att göra
tillämpningen enklare för djurhållare. Ett konkret exempel är att Jordbruksverket beslutade om
54 dispenser om så kallad burvila för hund eller katt under 2017, efter direkt rekommendation
från en veterinär som ordinerar restriktiv motion till djuret under en viss tid i anslutning till
sjukdom eller något medicinsk ingrepp.
1 kap. 4 §
Om vi inte inför en möjlighet att bedöma avvikelser från föreskrivna mått uppnår vi inte målet
att forma en mer flexibel lagstiftning. En fördel med denna bestämmelse är att djurhållaren
kan göra en bedömning av alternativa lösningar närmare djuret, det vill säga utifrån en
helhetsbedömning av det enskilda djuret och dess närmiljö. Idag krävs beslut om undantag
från måttbestämmelser från Jordbruksverket i varje enskilt fall.
1 kap. 5 §
Tillägget som införs i den nuvarande bestämmelsen förtydligar vilka bestämmelser som
Jordbruksverket har respektive saknar möjlighet att medge undantag ifrån. Om inte detta
införs kvarstår bristande information som gör det svårt för djurhållare kunna bedöma de rätta
förutsättningar för dessa prövningar.
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1kap. 6 §
Alternativet att inte omarbeta författningens definitioner var inte möjligt då större delar av
texten har ändrats i vårt förslag, vissa begrepp har tagits bort eller kommit till. I synnerhet
anser vi att några nya eller ändrade definitioner har varit en förutsättning för att skapa en
modern författning som innehåller väl beskrivna funktioner som behövs för att uppnå ett gott
djurskydd och en korrekt tillämpning. Exempel på det är definitioner om funktionell
återkoppling, tillgänglig area och värmebalans som underlättar för djurhållare att förstå målet
med viktiga bestämmelser.
2 kap. 1 och 2 § §
Vi har bedömt att den nuvarande regleringen om tillfälligt hållande av hundar och katter
behövde ändras. Det saknas i dag tillräcklig flexibilitet och vanliga rutiner som djurhållaren
måste vidta för att sköta djuren eller andra vanliga aktiviteter är inte tillåtna idag. T.ex. krävs
idag dispens från Jordbruksverket för att kunna binda upp en hund eller en katt inomhus under
en kort tid, vid ett trimbord eller i ett badkar då djurets päls eller klor ska vårdas. Detta
innebär att samtliga företag i trimbransch och hundsalong behöver ansöka om dispens från
Jordbruksverket för att bedriva sin verksamhet idag. Likaså får inte hundar bindas upp i
inomhusdelen av ett affärscentrum, men väl på en parkeringsyta utomhus enligt vår nuvarande
författning. Inte heller får djur hållas idag i lämpliga burar/behållare eller i mindre rastgårdar
som kan anläggas vid affärscentra för att underlätta för djurhållare att ordna kortvarig
förvaring av hundar och katter vid besök i affär där djur inte har tillträde till. Däremot kan
samma djur förvaras i likvärdiga burar i en bil parkerad på dessa områden, då det anses vara
en del av djurens transport. Vi upplever att de nuvarande reglerna är till viss del
inkonsekventa och att dessa ändringar även behövs för att få ökad förståelse för vår
lagstiftning.
2 kap. 3 och 4 §§
Vi anser att tillägg och mindre ändringar i dessa paragrafer som handlar om negativa
interaktioner mellan djur och människor har varit nödvändiga för att hållning av djur i
kritiska situationer ska vara korrekt. Alternativet att lämna reglerna oförändrat kan leda
till felaktig hållning av hundar eller katter i vissa kritiska situationer.
2 kap. 5 och 6 §§
Dessa nya bestämmelser inför delvis ett nytt sätt att belysa djurens grundläggande behov som
måste uppfyllas för att ge dem en god välfärd. Vi bedömer att dessa nya bestämmelser ger
djurhållaren en helhetsbild och en systematisk information om hund- eller katthållningens
grundförutsättningar. Vi anser även att det ökade kravet på kompetens som införts i den nya
djurskyddslagen implementeras på bästa sätt genom dessa två paragrafer som rör hundrespektive katthållning.
3 kap. 1 §
Alternativet att lämna nuvarande bestämmelse oförändrad kan leda till kravställningar som är
otydliga eller orimliga för djurhållare. Vi föreslår genom våra ändringsförslag att krav på
desinficering av utomhusutrymmen, oftast rastgårdar, ska utgå. Att inte införa denna ändring
skulle kunna leda till höga kostnader för anläggning av förvaringsutrymmens underlag och
annan inredning, vilket dessutom inte kan anses vara djurvänliga alternativ.
3 kap. 2 §
Alternativet att lämna nuvarande bestämmelse oförändrad kan innebära viss otydlighet om all
utrustning och inredning i förvaringsutrymmen ska hållas ren eller inte. Genom ett nytt
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allmänt råd som handlar om punkstädning i kattstallar vill vi dessutom upplysa om vikten, och
ge råd om, av att bibehålla en trygg miljö för katter som hålls i kattstallar. I de flesta fall kan
det allmänna rådet tillämpas på djur som är inackorderade på djurpensionat eller katthem och
är främmande för varandra, vilket innebär att stressminimerande förslag kan vara till stor
nytta för dessa djur.
3 kap. 4 §
Alternativet till den föreskrivna ändringen skulle innebära fortsatt möjlighet att hålla hundar
och katter tillfälligt i inomhusutrymmen med mycket höga halter av koldioxid och ammoniak.
Genom vårt förslag sänks dessa indikatorer på viktiga luftföroreningar på en rimligare nivå
som dessutom är mycket lätt att uppnå i normalt skötta och planerade djurutrymmen. Vi anser
därför att de skärpta gränsvärdena inte utgör en merkostnad för företag och enskilda. Genom
att ta bort den detaljerade temperaturintervallen som rekommenderas för djurstallar i
nuvarande allmänt råd minskar risken för att djurhållaren missförstår hur lämpligt klimat ska
styras inomhus där hundar och katter hålls. Närmare bestämmelser i andra delar av vårt
förslag upplyser på ett mer funktionellt sätt hur djur ska upprätthålla värmebalans och därmed
ett gott djurskydd.
3 kap. 5 §
Den nya paragrafen förtydligar att egenskaper för koja gäller såväl hund som katt. Den
informationen har efterfrågats av många djurhållare och kontrollmyndigheter, och brist på
tydlighet har även lett till missförstånd om katt överhuvudtaget kan hållas i utomhusutrymme
med tillgång till koja.
3 kap. 6 § samt kommentar till liknande hänvisningsparagrafer till lag och förordning
Som allmän princip för hur man bestämmer innehållet i en text gäller hänsynen till läsaren3
och vi bör därför utgå från de tänkta läsarnas kunskaper i ämnet. Mot denna bakgrund föreslår
vi en rad hänvisningar till djurskyddslagen och djurskyddsförordningen som även gäller för
hund- och katthållare. Vi anser att det finns en viss risk att dessa djurhållare missar
grundläggande information om vi inte inför dessa hänvisningar i den nya författningen. Vi
upplever i våra dagliga kontakter med hållare av sällskapsdjur att de ofta förutsätter att en
djurskyddsföreskrift täcker hela regelområdet. Faktumet att de allra flesta hund- och
katthållare inte är yrkesmässiga djurhållare bidrar sannolikt till denna bristande kunskap.
Övriga liknande hänvisningsparagrafer i vårt förslag kommenteras inte i detta avsnitt.
3 kap. 9 och 10 §§
Om dessa nya bestämmelser inte införs kvarstår frågan om endast fönster kan godtas som
dagsljuskälla i inomhusutrymmen. Vi föreslår en harmonisering med övriga djurskyddsföreskrifter på området. Samtidigt ger de nya bestämmelserna information om vikten av att
ljusförhållandena ska anpassas till djurets behov Det innebär att djurhållaren ansvarar för att
kombinera naturligt och artificiellt ljus på lämpligt sätt. Dessa förtydliganden behövs även för
en korrekt tillämpning av djurskyddslagens bestämmelser om ljusförhållanden i
förvaringsutrymmen.
3 kap. 12 och 13 §§
Djurhållaren får ingen samlad och funktionell beskrivning av djurens behov av avskildhet i
nuvarande författning. Vi har bedömt att ändringen som föreslås är nödvändig och att den

3

Statsrådsberedningen PM 1995:2 Att styra gnom regler. Checklista för regelgivare.
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förtydligar djurens behov av såväl synkontakt som avskildhet. Även harmonisering av kravet
mellan djurslag hund och katt skulle ha missats i så fall.
3 kap. 14 §
Genom att föreslå ändringen i bestämmelsen om miljöberikning ges djurhållaren en tydligare
information om hur berikningen ska verka för att nå sitt syfte (ge funktionell återkoppling).
Om nuvarande bestämmelser hade lämnats oförändrade skulle kravet på miljöberikningen
endast gälla för hållande av hundar utomhus, vilket inte är rimligt.
3 kap. 15 §
Vi har bedömt att nuvarande krav på utsiktspost i rastgård behövde ges en mer funktionell
beskrivning utan onödiga och orimligt detaljerade måttangivelser. Det behövdes också
förtydligas att djur som hålls utomhus, men inte i rastgård, behöver ha tillgång till samma
resurs. Djurhållare som idag vill erbjuda sina hundar större och mer varierade utrymmen
utomhus, t. ex på inhägnad stor bostadstomt, har uppfattat att dessa lösningar inte är tillåtna
då regleringen konsekvent beskriver krav på de viktiga resurserna som ska finnas i en
rastgård. T.ex. krav på utsiktspost, koja, miljöberikningen och det allmänna rådet om
siktbarriär är idag relaterade till hållning av hundar i rastgård. Vårt alternativ kan leda till mer
flexibla lösningar vid utformning av förvaringsutrymmen.
3 kap. 16 §
Den nuvarande bestämmelsen avseende miljöberikning i förvaringsutrymmen för katt
bedömer vi som orimligt då kravet ställs på att använda hela höjden i boxar och rastgårdar.
Det leder också till viss osäkerhet, och kan tolkas som underförstått att tak i en rastgård för
katt måste vara heltäckande. Osäkerheten kvarstår om vi inte ändrar bestämmelsen.
3 kap. 19 §
Alternativet till att införa en ny paragraf som förtydligar hur skadliga föremål och ämnen ska
hållas oåtkomliga för djuren är att endast ha en generell hänvisning till djurskyddslagens 2
kap 7 § (se 3 kap. 8 § föreslagen författning). Vi bedömer att denna nya bestämmelse är till
nytta för djurhållare eftersom den innehåller information om att risker ska minimeras såväl
genom att utforma en riskfri miljö som genom att hålla djurutrymmen fri från exempelvis
läkemedelsförpackningar, farligt avfall eller liknande farliga produkter eller föremål.
3 kap. 20 §
Genom att göra om en onödigt detaljerad bestämmelse om begränsning av risker vid hållning
av katter på balkong till ett generellt aktsamhetskrav gällande fallskador blir bestämmelsen
mer ändamålsenlig. Djurägaren har själv att avgöra hur risker ska minimeras och vilka höjder
som kan utgöra risk för det enskilda djuret. Dessutom kommer den föreslagna bestämmelsen
att gälla för såväl hundar som katter, istället för endast katter idag. Fallskador på hund
förekommer och leder ofta till omfattande lidande för hunden, samt ibland till skador som
kräver avlivningen av djuret.
3 kap. 21 §
Den alternativa lösningen till förslaget är att inte införa kravet på att förebygga risk för brand i
hund- och kattstallar. Vi har bedömt att det finns en rimlighet och ett behov av att
komplettera författningen med dessa förebyggande åtgärder. Hund- och kattstallar står inte
alltid under kontinuerlig uppsikt och det kan vara svårt att utrymma djur i boxar när det väl
brinner inne. Djurskyddslagens förebyggande karaktär kommer inte till uttryck i den
nuvarande författningen när det gäller att förebygga brandrisk.
3 kap. 22 §
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Som vi redan kommenterat ovan anser vi att hållning av hundar och katter utomhus inte ska
begränsas till ”hållning i rastgård”. Detta innebär att vi behöver förtydliga att
utomhusutrymmet ska ha en minsta area, motsvarande minimimått för rastgård, som ska vara
väl dränerad och ha lämpligt underlag. Alternativet att inte införa detta förtydligande kan
innebära att en djurhållare kan åläggas att anlägga en större bostadstomt med en viss typ av
underlag och orimliga krav på omfattande dränering av större områden. Viktigast är att djuren
ska kunna välja att vistas i lämplig miljö.
3 kap. 23 §
Vid kombinerad tillgång till inomhus- och utomhusutrymme (punkt 1) krävs idag att
djurhållare kombinerar en rastgård med storlek godkänd för permanent hållning av djuret
utomhus med ett inomhusutrymme som även uppfyller måttkraven gällande för permanent
hållning av djur inomhus. Detta framgår av övergångsbestämmelsen 4. nuvarande föreskrifter.
Det större inomhusutrymmet i detta fall har som primärt syfte att ersätta liggplatsen ”koja”
som annars skulle placeras utomhus. Vi anser att den nuvarande bestämmelsen utgör ett
orimligt krav som inte står i proportion till syftet som vi vill uppnå, genom att säkra djuret en
lämplig liggplats. Ovannämnd övergångsbestämmelse föreslås därför utgå och kravet har
ställts på sådant sätt att inomhusutrymmet ska utgöra en lämplig plats för vila till djuret, utan
att reglera storleken i detalj. Denna bestämmelse kompletteras med 10 kap. 2 som förklarar
hur djurhållaren kan dimensionera kombinerade inomhus- och utomhusutrymmen på ett
funktionellt och rimligt sätt. Om nuvarande reglering inte ges den nya föreslagna
utformningen kvarstår problemet som beskrivits här.
3 kap. 26 §
Då nuvarande regleringen kan leda till otydligheter och orimliga kravställningar har vi sett ett
behov av att förtydliga att specifika platser för hantering av foder, vård av djur och bad ska
gälla om det finns ett riktigt behov. Om regleringen inte ändras enligt vårt förslag finns en risk
för att vissa tillståndspliktiga verksamheter åläggs att investera i resurser som inte kommer till
användning.
3 kap. 28 och 29 §§
De föreslagna paragraferna som handlar om elstängsel innebär inte något extra krav, eller
dyrare tekniska lösningar för djurhållare. De innehåller viktig information som behövs för att
en korrekt användning och harmoniserar i stor del med våra motsvarande föreskrifter om
lantbrukets djur. Om våra förslag till ändringar och komplettering inte införs kvarstår en
otydlighet om vilka regler som gäller vid hållning av katt. I den nuvarande författningen
saknas även anvisningar om att elstängsel endast kan komma i fråga i utomhusutrymmen, och
ett tydligt krav på att djur ska nå stängslet från marken. Det sistnämnda kravet är särskilt
viktigt då djuren inte ska kunna fastna på stängsel som är elektrifierat. Vi har därför bedömt
att det finns ett stort behov av en omarbetning av regler kring elstängsel.
3 kap. 31 §
Genom de föreslagna ändringarna kring användning av munkorg vill vi förhindra felaktig
användning av denna utrustning som kan skada hunden om den inte används rätt. Om vi hade
valt att inte införa dessa ändringar finns till exempel risk för att hundar lämnas utan tillsyn
under längre tid med munkorg på. Våra kontrollmyndigheter har rapporterat om allvarliga
djurskyddsfall relaterade till felanvändning av munkorg.
3 kap. 33 §
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Stryphalsband är en vanlig utrustning vid hållande av hund, och måste användas på korrekt
sätt för att inte skada djuret. Vi har därför bedömt att regleringen är ett bättre alternativ än de
nuvarande allmänna råden om att inte binda upp en hund i stryphalsband.
3 kap. 35 och 36 §§
Alternativet till den föreslagna ändringen i 35 § skulle innebära att såväl djurhållare som
behöriga myndigheter kan tillåta användningen av olika typer av fordon vid rastning och
träning av hund på olika sätt. Då detta är en mycket vanlig företeelse hos hundägare har vi
bedömt att en bättre reglering med målbeskrivning av hur rastning och träning med hjälp av
fordon kan ske är av stor vikt. Genom 36 § har vi förtydligat vilka riskförebyggande åtgärder
som behövs vid koppling av hund till fordon eller utrustning, samt för att förebygga risker för
överansträngning av hundar. Vi bedömer att såväl allmänheten som ansvariga för
tävlingsverksamhet med hundar, inklusive kontrollmyndigheter, får ett bra stöd genom denna
bestämmelse.
4 kap. 1–4 §§
Genom införandet av dessa nya bestämmelser om tillsyn och skötsel av hundar och katter ges
en utökad information om vissa riskgrupper av djur som behöver ges tillsyn oftare än två
gånger om dagen. Förslaget ger även en beskrivning om vilken funktion som ska uppnås vid
skötsel av djurens päls samt ett förtydligande om att tandhälsan och vård av klor ska ingå i en
rutinmässig tillsyn av djuren. Den kliniska erfarenheten och resultaten från den offentliga
djurskyddskontrollen under många ger oss starkt stöd för att föreslå dessa kompletteringar för
att säkra en god djurhållning. Dessa skötselåtgärder, tillsammans med förtydligandet om
djurägaransvaret i 1 § är, så vitt vi bedömer, inte tillräckligt belysta i nuvarande författning.
4 kap. 5 §
Alternativet till de föreslagna ändringarna, genom att behålla nuvarande regler kring rastning
av hundar, skulle innebära vissa otydligheter för en djurhållare. Krav på daglig rastning
utomhus oavsett om djur hålls permanent eller tillfälligt i en rastgård är ett viktigt
förtydligande. Likaså ges i förslaget bättre information om att rastning av djuren behöver ta
hänsyn till deras individuella förutsättningar.
4 kap. 7 §
Alternativet till den föreslagna förändringen skulle vara att behålla en skrivning som helt
fokuserar på förebyggande åtgärder mot separationsångest av valpar under fyra månader. Då
liknande välfärdsproblem kan finnas hos andra hundar är det viktigt att regleringen istället
belyser vilka signaler som djurhållaren ska uppmärksamma..
4 kap. 8–10 §§
Bestämmelserna i 8, 9 och 10 §§ som vi föreslår reglerar förhållandena som måste råda när
djurhållaren väljer att hålla hundar eller katter i par eller grupp (med grupphållning avses här
två eller fler djur). En god hållning av djur i grupp kan vara svårt att åstadkomma, många
komplicerade djurskyddsproblem och vanvårdsärenden är kopplade till just grupphållning av
hundar och katter. Om vi inte inför dessa förslag som belyser viktiga förutsättningar för att
lyckas skulle djurhållaren endast kunna stödja sig på den nuvarande författningen som
reglerar med hög detaljeringsgrad, eller ger råd, om antal djur som ska ingå i en grupp, om
antalet kattlådor, eller exakt avstånd mellan olika resurser. Vi anser att fokus istället ska
läggas på att skapa stabila grupper av djur och på att förklara mål och funktion som dessa
bestämmelser innebär. Ett omfattande vetenskapligt stöd har legat till grund för dessa förslag
till ändringar, och redovisas i denna utredning.
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5 kap. 1–3 §§
Vi anser att de omarbetade bestämmelserna om utfodring och vattning av djur som vi föreslår
ger en tydligare reglering och anger på bättre sätt vilka funktioner som ska uppnås. Som
framgår av genomgången i avsnitt 1 finns ett stort behov av att bättre belysa de
hälsorelaterade aspekter som är relaterade till utfodringen. Den nuvarande regleringen ger inte
tillräcklig information om att vissa riskdjur ska uppmärksammas särskilt vid vattning, t.ex.
högdräktiga djur, djur under digivning eller djur som genom sitt beteende visar på ett ökat
behov av vatten.
6 kap. 1–5 §§
Genom de föreslagna ändringarna i avelsbestämmelser ges en bättre beskrivning av
grundförutsättningarna som en djurhållare har att hålla sig till för att använda en hund eller en
katt i avel. Detta är helt i linje med de ökade kompetenskraven som ställs i djurskyddslagen
och är tänkt för att ge djurhållaren stöd för att välja rätt avelsdjur, eller avelsdjur i bra
kondition.
Reglerna innebär en del lättnader som inte beräknas påverka djurskyddet negativ. De nya
bestämmelserna ger djurhållaren möjligheten att använda fler individer i avel, vilket är särskilt
viktigt för djurpopulationer med små avelsbaser. Våra förslag till ny författning innebär även
lättnader för djurhållare som väljer att använda sig av artificiell insemination. Ytterligare en
lättnad som föreslås är att en veterinär kan bedöma att en kortare vilotid än 12 månader
mellan valpningar kan vara godtagbar i vissa fall. Kompetenskraven är ofta en kritisk faktor
vid avelsarbete och den nya regleringen har därför fokus på att beskriva funktionen bakom
kraven och ger råd och anvisningar till djurhållaren om lämpliga källor till information för att
skaffa nödvändig kompetens och bedriva en sund avel med hundar och katter. En rad nya
bestämmelser har i olika avseenden harmoniserat den nya författningen med den övriga
regleringen i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2009:28) om ändring av
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:22) om avelsarbete. Det innebär att
förutsättningar för avel med hund och katt har närmat sig de generella principerna som gäller
för avelsarbete med lantbruksdjur.
Genom att föreslå krav på att förebygga oplanerad avel med djur kan problemet främst med
herrelösa katter mötas på bättre sätt i en kommande föreskrift. Djurskyddet stärks också
genom nya förslag på avelsbestämmelser, t.ex. att djurhållaren ska uppmärksamma problem
med djur som förväntas få förlossningssvårigheter, och att djur som förlösts med kejsarsnitt
inte får användas vidare i avel om hondjuret har konstaterade anatomiska defekter.
Alternativet till dessa föreslagna förändringar innebär att följande fördelar inte uppnås, om
den nuvarande regleringen inte ändras.
6 kap. 6 och 8 §§
Den alternativa regleringen vi föreslår angående separation av hundvalpar och kattungar från
sitt moderdjur ger djurhållaren bättre förutsättningar att välja en lämplig djurmiljö för tiken
och katthona och deras avkommor. Samtidigt föreslår vi att regleringen om exakt tid om åtta
veckor för hund och 12 veckor för katt görs om till ett allmänt råd som ger djurhållaren
vägledning och en något mer flexibel styrning över sina rutiner. Alternativet att lämna
regleringen oförändrad innebär en fortsatt strikt tillämpning av reglerna, och djurhållare
behöver t.ex. vända sig till Jordbruksverket varje gång en försäljning av valp eller kattunge
önskas en eller några dagar före den reglerade tiden. Vi har även bedömt att konsekvenserna
kommer att vara begränsade eftersom branschen ställer motsvarande krav på åtta respektive
12 veckor vid registrering av nya hundar och katter.
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6 kap. 7 §
Vi föreslår en helt ny regel, alternativet är således att inte reglera en minimiålder för parning
av katt. Eftersom det redan finns en allmän hänsynsregel i 6 kap 1 § om att djur som används i
avel ska ha lämpliga anatomiska, fysiologiska och beteendemässiga egenskaper för det
ändamålet så ligger redan i detta att för unga katter oftast saknar dessa förutsättningar. Vi ser
dock ett stort behov av att ge ut en normerande regel på området. Eftersom många katter rör
sig fritt utomhus föreslår vi ett förbud att använda dessa unga katthonor i avel med avsikt.
7 kap. 1 §
Alternativet att inte ändra nuvarande reglering om försäljning av djur innebär att oklarheten
kring vad begreppet ”liknande” innebär kommer att kvarstå. Vi anser att vårt förtydligande
ger nödvändig information till många djurhållare som idag använder sig av diverse metoder
och plattform för att planera och genomföra sitt köp eller försäljning av hundar och katter.
8 kap. 1 §
Länsstyrelsen får större utrymme att bedöma vilka som omhändertagits och som behöver
undersökas genom vårt förslag till ny reglering. Länsstyrelsen och de organisationer som
bedriver omplaceringsverksamhet får också större möjlighet att avgöra om ett omhändertaget
djur behöver avlivas. Vi föreslår även ett tydligare krav om att omplacerade djur måste ha
goda förutsättningar att kunna hållas i anläggningar utan att utsättas för långvarig stress. Detta
gäller särskilt vid omhändertagande av förvildade katter: motsvarande information finns idag i
ett allmänt råd kopplad till nuvarande bestämmelse.
Sammantaget bedömer vi att de föreslagna ändringarna är nödvändiga för en mer korrekt
hantering av omhändertagna djur.
9 kap. 1 och 2 §§
Alternativet att lämna nuvarande reglering oförändrad skulle innebära att de nya föreskrifterna
inte anpassas till de tydligare krav på kompetens som den nya djurskyddslagen ställer, att vi
inte harmoniserar kravet på tillräckligt personal på samtliga tillståndspliktiga anläggningar till
andra föreskrifter på djurskyddsområdet, samt att vi inte skulle ge länsstyrelsen möjlighet att
själva bedöma hur kompetenskraven successivt kan byggas på vid start av en verksamhet som
ansöker om tillstånd. Vi bedömer därför att det är nödvändigt att införa dessa ändringar som
reglerar personaltillgången och kompetensen och ger samtidigt en större flexibilitet för
sökanden att uppfylla kompetenskraven. Förtydligandet om att kompetenskraven ska vara
anpassade och relevanta för den djurhållningen som prövas anser vi vara nödvändigt eftersom
det har förekommit olika tolkningar om hur detta ska tillämpas i landet.
9 kap. 3 och 4 §§
Alternativet att lämna nuvarande reglering oförändrat skulle innebära att den nya regleringen
inte kan möta kraven på nödvändig kompetens som gäller samtliga djurhållare i den nya
djurskyddslagen, eller vara anpassad till olika typer av tillståndspliktiga verksamheter som
prövas. Den lämplighetsprövning som varje länsstyrelse gör vid en ansökan om tillstånd för
hund- och katthållning kommer att kunna likriktas på bättre sätt genom vårt förslag.
Särskilt viktigt att notera att nya former av verksamheter som utvecklats under senare år är
idag svåra att reglera med nuvarande lagstiftning. De nya kompetenskraven som vi föreslår
för verksamheter som faller under tillståndsplikt har vidareutvecklats för att kunna täcka
samtliga viktiga kunskapsområden som kan komma i fråga eftersom kompetenskraven ska
prövas vid samtliga typer av ansökningar. Samtidigt anser vi att den nya regleringen behöver
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förtydliga att dessa krav ska stå i proportion till det faktiska behovet och inte tillämpas
generellt, med risk för onödig börda för företag och enskilda som ansöker om tillstånd.
10 kap. 2 §
Vi anser att den föreslagna regleringen i denna paragraf är av stor betydelse för att likrikta
tillämpningen av reglerna kring hållning av hundar i katter i kombinerade utomhus- och
inomhusutrymmen. Det är inte tillfredsställande att olika djurhållare riskerar att tolka reglerna
olika eller kan åläggs olika krav på dimensionering av rastgårdar när deras hundar eller katter
har tillgång till godkända inomhusutrymmen.
Det omvända, då djurhållare håller sina hundar eller katter i godkända rastgårdar med tillgång
till ett inomhusutrymme, är idag reglerat på ett sätt som vi inte anser stå i proportion till
behovet. Alternativet att inte ändra reglerna, vilket vi föreslår genom denna paragraf och
genom att övergångsbestämmelsen nr. 4 i nuvarande föreskrift utgår, skulle innebära fortsatt
oproportionerliga krav för hund- och kattägare.
10 kap. 3 §
Om vi inte genomför denna ändring på dimensionering av utomhusutrymmen som omgärdas
av elstängsel skulle nuvarande krav finnas kvar, som innebär en ökad kostnad för djurhållare
för att ordna stängselanordningen. Dessutom innebär den nuvarande regleringen att dessa
utomhusutrymmen ska vara mycket större än det som vi föreslår, vilket inte har hittat stöd för.
10 kap. 4–9 §§
Vi har föreslagit en del ändringar av layout och vissa sakändringar kring måttbestämmelserna.
I huvudsak har dessa förslag till syfte att öka förståelse för hur förvaringsutrymmen ska
dimensioneras och att reglera på ett rimligare sätt förvaringsutrymmen för tikar med valpar.
Alternativet att inte införa dessa ändringar innebär att följande förbättringar inte kan uppnås:
 Måttkraven blir tydligare genom kopplingen av krav på minimiarea och begreppet
tillgänglig area. Det har varit otydligt för djurhållarna hur man ska dimensionera
utrymmen där arean delvis inte blir tillgänglig för djuren. Tillämpningen av
måttbestämmelserna likriktas.
 Måttbestämmelserna för box och utomhusutrymmen för hund och katt blir lättare att
förstå. De nuvarande tabellerna har fått kritik för att vara något krångliga att förstå.
 Behovet av tillgänglig area för en tik med sina valpar varierar beroende på antalet
valpar i en kull, särskilt när valparna är något äldre. De nuvarande bestämmelserna har
ofta kritiserats för att de inte tar hänsyn till detta. Genom vårt förslag åtgärdas detta.
 Förtydligande om hur en hundkoja som rymmer mer än en hund ska utformas.
 Ett allmänt råd som avser ökad rörelsefrihet för katter som hålls i mindre box ändras,
jämfört med nuvarande reglering, efter genomgång av tillgänglig forskning och
erfarenhet på området.
10 kap. 10 §
Användning av kattfälla är förenad med risk för dålig välfärd för det djuret som fångas in. Vi
har sett ett behov av att komplettera bestämmelsen om kattfällan med en definition, och ett
allmänt råd som vägleder användarna att göra sitt yttersta för att minimera risk för onödigt
lidande för de djur som fångas in. Definitionen som införs har till syfte att förtydliga att fällan
inte kan utformas som redskap avsett att döda djuret.
Om den föreslagna regleringen inte genomförs utgår dessa fördelar.
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3. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen
I Sverige finns det omkring två miljoner hundar och katter och var fjärde svenskt hushåll
uppskattas ha minst en hund eller katt. De allra flesta hundar och katter hålls som
sällskapsdjur av privat personer. Verksamheter med hund- och katthållning finns också och
erbjuder olika typer av tjänster i både den offentliga och den privata sektor, t.ex. inackordering, jakt, vakt, turism-draghund, inom polis, tull, försvaret och även sjukvård. Hundar och
katter inom försöksdjursverksamhet berörs inte av regleringen. För en närmare beskrivning av
djurhållningen samt verksamheter knutna till hund och katt se nedanstående tabell.
De nya föreskrifterna berör också en betydande del av länsstyrelsernas kontrollverksamhet på
djurskyddsområdet. Länsstyrelserna utförde ungefär 4000 offentliga kontroller av hund eller
katt år 2017. Dessa djurskyddskontroller görs i huvudsak efter anmälningar som kommer in
till myndigheten eller i anslutning till prövning av tillstånd av verksamheter med hund eller
katt. Tillkommer de uppföljande kontroller som görs för att verifiera att brister som upptäckts
vid tidigare kontroller har åtgärdats. Ytterligare ett stort antal anmälningar som länsstyrelserna tar emot handläggs på annat administrativt sätt, t.ex. genom telefonkontakt eller
brevväxling med anmälaren eller djurhållaren.
Företag och enskilda som berörs av regleringen
Källa: Hoffman et al., 2017, om inte annat anges
DJURHÅLLNING

Hundar och katter
Varav hundar

Varav Statliga
tjänstehundar
Varav Sociala
tjänstehundar
Varav privata
tjänstehundar
Fritidsjakt
Hundutställningar
Hundtävlingar

Varav katter

Uppskattat totalt
Övrig information
antal
2 320 000 26 % av hushållen har minst en katt eller hund år 2012 enligt
SCB
880 000 Källa: Agria, 2017
ca 15 % av
hushållen
Ca 1500 Polis, Försvaret, Hemvärnet, Tullen, Kriminalvården
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
kontrakterade eftersökshundar
600 – 650 Ledarhundar, assistanshundar, vårdhundar
10 600 Vakt- sök, jakt- drag- vallningsverksamhet
Tillkommer ett icke känt antal vallhundar hos
lantbruksföretag
250 000
128 200 startande
ekipage
153 400 deltagare
(med en eller fler
hundar)
1 443 000
närmare 20 % av
hushållen

VERKSAMHETER

Avser endast Svenska Kennelklubben (SKK):s verksamhet
Avser endast SKK:s verksamhet. Fler tävlingar arrangeras av
andra huvudman
Källa: Agria, 2017

Jordbruksverket

Antal verksamheter
som har tillstånd
enligt
djurskyddslagen
Antal verksamheter
som ansökte om
tillstånd enligt
djurskyddslagen år
2017

Uppfödare av hund
eller katt som har
tillstånd enligt
djurskyddslagen
Uppfödare av hund
och katt

Inackordering
Varav djurhem
Omvårdnad

Hundturism
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2057 Gäller hund och katt, per september 2016

Bifall Hund: 356
Bifall Katt:
126
Avslag, m.m.: 82

1200

Hund hobby:
12 000
Hund
professionella:
1000
Katt: 2000

1300
Minst 68
Ca 1000 företag

Minst 60

Enligt enkät som besvarats av länsstyrelserna. En
länsstyrelse har inte svarat, vi uppskattar därför att dessa
siffror bör ökas med ca 5 %.
Bifall hund plus katt innebär att 482 verksamheter
tillkommit under 2017, som kan beröras av specifika krav för
tillståndspliktiga verksamheter i denna författning (särskilda
utrymmen för hantering av foder, vård, bad, personalstyrka
och kompetenskrav, lämpliga förvaringsutrymmen)
Över hälften av de verksamheterna med tillstånd är
djuruppfödare. Många verksamheter har kombinerade
tillstånd för inackordering och avel, men vi saknar mer
detaljerade siffror om det.
Avser SKK anslutna, de allra flesta hobbyverksamhet.
Tillkommer blandrasavel
Som har minst en kull per år, ej nödvändigtvis företag;
uppskattning SKK.
Årligt registrerade hundar hos SKK: ca 75 000
Avser uppfödare med minst en kull i år eller förra året,
uppskattat av Kattförbundet SVERAK.
Årligt registrerade katter hos SVERAK: ca 10 500.
Omsättning av katter i landet är mycket svårt att uppskatta,
anses vara 40 000 – 60 000 inköp per år.
Avser hund + katt. Av dessa ca 1000 har dagisverksamhet
68 anslutna till någon förening, många andra kan tillkomma
Avser t ex kloklippning, trim, bad, rastning.
Arken Zoo är en stor, med 46 egna trimverksamheter.
Uppskattningsvis finns dock 1500 hundfrisörer i landet, i
företagsform eller inte (uppskattning Sveriges Hundfrisörer
– SVHF).
T ex jaktarrangemang. Sannolikt låg uppskattning då exv.
draghundsturism inte kunnat uppskattas.

Tabellen ovan visar att det finns en relativt god kunskap om de olika typerna av verksamheter
och deras omfattning i landet. Trots det är det mycket svårt att närmare bestämma ett exakt
antal företag som är verksamma inom hund- och katthållning i Sverige. Det saknas t.ex.
uppgifter om hund- och katthållning som drivs av företag i det nationella Hundregistret och i
kontrolldatabasen Djurskyddskontrollregister (DSK) som används för att registrera resultaten
av den offentliga djurskyddskontrollen. Verksamheter som genomgår tillståndsprövning för
hund- eller katthållning finns registrerade i DSK men utgörs av en blandning av yrkesmässiga
djurhållare (registrerade i företag eller inte) och annan djurhållning som bedrivs i större
omfattning (registrerade i företag eller inte). Våra uppskattningar av antalet företag som
berörs av olika åtgärder redovisas i avsnitt 5 och bilaga 4, och bygger därför på de
bedömningar vi har kunnat göra utifrån tillgänglig kunskap och i samråd med branscher och
andra experter. Sannolikt utgör dessa siffror en uppskattning av ett minsta antal företag och
det finns en större osäkerhet i denna värdering.

Jordbruksverket

4. Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar
sig på
Nedan redovisas de bemyndiganden som föreskriftsrätten grundar sig på. Den nya
djurskyddslagen som träder i kraft den 1 april 2019 kommer att åtföljas av en ny
djurskyddsförordning som kommer att träda i kraft före ikraftträdandet av dessa föreskrifter.
De nedan angivna lagrummen kommer därför att ändras men enligt de uppgifter vi har fått
och utifrån vad som kan utläsas i propositionen till den nya djurskyddslagen bedömer vi att
våra nya bemyndiganden kommer att täcka in de bemyndiganden vi har idag.
Vi bedömer även att vi kommer att få ett nytt bemyndigande om att föreskriva om
kompetenskrav för djurhållare, och har beaktat dessa förutsättningar vid framtagande av det
nya underlaget.
 4 § djurskyddsförordningen
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om storleken på och utformningen i övrigt av
stall, andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn. Förordning (2007:484).
 8 a § djurskyddsförordningen
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om utfodring och vattning av djur. Förordning
(2007:484).
 15 § fjärde stycket djurskyddsförordningen
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om
1. villkor för användning av elstängsel,
2. undantag från förbudet i andra stycket när det gäller elektriska pådrivare och
elavvisare på fodervagnar, samt
3. villkor för sådan användning som är tillåten enligt föreskrifter meddelade med stöd
av 2. Förordning (2007:484).
 17 § djurskyddsförordningen
Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för eller förbud mot viss
djurhållning. Förordning (2007:484).
 18 § djurskyddsförordningen
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur djur får hållas bundna. Förordning
(2007:484).
 20 § djurskyddsförordningen
Den som yrkesmässigt eller i större omfattning driver handel med sällskapsdjur skall ha
den utbildning eller kunskap i övrigt som Jordbruksverket föreskriver. Förordning
(2007:484).
 21 a § djurskyddsförordningen
Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för eller förbud mot
försäljning eller annan överlåtelse av djur. Förordning (2007:484).
 23 § djurskyddsförordningen
Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för eller förbud mot
transport av djur. Förordning (2007:484).
 29 § djurskyddsförordningen
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om förbud mot eller villkor för avel med sådan
inriktning att den kan påverka djurens naturliga beteenden.
Avel med sådan inriktning att den kan medföra lidande för djuren är förbjuden. Närmare
föreskrifter om förbudet meddelas av Jordbruksverket. Förordning (2007:484).
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 72 § djurskyddsförordningen
Närmare föreskrifter för förfarandet vid omhändertagande av djur med stöd av 31 och
32 §§ djurskyddslagen (1988:534) får meddelas av Jordbruksverket. Förordning
(2007:484).
Jordbruksverket har inte sett något behov av att genomföra regelförändringar som skulle kräva
ytterligare nya bemyndiganden.

5. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen
medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen
Såväl de redaktionella ändringarna som vi föreslår, som några av sakändringarna och en helt
omgjort layout av förskriften medför generella förenklingar genom att göra det enklare att få
en överblick över reglerna. I större delar av denna författning är det svårt att tydligt identifiera
en målgrupp som består enbart av företag eller enbart av enskilda. Även bestämmelserna som
direkt berör tillståndspliktiga verksamheter, där de flesta företag i branschen ingår, riktas
egentligen till en mixad målgrupp där många enskilda djurhållare bedriver djurhållning i en
större omfattning eller ideellt och inte i företagsform. Det är därför generellt svårt att med
säkerhet bedöma hur många företag som berörs av de ändringar som föreslås, och det finns
därmed osäkerheter i de totala kostnader som redovisas nedan. Vi har dock genomgående
försökt göra rimliga antaganden och bedömningar utifrån information från branschen och vår
kunskap om förutsättningar i branschen.
De ändringar som vi föreslår och redovisar här kan förenklat sammanfattas på följande sätt:
 En del företag kommer inte att behöva söka dispens eller skaffa sig andra beslut för att
bedriva sin verksamhet, vilket innebär en del lättnader av administrativa kostnader.
Dessa redovisas samlade i bilaga 4.
 Vissa investeringskostnader påverkas, och totalt sett antas minska. Det varierar dock
hur investeringarna kan antas förändras. Vissa förändringar antas medföra något ökade
investeringar för företag som t.ex. för brandskyddet, medan andra förändringar antas
medföra minskade kostnader som t.ex. vid utförande av vissa förvaringsutrymmen.
 Produktionskostnader kan uppstå eller öka om företag måste skaffa sig eller
komplettera kompetens för att nå djurskyddslagens krav på kompetens för att bedriva
viss form av djurhållning
 Ingen påverkan av övriga finansiella eller alternativa kostnader.
1 kap. 3 och 4 §§
Möjligheten för djurhållaren att samråda med sin veterinär för att besluta om restriktiv motion
eller hållning av djur på annat sätt än det som föreskrivs, tillsammans med möjligheten att
godta avvikelser från föreskrivna mått berör delvis företag i branschen.
Under perioden 2017-2018 har Jordbruksverket beslutat om 101 dispenser om burvila, dvs.
ungefär 50 varje år. Det är såväl privatpersoner som djurhållande företag som ansöker men vi
antar att sannolikt ca 10 företag varje år kommer att minska sina administrativa kostnader då
de inte kommer att behöva skaffa ett beslut från Jordbruksverket efter särskilda rekommendationer om restriktiv motion från en veterinär. Vi bedömer att företagen sammanlagt måste
lägga ner ungefär tre timmars administrativt arbete för varje sådant beslut, och vi anser att
kostnaden för detta arbete ska uppskattas till minst 500 kronor per timme. Under dessa
antaganden kan den administrativa lättnaden därför ge en kostnadsminskning för företagen på
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åtminstone 15 000 kronor per år.
När det gäller bedömningen av hur förändringen vad gäller mindre avvikelser kan påverka
företag saknar vi helt tillfredsställande data för att göra en bedömning av minskade kostnader
och anser att det är svårt att uppskatta vilka kostnadsändringar som åtgärden kommer att
medföra. Förändringen antas emellertid medföra kostnadsminskningar för berörda företag.
2 kap. 1 §
Ändringarna som införs i punkt 1 berör främst de företag som arbetar inom omvårdnad av
hundar och katter. Tillfällig uppbindning av hundar och katter kräver idag en prövning av
dispens i varje enskilt fall från Jordbruksverket. Även kortvarig hållning av djur i mindre
utrymmen i väntan på avhämtning på dessa anläggningar har krävt dispens i varje enskilt fall.
Punkt 1 och 2 i vårt nya förslag förenklar för dessa företag då krav på dispens utgår. Enligt
uppgift från aktörer i branschen har kostnader som uppstår när deras företag ska söka dessa
tillstånd och anlägger nödvändig byggnadsyta samt skaffar byggmaterial för att uppfylla
nuvarande krav uppskattats till ca 15 500 kronor första året. Ungefär 22 företag söker dispens
hos oss varje år och berörs därför av dessa ändringar. Vårt förslag som innebär att dessa företag
inte ska behöva ansöka om dessa tillstånd innebär därför sammanlagda minskade kostnader om
totalt ca 341 000 kronor per år i landet för dessa företag. Av dessa utgörs ca 33 000 kronor av
lättnader av administrativa kostnader, se bilaga 4.
Företag verksamma inom hundsalong med trim- och badverksamhet kan, utöver de ovan
redovisade administrativa lättnader, också gynnas av att den nya regleringen närmare beskriver
de tillsyns- och skötselkrav som gäller för att hålla en hund eller katt. Till exempel de krav på
klovård och pälsvård av hundar och katter som många privatpersoner har svårt att uppfylla idag,
enligt rapporteringar från den offentliga djurskyddskontrollen. Om privatpersoner i större
utsträckning behöver anlita företagen för klovård och pälsvård kan det innebära möjligheter till
ökade inkomster för företagen. Det är dock inte möjligt att göra en tillfredsställande
uppskattning av hur mycket inkomsterna kan öka för företagen som följd av denna förändring.
Genom införande av punkt 2 möjliggör vi även att företag som har saluför burlösningar för
tillfällig förvaring av hundar utanför affärer att utveckla sina verksamheter. Våra ändringar
bör påverka konkurrensförhållandena för dessa företag. En sådan marknad existerar dock inte
i landet i nuläget och det är därför svårt att uppskatta hur stor potential det finns för en
marknad för de aktuella burlösningarna.
Det kan dock konstateras att ett företag hittills har lanserat denna affärsidé vars användning
idag kräver dispens från Jordbruksverket i varje enskilt fall. Då verket hittills har kommit
fram till att dispens för dessa burlösningar kan medges redan idag så utgörs förenklingen
endast av en tidsbesparing för administrativt arbete för företag. Under antagande att varje
ansökan och efterföljande kontakter med verket kan innebära en sammanlagd tidsåtgång på
cirka fem timmar som engångskostnad per anläggning, så skulle förändringen innebära det en
besparing om ca 3 – 4000 kronor för administrativt arbete per anläggning. Under innevarande
år har 6 sådana ansökningar skickats till Jordbruksverket, vilket innebär att den nya
regleringen kan leda till en total lättnad av administrativa kostnader om totalt 18 – 24 000
kronor per år, se bilaga 4. Det förefaller dock finnas en efterfrågan på de burlösningarna, och
det kan antas att fler företag är villiga att satsa på sådana lösningar. Förändringen kan därför
underlätta för fler företag att sälja lösningarna och bidra till att en ny marknad etableras för de
aktuella lösningarna.
3 kap. 1 §
Förtydligandet att utomhusutrymmen där djuren hålls inte behöver desinficeras innebär
sannolikt något lägre kostnader för skötsel av dessa utrymmen. Förändringen antas emellertid
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inte medföra några större kostnadsminskningar för företag eftersom dessa utrymmen i
praktiken mycket sällan desinficeras idag av praktiska skäl. Förändringen antas därmed vara
kostnadsneutral för företagen. Målet med vår ändring har i första hand varit att ge företagen
som anlägger dessa utrymmen, hund- och kattpensionat och djurhem i första hand, större
möjlighet att själva välja de underlag som de anser passar bäst för sina djur i varje enskilt fall.
För de företag som ändå genomför desinficering av utomhusutrymmena idag kan kostnaden
dock uppskattas till ca 3000 kr/år för desinficering av ett förvaringsutrymme om 50 m2. I den
utsträckning det sker idag så minskar alltså dessa kostnader per anläggning. Ur
konkurrensperspektivet antas det vara till fördel för företagens konkurrenskraft att
verksamheter får större möjligheter att själva välja lämpliga utrymmen för att förvara hundar
och katter utifrån något förenklade skötselkrav.
3 kap. 3-5 §§
Vi anser att de föreslagna ändringarna är kostnadsneutrala. Sänkningen av gränsvärden för
koldioxid och ammoniak som vi föreslår har en normerande karaktär, då nuvarande
gränsvärden motsvarar luftmiljöer som normalt uppmätts i mycket dåligt skötta
djurutrymmen. Genom att föreskriva att djur ska upprätthålla värmebalans i sina
förvaringsutrymmen (3 §) och vid sina kojor (5 §) ges företagen större möjlighet att utforma
lämpliga utrymmen där rätta temperaturförhållanden kan styras mer flexibelt. Detta kan
exempelvis göras genom styrning av klimat i anslutning till djurens liggplatser istället för en
idag allmänt rådande norm om lämplig temperaturintervall i stallar. Förändringarna ger
därmed företagen större flexibilitet i hur de kan utforma sina utrymmen men företagen
kommer fortfarande, precis som innan, att behöva göra investeringar för att uppnå kraven.
Kostnader för utformning eller drift av djurutrymmen antas därför inte påverkas av de nya
bestämmelser som reglerar ventilation och uppvärmning som behövs för en god djurhållning.
3 kap 21 §
Vi uppskattar att de skärpta kraven på brandskydd kan beröra 55 hund- och kattstallar varje
år. De flesta bedöms vara större tillståndspliktiga anläggningar som drivs i företagsform, med
några undantag som t.ex. ideella föreningar om ombesörjer omvårdnad av sällskapsdjur. Vår
uppskattning bygger på att länsstyrelserna under år 2017 gav 482 verksamheter tillstånd enligt
djurskyddslagen. Av dessa är sannolikt ungefär 220 verksamheter verksamma inom
inackorderingsverksamhet eller andra djurhållning i stallar, och högst 25 % av dessa
verksamheter bedöms bedriva djurhållning i stallanläggning, dvs. 55 stallanläggningar. För
åtgärder som anses vara rimliga i dessa anläggningar, se avsnitt 2 i utredningen, kan följande
ungefärliga kostnader antas uppkomma: 5000 kronor för att byta central inklusive dragning av
nya ledningar, installation av ett antal vägkontakter à 200 kronor/styck, brandvarnare,
brandsläckare: totalt ungefär 12 000 kronor för en anläggning på 100 m2 inklusive
arbetskostnader och sannolikt högst 20 000 kronor för en större anläggning.
Investeringskostnader som uppkommer med anledning av verksamheter som kräver tillstånd
enligt djurskyddslagen och måste investera i förbättrat brandskydd i 55 hund- oh kattstallar
uppskattas därför till en engångskostnad om 15 000 kronor för en genomsnittlig anläggning,
eller totalt 825 000 kronor per årsbasis i landet.
Det finns dessutom ett antal befintliga djurstallar som redan har erhållit tillstånd. Dessa har
fram till 1 januari 2025 på sig för att anpassa stallarna enligt de föreslagna
övergångsbestämmelserna. Under antagande om att 2314 hund- och kattstallar bedriver en
sådan djurhållning idag, och att ungefär hälften eller 115 hund- eller kattstallar behöver

4

Uppskattningen bygger på följande antagande: av 2057 verksamheter med tillstånd utgörs ungefär 45 % av
större djurhållare eller inackorderingsanläggning. Av dessa antas ca 25 % inhysa sina djur i stallar.
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anpassa brandskyddet efter nya normer så skulle det tillkomma en total investeringskostnad
för dessa verksamheter om 15 000 kronor x 115 = 1 725 000 kronor. Om man antar att cirka
en femtedel av företagen kommer att anpassa sin verksamhet årligen fram till 1 januari 2025,
kan den totala kostnaden fördelas på fem år: 345 000 kronor per år i landet.
3 kap 23 och 10 kap 2 §
Vi föreslår ändrade bestämmelser för kombinerade förvaringsutrymmen utrymmen där
djurhållare väljer att hålla sina djur utomhus med fritt val att ta sig in i en box. Sådana
lösningar är mycket vanliga hos större kennlar och företag som ordnar inackordering av hund
och katt i djurstall, eller vaktbolag. De nuvarande bestämmelserna kräver att djurhållaren
anpassar storleken av sina inomhusutrymmen efter måttföreskrifterna. Vårt förslag innebär i
praktiken att djurhållaren kan anpassa sådana inomhusutrymmen efter funktion och kommer
att leda till något mindre storlek på dessa boxar (anslutna till rastgårdar).
Om vi utgår från ovanstående antagande om att 220 sådana verksamheter med djurstall prövas
varje år och att minst hälften har sådana kombinerade lösningar så kan vi rimligen uppskatta
att minst 110 anläggningar kommer att kunna ordna boxar som i genomsnitt är ca 5 000
kronor billigare per hund och minst 3 000 kronor per katt. Dessa minskade investerings–
kostnader utgörs av mindre area för byggnadsskal inomhus för dessa djur. Om en medelstor
anläggning kan inhysa 15 hundar eller katter innebär detta en engångs besparing om ca 60 000
kronor för en anläggning (vi antar en genomsnittlig besparing av 4 000 kronor per djur). Vi
uppskattar därför en sammanlagd kostnadsminskning om ca:
110 anläggningar x 4 000 kronor per djurplats x 15 djur per anläggning = 6 600 000 kronor
för samtliga företag i landet.
3 kap 26 §
Jordbruksverket har ingen uppgift om hur många större anläggningar som kan ha ålagts att
ordna särskilda utrymmen för hantering av foder, sjuka djur, eller djur som behöver badas. Vi
antar också att länsstyrelserna redan idag ställer krav som står i proportion till ett verkligt
behov. En försiktig bedömning är att 5 % av 482 prövade verksamheter har behövt anlägga ett
utrymme som inte används i verksamheten, vilket i så fall innebär att vi kan anta att 24
anläggningar varje år kommer att spara ungefär 10 000 kronor per anläggning som
engångskostnad. Det motsvarar t ex anläggning av ett badkar, eller ett diskställ för hantering
av foder. Totalt sett kommer förändringen under dessa antaganden medföra en minskad
investeringskostnad på 240 000 per år i landet.
3 kap 28 och 29 §§ samt 10 kap 3 §
Bestämmelserna i de föreslagna 28 och 29 §§ tillför viktiga säkerhetsföreskrifter för
användning av elstängsel. De innebär minskade risker att använda elstängsel på fel sätt och
underlätta för djurhållare att anlägga lämpliga utomhusutrymmen för avgränsning av sina
förvaringsutrymmen genom relativt billiga lösningar. T ex beskrivs i 29 § hur en elektrifierad
elstängseltråd kan komplettera ett befintligt staket och göra det mer rymningssäkert. Sådana
lösningar är inte förbjudna idag men förslagets riktlinjer förväntas leda till en ökad
användning av lösningarna. Sannolikt kommer ett flertal hundägare som gärna vill hålla djur
på egen bostadstomt att välja en sådan lösning istället för att bygga rastgård till sina hundar.
Vi uppskattar att kostnaderna för att anlägga en rastgård till en hund inklusive stängsel,
transport, markarbete, dränering och arbetskostnader kan ligga runt 10 000 kronor. Då ett
elektrifierat elstängsel för hund kostar ungefär 1500 kronor kan lösningen bli attraktivt för en
del djurägare.
Måttbestämmelserna som vi föreslår för utomhusutrymmen med elstängsel har minskat från
50 gg rastgårdsmått till 20 gg rastgårdsmått. Trots att minskningen är så stor uppskattar vi att
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investeringskostnader endast minskar med ca 1000 kronor per anläggning vad gäller minskat
behov av utrustning. Till detta kan dock tillkomma besparingar i arbetstid om 3-4 timmar som
kan behövas för att planera och montera utrustningen som ska hägnas in. Totalt antas
minskade investeringskostnader och besparingar i arbetstid därmed uppgå till ca 2500 kronors
besparing som troligtvis uppemot 20 företag kan få varje år, vilket sammanlagt ger totalt
minskade kostnader på 50 000 per år i landet.
Den största fördelen med dessa nya minskade mått är emellertid inte ekonomiskt. Vi tror dock
att fler utomhusanläggningar kan komma i fråga särskilt för hundhållning, och att dessa djur
då kan komma att hållas på betydligt större ytor än i nuvarande rastgårdar.
6 kap.
Avelsbestämmelserna kommer direkt eller indirekt att beröra ett stort antal uppfödare. Av de
ca12 000 hunduppfödare och ca 2000 kattuppfödare i landet kan vi uppskatta att kanske 20 %
driver verksamheten i företagsform, dvs. totalt ca 2800 i landet. Konsekvenserna för dessa
små företag uppskattar vi enligt följande:
6 kap. 1 §. Innehåller en rad aktsamhetskrav som förtydligar vilka förutsättningar som krävs
för ett djurskyddsmässigt acceptabelt avelsarbete. Vi har dock inte infört nya krav på
besiktning av avelsdjur eller liknande vilket innebär att vi betraktar den nya paragrafen som
kostnadsneutral.
6 kap. 2 § punkt 2. Avel med individer som är bärare av recessivt anlag för sjukdom tillåts
under specifika förutsättningar, dvs. att parningen sker med individ konstaterat fri från
motsvarande anlag. Avel inom raser med begränsat antal djurindivider kommer att gynnas av
denna möjlighet, som tillåter användning av fler individer. Det kräver också en noggrann
uppföljning av de övriga individer som används. Om vi uppskattar att ungefär 5 % av dessa
företag kommer att kunna välja lämpliga individer som idag inte är tillåtna kan ungefär 140
uppfödare få en ökad konkurrenskraft och ökade intäkter med ungefär 15 000 kronor per kull
av hundar eller katter.
6 kap. 2 § punkt 5. Den är formulerat på ett sådant sätt att artificiell insemination (AI)
kommer att underlättas något. Det är mycket få företag som berörs, AI används nästan
uteslutande för hundar och endast 86 kullar hundar registreras varje år hos Svenska
Kennelklubben som har uppkommit genom AI. Jordbruksverket har dock beviljat i
genomsnitt sju dispenser för användning av AI under senaste åren. Under antagande att de
flesta sökanden är större aktörer och sannolikt företag inom hundavel så kan förändringen
antas ge minskade administrativa kostnader om sammanlagt ca 10 500 kronor per år i landet
(7 företag x 3 arbetstimmar à 500 kr/timme för ansökningsförfarandet m.m.).
6 kap 4 §
Bestämmelsen har ändrats på ett sådant sätt att en tik som får två valpkullar inom 12 månader
lättare ska kunna ges möjlighet att paras om en veterinär bedömer att vissa förutsättningar är
uppfyllda. Det innebär i praktiken att ett mindre antal tikar kan komma att användas något
snabbare. Jordbruksverket har ingen uppgift om denna omfattning även om det är rimligt att
anta att ett mindre antal företag som är verksamma inom avel med hund kommer att gynnas
och att deras konkurrenskraft stärks därmed. Förändringen antas inte ge upphov till ökade
kostnader för något företag.
6 kap 6 och 8 §§
Genom des föreslagna ändringarna ges uppfödare av hund och katt möjlighet att bestämma
exakt när valpar och kattungar kan levereras kring föreslagen tid, 8 veckor för hund och 12
veckor för katt. Denna valmöjlighet är inte tillåten idag och Jordbruksverket har under
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perioden 2017-2018 beslutat om 39 dispenser varje år (genomsnittsvärde) i ansökningsärenden som rör sådana leveranser av valpar eller kattungar. Då vi antar med en rimlig
säkerhet att 20 % av dessa sökanden kan vara företag med verksamhet inom avel av hund
eller katt så antas dessa förändringar innebära minskade administrativa kostnader om
sammanlagt 12 000 kronor per år i landet (8 företag x 3 arbetstimmar à 500 kr/timme för
ansökningsförfarandet m.m.).
9 kap 2 §
Kravet på tillräcklig kompetens för samtliga förekommande typer av verksamheter som
kräver tillstånd enligt djurskyddslagen uttrycks tydligt i vårt förslag men är i sig inte nytt.
Dessa verksamheter har sedan länge krävt en lämplighetsbedömning av den person som
ansvarar för djurhållningen. Genomgående i detta kapitel har vi dock fokuserat på att bättre
beskriva förutsättningarna som behövs i varje enskilt fall och med den nya författningen bidra
till att likrikta tillämpningen av kompetenskraven i landet. På så sätt blir regelverket tydligare
vilket kan förenkla för företag att bedriva verksamhet i området och därmed stärka deras
konkurrenskraft
År 2018 har Jordbruksverket dessutom beslutat om 4 tidsbegränsade dispenser för att kunna
starta en verksamhet utan att hela kompetensområdet var täckt från början. Med samma
utgångspunkt som ovanstående beräkningar kan vi anta att den nya regleringen innebär
minskade administrativa kostnaderna som uppgår till ca 6 000 kronor (4 sökanden x 3
arbetstimmar à 500 kr/timme). Dessa undantag som verket beslutade om kan nu avgöras
direkt av länsstyrelserna vid prövningsförfarandet enligt vårt förslag vilket förenklar för
företagen och därmed kan öka deras konkurrenskraft. Att kunna starta upp ett företag några
månader tidigare, oftast i väntan på lämpligt utbildningstillfälle, kan dessutom ge företag
möjlighet till större omsättningar, som vi kan uppskatta till ca 50 000 kronor per verksamhet.
9 kap 3 och 4 §§
De kompetenskraven som specificeras i dessa nya paragrafer är något bredare än i den
nuvarande författningen eftersom vi har haft som målsättning att beskriva alla typer av
förekommande verksamheter inom tillståndsplikt. Vår målsättning är också att bidra till en
likriktad kravställning i hela landet och därmed gynna konkurrenskraften av de olika
verksamheter som nyetableras genom att regelverket blir tydligare att förhålla sig till.
Det finns olika utbildningsaktörer som redan idag täcker hund- och katthållning inom
tillståndspliktiga verksamheter. Jordbruksverket har varit i kontakt med kattförbundet
SVERAK och Svenska Kennelklubben som ombesörjer ett flertal utbildningar, tester m.m.
Uppskattningar som gjordes för att kunna komplettera utbildningsutbudet från nuvarande till
det föreslagna något bredare kompetensspektrum har varierat mellan 15 000 och 25 000
kronor. Dessa kan betraktas som administrativa kostnader men vi vill poängtera att
Jordbruksverket inte ställer särskilda krav på dessa aktörer att ta fram lämpliga
utbildningspaket. Exempel ovan belyser istället en tänkbar utveckling med det scenariot som
en ny författning kan innebära.
För kursdeltagare som kommer att behöva gå nya utvidgade utbildningar om deras kompetens
inte bedöms tillräcklig av länsstyrelsen kan det istället tillkomma andra produktionskostnader
som består av timkostnader för att genomgå utbildningar, ibland även resor och logi på
utbildningsorten samt kostnader för kursavgift inklusive litteratur. Det är inte möjligt att med
säkerhet uppskatta en totalkostnad för denna förändring eftersom den enskildes redan erhållna
kompetens alltid ligger i botten vid varje enskild prövning.
Om vi emellertid uppskattar att ungefär 350 tillståndsprövningar varje år berör sökanden som
är företag och att ungefär 10 % av dessa kommer att få utökade krav på kompetens med
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anledning av våra nya förslag så uppskattar vi en total ökning av produktionskostnad för ökad
kompetens för 35 verksamheter à ca 5 000 kr/utbildning = 175 000 per år i landet. Den
uppskattade summan av 5000 kronor innefattar kursavgifter, litteratur och eventuell resa samt
logi. Kostnader för dessa utbildningar kan sannolikt variera mycket och vi kan därför inte
redovisa en säkrare uppgift.
10 kap. 4 och 6 §§
Måttkraven för inomhus- och utomhusutrymmen för hund har omarbetats för att göra dessa
mått mer lättförståeliga. I och med att tabellerna görs om kan det dock förekomma mindre
skillnader mellan de nuvarande och de nya föreslagna mått. Befintliga anläggningar behöver
inte byggas om och villkoren för detta framgår av övergångsbestämmelserna. Som exempel
kan nämnas att det allmänna rådet till 2 kap 23 § i nuvarande föreskrifter utgörs av ett
beräkningsexempel för utformning av en rastgård där tre hundar med mankhöjd 27, 59
respektive 41 cm ska hållas. Med såväl nuvarande som föreslaget beräkningssätt kommer
minimåttet att vara 32 m2 för det utrymmet.
Om vi antar att samma hundar ska hållas inomhus kommer det nuvarande regelverket att
kräva ett minimimått på 8 m2 medan det nya beräkningssättet istället hamnar på 7.5 m2.
Vi bedömer därför att införandet av dessa nya måttabeller i stort sett är kostnadsneutral för de
företag som kommer att utforma nya, eller bygga om befintliga, förvaringsutrymmen för
hund. Små skillnader kan dock förekomma både uppåt och nedåt med anledning av den
författning som vi föreslår.
10 kap 7 §
När det gäller boxutrymmen för tikar som hålls tillsammans med sin valpkull gäller generellt
att utrymmeskrav är mindre för mindre valpkullar, och först vid sex eller fler valpar kommer
måtten att öka något. Denna ändring har starkt efterfrågats av branschen och Svenska
Kennelklubben i synnerhet eftersom de nuvarande måttkraven inte tog hänsyn till den
verkliga djurbelastningen. I och med att såväl något mindre som något större utrymmen kan
komma i fråga så går det inte att uttala sig om lättnader eller ökade kostnader för företag som
avlar med hund. Vi gör bedömning att denna ändring är väl motiverad av djurskyddsskäl och
att den sammanlagt utgör en kostnadsneutral ändring av våra regler för berörda företag.
Övriga mått som vi föreslår i 10 kapitel som avser förvaringsutrymmen för katt, hundkoja och
kattfälla innebär inga ändrade måttkrav och således inga kostnadsändringar för företag.
6. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Regleringen står inte i strid mot de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till den
Europeiska unionen.
Djurskyddsreglering som avser sällskapsdjur regleras i allt väsentligt i nationell lagstiftning.

7. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för
ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser
Vi bedömer inte att några särskilda hänsyn vad gäller ikraftträdande behöver tas utöver de
övergångsbestämmelser som föreslås i den nya författningen. När det gäller informationsinsatserna kommer vi att lägga ut ett pressmeddelande och information på webben i samband
med att föreskrifterna beslutas. Vi har även planerat för en bredare spridning av information
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för att nå djurhållare i samverkan med opinionsbildande och andra branschorganisationer vid
samma tidpunkt.

B Kommuner och landsting*
Markera med x nedan
☒ Regleringen bedöms inte få effekter för kommuner eller landsting.
Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning i punkt 8.
☐ Regleringen bedöms få effekter för kommuner eller landsting.

C Företag
☒ Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar,
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt.

D Effekter för landsbygden
Regleringen bedöms inte få några stora konsekvenser för landsbygden.

E Samråd
Tidigt samråd har skett med en stående arbetsgrupp under 2017-2018. Arbetsgruppen har
bestått av representanter från länsstyrelserna, Svenska Kennelklubben, Kattförbundet Sverak,
Sveriges lantbruksuniversitet SLU), SCAW5, Djurens Rätt och Djurskyddet Sverige.
Ytterligare samrådsmöten har hållits ad hoc i mer specifika frågor med bland annat Arken
Zoo-Vettris, Elsäkerhetsverket och Lantbrukets Brandskyddskommitté och länsstyrelsernas
djurskyddssamordnare. Ytterligare yttranden har inhämtats under arbetet för att belysa
specifika frågeställningar: t ex SLU experter utöver arbetsgruppen, Vetenskapliga Rådet för
djurskyddet, Reproduktionscentrum Hund katt vid Universitetssjukhus på SLU.
Samtliga länsstyrelser har via 28-nätverket6 fått möjlighet att lämna synpunkter inför
omarbetning ar regelverket.

Kontaktperson
Alexandre Barchiesi, Enheten för försöksdjur och sällskapsdjur. Telefon: 036-15 61 05
alexandre.barchiesi@jordbruksverket.se

5

SCAW: Nationellt centrum för djurvälfärd vid Sveriges lantbruksuniversitet
28- nätverket: länsstyrelsernas chefsnätverk med ansvar för frågor inom livsmedel, smittskydd, djurskydd,
allmänna veterinära frågor, foder, animaliska biprodukter, handelsnormer ägg samt tillsynslagen. Fem
referensgrupper inom nätverket representerar de olika verksamhetsområden, t.ex.282-referensgruppen för
djurskyddet.
6
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Bilaga 1.
Sakändringar
Nedanstående paragrafhänvisningar avser lagrummet i förslaget till den nya
författningen.
1 kap. Inledande bestämmelser
1 kap. 1 §
Den inledande paragrafen belyser föreskriftens räckvidd och har gjorts mer lättläst.
För djur som behandlas på djursjukhus och kliniker gäller redan idag en rad undantag
som anses vara svåra eller inte tillämpliga på dessa anläggningar. De bestämmelserna som
undantas av dessa skäl har därför uppdaterats genom hänvisningar till den i den nya
författningen som vi föreslår.
1 kap. 2 §
Vi vill förenkla bestämmelsen som hänvisar till annan grundläggande lagstiftning genom att
endast nämna djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. I nuvarande föreskrifter finns en
motsvarande upplysningsparagraf som upplyser om annan relevant lagstiftning tillämpbar för
hund- och katthållning. Den nuvarande hänvisningen är dock svårläst och inte komplett. Det
ger en felaktig bild av de bestämmelserna som en djurhållare behöver uppmärksamma. T.ex.
saknas idag en hänvisning till djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och Jordbruksverkets
djurskyddsföreskrifter som reglerar träning och tävling eller operativa ingrepp på hundar och
katter.
1 kap. 3 §
Vi föreslår en ny regel, som harmoniserar med andra föreskrifter på djurskyddsområdet. En
veterinär ska kunna ordinera att ett djur hålls eller sköts på annat sätt än det som anges i
författningen. Det kan till exempel finnas behov av särskilda åtgärder när ett djur behandlas
för skada eller sjukdom eller rehabiliteras efter behandling. Ofta behöver en hund eller en katt
hållas i stillhet efter en operation. Det kan också vara motiverat med särskilda åtgärder för att
förhindra smittspridning mellan djur eller djurgrupper. Idag krävs att djurhållaren ansöker hos
Jordbruksverket om undantag från samtliga krav i föreskrifterna för att kunna följa
veterinärens ordination och t.ex. kunna hålla djuret i stillhet under en viss tid.
1 kap. 4 §
Vi föreslår en ny regel om att avvikelser från måttbestämmelser ska kunna godtas i vissa fall.
Det finns stöd i propositionen till ny djurskyddslag (Prop. 2017/18:147) för en ökad
flexibilitet i tillämpningen av djurskyddslagstiftningen, exempelvis genom att bedöma och
godta avvikelser från måttbestämmelser. En sådan möjlighet finns idag reglerad i
Jordbruksverkets föreskrifter om hållning av häst och övriga lantbruksdjur, och bör enligt
regeringen även utvidgas till andra djurslag. Möjligheten att göra avvikelser från föreskrivna
mått kräver alltid en helhetsbedömning av djurvälfärden i varje enskilt fall. Den goda
djurvälfärden är i sin tur beroende av hur djuret och djurmiljön sköts samt hur djurmiljön är
utformad. I denna paragraf införs därför fyra villkor som ska vara uppfyllda för att bedöma
om en avvikelse är godtagbar. Det innebär att djurhållaren, eller länsstyrelsen vid en offentlig
kontroll, ska försäkra sig om att avvikelsen inte påverkar djuret, djurets skötsel och tillsyn
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samt djurmiljön negativt. Dessutom ska avvikelsen endast kunna ha ringa påverkan på djuret
avseende den funktionen som måttföreskriften syftar till.
1 kap. 5 §
I nuvarande föreskrifter anges att Jordbruksverket kan medge undantag från bestämmelserna i
författning om det finns särskilda skäl. Vi har dock inte möjlighet att besluta om undantag
från bestämmelser om det innebär att någon bindande EU-rättsakt inte efterlevs. Inte heller
kan Jordbruksverket besluta om undantag från regler som återfinns i djurskyddslagen eller
djurskyddsförordningen. Vi gör därför ett tillägg som innebär att Jordbruksverkets möjlighet
att medge undantag avgränsas enligt ovanstående kriterier.
1kap. 6 §
Definitionerna i författningen har omarbetats, vissa har tagits bort och andra har tillkommit.
De borttagna definitionerna är: bur, frontvägg, funktionshinder, valpningsbox, större
anläggning, långfärd, hässjning, naturlig ställning, stora rastgårdar, hunddagis, hundpensionat,
kattpensionat, katthem, vindfång/vindsluss och mjukt underlag. Vindfång eller vindsluss,
funktionshinder och hässjning är begrepp som förekommer endast en gång i den nya
författningen och förklaras närmare i själva paragrafen. Andra definitioner som inte längre
förekommer i författningen har tagits bort.
Vi föreslår att sex nya definitioner införs och att tre befintliga tydliggörs.
 Avel (ny):
Begreppet avel används ofta för att beskriva en planerad verksamhet som har specifika
mål om att få avkomma med önskade egenskaper. Vid tillämpning av våra föreskrifter
har vi dock sett ett behov av att förtydliga att alla former av reproduktion omfattas av
reglerna, dvs. att djurhållare har ett ansvar att följa dessa oavsett inriktningen på avel.
Detta blir särskilt tydligt när vi i kap. 6 föreskriver om ansvaret att begränsa oönskad
avel för att förebygga lidande av djur som kan komma att hållas på ett bristfälligt sätt.
Definitionen förtydligar även att reproduktion med icke naturliga metoder, exempelvis
artificiell insemination (AI), ingår och omfattas därför av regleringen. Detta medför
även en harmonisering med regleringen i Jordbruksverkets föreskrifter om avelsarbete
med nötkreatur, svin, hästar, får och getter (vidare benämnd L 115).7
 Djurhållare (ny):
en definition som harmoniserar med motsvarande i Jordbruksverket övriga
djurskyddsföreskrifter.
 Funktionell återkoppling (ny):
För att öka förståelse av hur miljöberikningen eller tilldelning av en resurs fungerar
inför vi detta begrepp. Vi vill öka förståelse för hur viktigt det är för ett djur att utföra
ett visst beteende och hur detta behov ska avta eller upphöra.
 Förvaringsutrymme (nuvarande definition tydliggörs)
Det är ett centralt begrepp som ska innefatta alla typer av utrymmen där en hund och
en katt kan hållas. Det har funnit ett behov av att förtydliga om vissa utrymmen som
primärt inte är konstruerade eller anlagda för inhysning av ett djur kan innefattas av
definitionen, t ex en bostad eller en bostadstomt, vilket vi nu förtydligar.

7

Föreskrifter (SJVFS 2009:28) om ändring av Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:22) om
avelsarbete, saknr. L 115.
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Ett förvaringsutrymme utgörs i praktiken av hela det tredimensionella utrymmet som
ett djur har tillgång till, och kan röra sig fritt i. En transportbur som hålls stängd vid
transport är alltså ett förvaringsutrymme. Likaså en box, en bostadstomt eller rastgård
om dessa utrymmen avgränsas fysiskt genom stängsel eller på annat sätt. En koja är ett
litet förvaringsutrymme, oftast en liten byggnad, som dock inte utgör hela det
avgränsade området för en hunds eller en katts rörelsefrihet. Detta eftersom kojan hålls
öppen och djuret väljer fritt när det vill vistas i den. Måttbestämmelserna i kap. 10
avser därför förvaringsutrymmens totala utrymme i exempelvis boxar och rastgårdar,
om inte annat anges (specifika mått för liggplats i hundkoja i 10 kap. 8 § och kattfälla i
10 kap. 10 §).
Vi har också sett ett behov av att förtydliga att ett förvaringsutrymme ska anses vara
ett utrymme där djur vistas mer varaktig och med återkommande intervaller. Det är
orimligt att kräva att förvaringsutrymmen annars utformas och inreds enligt
föreskrifternas samtliga krav om ett djur endast sporadiskt vistas i den.
Jordbruksverket har konstaterat att detta är föremål för olika tolkningar bland
myndigheter och enskilda. Detta klarläggande harmoniserar med det som uppges i
propositionen till ny djurskyddslag (Prop. 2017/18:147).
 Koja (nuvarande definition tydliggörs):
vi förtydligar att en koja är ett mindre förvaringsutrymme till hundar och katter.
Förtydligandet har starkt efterfrågats av kontrollmyndigheterna eftersom definitionen
av förvaringsutrymme i sin tur är kopplad till en rad skötselkrav. En koja ska därför
betraktas som ett mindre förvaringsutrymme som normalt placeras i ett större
förvaringsutrymme utomhus.
 Rastgård (nuvarande definition tydliggörs):
Nuvarande definition förtydligar att en rastgård ska utformas på ett sådant sätt att
djuren får utföra ett viktigt beteende om att kunna ha uppsikt över den omgivningen
utanför den.
 Tillgänglig area (ny):
De nuvarande krav som avser minimimått på areor för olika förvaringsutrymmen har
ibland tillämpats olika eftersom det inte framgår tillräckligt tydligt om inredning eller
andra föremål som hindrar djuren att röra sig fritt på dessa ytor ska räknas in i dessa.
Även igenväxt vegetation, stenblock eller andra naturliga hinder i ett utomhusutrymme
kan utgöra areor som i praktiken inte är tillgängliga för djuren och som därför ska
räknas bort vid beräkning och dimensionering av ett förvaringsutrymme. Den nya
definitionen ger en tydlig information om hur måttkraven ska förstås och tillämpas:
djuren ska kunna använda och ha ett utbyte av de föremål eller resurser som placeras i
ett utrymme, i annat fall ska dessa ytor inte räknas in i den area som avser krav på
minimimått av ett visst förvaringsutrymme.
 Uppbindning/binda upp (ny):
Att binda upp ett djur innebär att begränsa djurets möjlighet att förflytta sig från
platsen. Jordbruksverket ser ett behov av att förtydliga detta begrepp eftersom det har
förekommit olika tolkningar. Till exempel vill vi förtydliga att en hund som leds med
koppel vid rastning eller träning inte anses vara bunden.
 Värmebalans (ny):
Djurets behov av termisk komfort förklaras i en ny definition. Det är ett centralt
begrepp som ligger till grund för djurets välbefinnande och vi har valt att utforma
definitionen på ett så enkelt och förklarande sätt som möjligt utan att använda
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svårbegripliga ord. Vi förtydligar också att ett djur kan tillfälligt befinna sig utanför
detta optimala tillstånd och djurhållaren har då att uppmärksamma vilka
förutsättningar som djuret ska ges för att återställa balansen.
2 kap. Grundläggande principer för hållande av hundar och katter
2 kap. 1 §
I nuvarande lydelse anges att hundar och katter kan förvaras i mindre utrymmen under vissa
förhållanden, t ex på utställningar och vid jakt. Dessutom får hundar bindas upp tillfälligt
utomhus. Varken hundar eller katter tillåts vara tillfälligt bundna inomhus idag. Vi har sett ett
problem med den nuvarande reglering som inte fångar upp de olika behoven som uppstår när
ett djur till exempel behöver bindas upp tillfälligt eller på annat sätt hållas fast för att kunna
utföra viss tillsyn- eller skötselåtgärd. Många djurhållare är inte medvetna om dessa regler
idag och anser att det t.ex. kan vara givet att en hund kan kortvarig bindas upp eller hållas fast
för att kunna hanteras vid kloklippning eller pälsvård.
I djurskyddslagen (2018:1192) förtydligas att rörelsefriheten ska kunna begränsas tillfälligt
med hänsyn till det behov som uppstår när ett djur hanteras och att olika berättigade skäl kan
finnas för detta. Jordbruksverket har därför sett ett behov av att reglera dessa förfaranden på
ett nytt sätt. Vi föreslår att en hunds eller en katts rörelsefrihet ska kunna begränsas tillfälligt
på olika sätt under förutsättning av djurhållaren hanterar djuret på ett godtagbart sätt (1 §
punkt 1).
När det gäller andra tillfälliga förflyttningar av hundar och katter i samband med resor till och
från bostad, tävlingar, jakt m.m. föreslår vi att djurhållaren ska kunna välja lämplig förvaring
av sina hundar och katter lösgående i något mindre utrymme (1 § punkt 2). Djurhållaren
ansvarar för att djuret hålls på ett djurskyddsmässigt korrekt sätt under sådana förhållanden.
Vi föreslår att bestämmelsen kompletteras med ett allmänt råd som exemplifierar några
lämpliga situationer som kan vara aktuella. Vi förtydligar i rådet att även de träningsmoment
som ett djur kan behöva för att kunna hantera en viss situation kan vara berättigade skäl för att
förvara en hund eller en katt i ett mindre utrymme än det som krävs i våra måttföreskrifter. I
detta sammanhang är det viktigt att påminna om att hållning av ett djur i ett
förvaringsutrymme avser en förvaring av djuret med viss varaktighet, se vår tidigare
kommentar i definitionen av förvaringsutrymme.
2 kap. 2 §
En hund ska kunna bindas tillfälligt av andra skäl, till exempel vid kortvarig rastning eller om
inget förvaringsutrymme finns tillgänglig där hunden kan förvaras lösgående. Även hundar
som följer med på vandringar eller färd som sträcker sig över natten kan behöva hållas bundna
tillfälligt. Andra vanligt förekommande behov av att binda upp en hund kan uppstå när en
djurhållare behöver binda upp hunden utanför en affär, vistas tillfälligt på område eller
besöker fastigheter som saknar godkänt förvaringsutrymme till hunden. Det är ett ganska
vanligt förekommande företeelse som hundar kan vänjas vid och är delvis redan reglerad i
nuvarande föreskrift. Vi föreslår dock några ändringar som gör regleringen mer flexibel, och
anser att uppbindningen ska vara ordnad så att djuret välfärd inte riskeras. Det är kravet på en
säker liggplats, möjligheten att upprätthålla värmebalans, och djurets sätt att hantera
situationen utan stress och oro som ska styra möjligheten att kunna binda upp sin hund
tillfälligt. Vi har därför beskrivit dessa krav och tagit bort de detaljerade bestämmelserna i
nuvarande föreskrift om att hundar under sex månader endast får bindas upp kortare stunder,
att hundar får bindas upp högst två timmar per dygn och att den övre gränsen för att tillåta
uppbindning av övernattande djur ska vara noll grader Celsius för hundar som saknar päls
anpassad till kallt klimat.
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2 kap. 3 §
Vi tydliggör att djur som är främmande för varandra alltid ska hållas under uppsikt när de förs
samman. Dessutom anser vi att nuvarande förbud att föra samman aggressiva djur är otydligt.
Et djurs aggressivitet kan ofta vara situations- eller individberoende. En ändring i paragrafens
formulering görs därför eftersom samspelet mellan individer är mer relevant i sammanhanget
än en ensam individs benägenhet att vara aggressiv. Djur som visar aggressivitet mot varandra
får inte lämnas ensamma utan djurhållarens uppsikt enligt vårt förslag.
2 kap. 4 §
Vi föreslår ett tillägg i denna bestämmelse. Förbudet mot att hetsa ett djur mot andra djur är
reglerad i nuvarande författning. Vi anser dock att ett djur även kan utsättas för fysiskt eller
psykiskt lidande om det hetsas mot människor.
Allmänt om 2 kap. 5 och 6 §§
Vi föreslår att hållning av hundar (2 kap. 5 §) respektive katter (2 kap. 6 §) ges en allmän
upplysande paragraf. Den ska belysa djurens grundläggande behov som djurhållaren har att
förhålla sig till vid exempelvis införskaffande av djuret, utformningen av djurmiljön eller
planering av dagliga skötselrutiner. Grunden i samtliga krav som beskrivs ligger i 2 kap. 2 §
djurskyddslagen (2018:1192), vilket innebär att bestämmelserna i 5 och 6 §§ fokuserar på
hundars och katters behov av rörelse, vila, komfort, sysselsättning, födosök och socialt
umgänge.
Dessa paragrafer är tänkta att lyfta fram de grundläggande etologiska behov och beteenden
som djuren är starkt motiverade att utföra och som är viktiga för deras välbefinnande.
Naturligt beteende är ett beteende som djuret är starkt motiverat att utföra och som ger djuret
funktionell återkoppling, det vill säga att djurets motivation att utföra beteendet minskar när
beteendet utförs. Onormala beteenden som exempelvis stereotypier, samt beteenden som
människan aktivt väljer hos djuren, till exempel reproduktion, är inte aktuella här. För vissa
punkter anges en specifik frekvens, till exempel ”varje dag” eller ”största delen av dygnet”,
för de krav där kontinuerlig tillgång till resurser eller åtgärder är extra viktiga för djuret.
Ett allmänt krav på kompetens har införts i djurskyddslagen för att öka djurvälfärden och
innebär enligt propositionen till ny djurskyddslag (Prop. 2017/18:147) att djurhållaren ska ha
den kunskap som krävs för att tillgodose det aktuella djurets fysiologiska och
beteendemässiga behov. Kompetenskravet gäller för den som håller eller på annat sätt har
hand om djuret, oavsett om personen har hand om egna eller någon annans djur, varaktigt
eller under en kortare tid. 5 och 6 §§ är utformade för att belysa dessa grundläggande behov
och ska ligga som en grund av kompetens för varje hund- och katthållare.
2 kap. 5 §
Vi föreslår att hundens behov av social kontakt, rörelse, mental stimulans, vila och att
upprätthålla värmebalans är grundläggande behov som ska ligga till grund för en god
djurhållning.
Fler studier tyder på att hundar skapar starka känslomässiga band till sina ägare (e.g. Mariti et
al., 2013; Palmer & Custance, 2008; Palestrini et al., 2005) och många anser att social kontakt
med människan är ännu viktigare för socialiserade hundar än att vara med artfränder (e.g.
McMillan, 2016; Topál et al., 2005; Gacsí et al., 2005). Studierna pekar bland annat på den
benägenhet som hundar har att knyta an till människor och de lugnande effekter som
människor, i kontrast till artfränder, verkar ha på hundar i olika situationer. En studie av
Rooney et al. (2000) visar också att även när hundar har möjlighet att leka med andra hundar
så minskar inte deras motivation att leka med människor. Wells (2004) menar att berikning i
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form av social kontakt både med andra hundar och med människor är absolut nödvändigt för
hundars välfärd. En rad studier har även visat att utsöndring av ”välbefinnandehormonet”
oxytocin sker vid nära, positiv kontakt mellan hund och ägare (Miller et al., 2009; Odendaal
& Meintjes, 2003) och att det sker hos både hund och människa (Handlin et al., 2011). Lugn
mänsklig beröring har även effekter på kortisolnivåer hos hund (Handlin et al., 2012; Rehn et
al., 2014). Denna lugnande effekt motiverar kravet som ställs i föreskrifterna gällande att
hundar ska ges kontinuerlig social kontakt med människor.
Moderna studier visar att även hundar som får utlopp för sitt rörelsebehov inte enbart
upplever ett fysiskt välmående, utan i många fall även minskad stress och ökat psykiskt välbefinnande. Både social kontakt och lek (i sig en fysisk aktivitet) har visats ha positiv inverkan
på hundars stressnivå (Coppola et al., 2006; Menor-Campos et al., 2011). Hundars fysiska
aktivitet begränsas ofta till rastning och träning och deras rörelsebehov påverkas bland annat
av ras, ålder, hälsa och träningsstatus. Behovet ska därför anpassas till det enskilda djurets
förutsättningar. Forskningen visar att djur som förefaller inaktiva under extrema förhållanden
försöker hantera stressen passivt, snarare än att inte vara stressade. Andra hundar kan hantera
stressen aktivt, det vill säga vara mer utåtagerande (Horváth et al., 2007, Koolhaas et al.,
2007). Inaktivitet kan leda till oönskade beteenden, t.ex. hyperaktivitet, upphopp på människor och andra hundar och överdrivet skällande (Kobelt et al., 2003). En stimulansfattig miljö
som hindrar hunden att utföra sitt naturliga beteende är också en vanlig orsak till att
stereotypier utvecklas (Schipper et al., 2008). Med stereotypier menas onormala och
repetitiva beteenden, utan ett uttalat syfte.
Fysisk aktivitet kan också förebygga fysiska problem. Jensen och Ersbøll (2000) såg genom
röntgenundersökningar av ryggen hos vuxna taxar ett samband mellan ökad daglig fysisk
aktivitet med en timme och minskad risk för kalcifierade diskar. Åldersrelaterad minskning av
blodkärlens elasticitet hos olika djurslag anses också kunna motverkas genom regelbunden
träning (Wang et al., 2010). Dessutom tränas proprioceptionen, dvs. förmågan att veta var
man befinner sig i rummet, och balansen vid fysisk aktivitet. Detta kan bedömas och tränas
exempelvis genom att låta hunden gå på olika underlag, stå på en boll, vistas på en studsmatta
eller madrass, passera olika hinder, delta i olika lekaktiviteter (Marcellin-Little et al., 2005).
Hundar kan få ”mental motion” genom att lösa uppgifter utan eller med liten fysisk
ansträngning, t.ex. lösa problem av olika slag (Overall & Dyer, 2005). Att låta hunden
använda luktsinnet är ett sätt att uppfylla hundens behov av att söka föda eller andra föremål
och är en viktig del av den mentala stimulansen. Mental stimulans ska dock inte ses som en
ersättning för fysisk aktivitet, snarare som ett komplement.
Mental stimulans är användbar för hundar som är konvalescenta för att motverka
långtråkighet och rastlöshet (Marcellin-Little et al., 2015, Olby, 2017). Paragrafen har därför
kompletterats med ett allmänt råd till djurhållaren som får vägledning om att ersätta den
uteblivna dagliga fysiska aktiviteten genom att mentalt stimulera sitt djur om en veterinär har
ordinerat restriktiv motion till djuret. Detta måste ske utifrån djurets enskilda förutsättningar
och kan ordnas på bästa sätt i samråd med veterinären. Mental stimulans används till exempel
i dag för djur i laboratoriemiljö eller vid konvalescens för att förhindra att djur har långtråkigt
eller blir rastlöst när dess rörelsefrihet har begränsats.
Ett generellt krav på att djuret ska kunna upprätthålla värmebalans största delen av dygnet är
en grund för all djurhållning. Med ”största delen av dygnet” preciseras att en hund ska kunna
hamna utanför sin termiska komfortzon, till exempel vid en fysisk ansträngning eller vara
tillfälligt frusen. Värmebalans enligt den föreslagna författningen innebär att djuret ska ges då
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förutsättningar att återställa sin optimala kroppstemperatur genom att t.ex. söka sig till en
värmekälla, till skuggan, ges vatten eller foder eller annat som behövs.
2 kap. 6 §
Vi föreslår att kattens behov av social kontakt, rörelse, födosök, jakt och annan mental
stimulans, tillgång till gömslen, vila på upphöjd plats och att upprätthålla värmebalans är
grundläggande behov som ska ligga till grund för en god djurhållning.
Katter som inte hanterats av, eller träffat på människor, under socialiseringsperioden har
svårare att hantera ett liv tillsammans med människor. Kattens behov av social kontakt med
människor har alltså att göra med den individuella kattens tidiga erfarenheter. Det är därför
viktigt att kattägare ger sina katter erfarenhet av positiva interaktioner med människor såväl
under socialiseringsperioden som senare under kattens liv.
Socialiseringsperioden hos katt pågår mellan 2 och 7 veckors ålder (Karsh & Turner, 1998).
För att uppskatta kontakt med, och socialiseras mot människor krävs det att varje katt har
kontakt med människor under denna period (McCune, 1995). De katter som inte hanteras av,
eller träffar på människor, under denna period kommer ha svårare att hantera ett liv
tillsammans med människor. På liknande sätt behöver katters socialiseras mot andra katter när
de är runt 12-14 veckor då interaktioner, främst lek, under denna period tränar katter att
hantera ett liv tillsammans med andra katter senare i livet (Bradshaw, 2013). En viktig del av
denna lek är att katterna lär sig att inhibera sitt bett och hur mycket kraft det går att använda
under lek.
Tamkatten är anpassad för att röra sig över stora områden då kattens ursprungliga byten
(mindre gnagare) ofta är väl utspridda (Fitzgerald & Turner, 2000). Studier har visat att katter
rör sig över mellan 0,8 – 8,4 ha dagtid och 2,54 – 7,89 ha nattetid (Dards, 1983, Barratt, 1997,
Thomas et al., 2014). Precis som hundar, så påverkas kattens behov att röra sig av ålder, kön,
partnersök, och närhet till föda (Detweiler et al., 2017, Naik et al., 2018).
Katten har en stark motivation att jaga och jagar t.ex. även när de är mätta (Beaver, 2003).
I fångenskap använder katter sig av det tredimensionella utrymmet mer än enbart golvytan,
bland annat genom att klättra och gå på hyllor (Bradshaw et al., 2012) och hög aktivitet
(springa, jaga, leka) uppgår till mellan 3 -14 % av kattens dygn (Watanabe et al., 2005, Horn
et al., 2011). Djurhållaren måste därför ge katten möjlighet att utnyttja volymen när ett förvaringsutrymme utformas och inreds. En längre begränsning av rörelse, till exempel på katthem
eller vid boxvistelse, har visat sig resultera i ökade beteendeproblem, inte bara hos katt, utan
även hos hund (Sonntag & Overall, 2014). Aktivitetens intensitet och mängd behöver vara
anpassad till individens förutsättningar. Att erbjuda möjlighet att leka kan öka katters generella aktivitet samt tillgodoser katters jaktinstinkt (Ellis, 2009). Att erbjuda matskålar på flera
olika platser ökar inte enbart aktiviteten hos katten utan fungerar även som mental stimulans
(Bennett et al., 2012).
Katter värdesätter upphöjda mjuka liggplatser och gömslen och använder dessa för att
tillfredsställa behovet av att vila i avskildhet. Möjlighet att placera sig upphöjt har resulterat
till exempel i mer aktiva beteenden hos katter på katthem (Fantuzzi et al., 2010). Vid
grupphållning av katter har tillgång till skilda gömslen minskat aggressionen kring utfodring
av djuren (Desforges et al., 2016).
En innekatt har inte samma möjlighet varierande miljö som en katt som vistas utomhus. När
katter hålls uteslutande inomhus ligger det därför ett större ansvar på djurhållaren att
tillhandahålla en stimulerande miljö och berikning för katten. Då katter i fångenskap generellt
använder sig av det tredimensionella utrymmet mer än golvytan, bland annat genom att klättra
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och gå på hyllor (Bradshaw et al., 2012) så ansvarar djurhållaren också för att ge katten
möjlighet att utnyttja volymen i sitt utrymme. Inomhuskatter bör då aktiveras och ha tillgång
till leksaker som ger dem utlopp för sin födosöks- och jaktinstinkt. Detta har vi exemplifierat i
det allmänna rådet kopplat till bestämmelsen.
Avseende det generella kravet på att katter ska kunna upprätthålla värmebalans största delen
av dygnet hänvisar vi till motsvarande argumentation i föregående paragraf.
3 kap. Förvaringsutrymmen och utrustning
3 kap. 1 §
En lämplig utformning av förvaringsutrymmen ska underlätta tillsyn på djuren och goda
rengöringsrutiner. Den nuvarande författningen gäller dock inte för bostäder eftersom
regleringen är utformad som ett krav på konstruktion av dessa utrymmen, samt att det ansågs
vara orimligt att kräva rengöring av bostäder. Detta har lett till otydligheter och olika
tillämpningar hos olika myndigheter vilket inte är önskvärt. Vi anser att kravet på utformning
och inredning av ett förvaringsutrymme ska vara djurvänlig oavsett om det handlar om ett
djurstall eller en privat bostad. Att smittrena innebär att oskadliggöra smittoämnen vilket i ett
djurutrymme kräver oftast användning av starka kemikalier och eller högtryckstvätt. Kravet
på desinfektion för bostäder är därför orimligt och undantaget ska finnas kvar. Behovet av att
desinficera ett förvaringsutrymme torde vara större i anläggningar med större omsättning på
djur såsom stall för omplaceringsverksamhet eller djurpensionat.
Vi föreslår även ett tillägg om att desinficeringskravet inte ska gälla för utomhusutrymmen.
Det är en viktig förenkling då nuvarande reglering skulle kunna innebära att djur endast skulle
kunna förvaras på hårdgjorda och spolbara ytor, till exempel i rastgårdar med gjuten
cementplatta som underlag. Ur djurskyddssynpunkt är väl dränerade naturliga underlag
utomhus att föredra eftersom det ökar möjligheterna för djuren att bete sig naturligt.
3 kap. 2 §
Vi kompletterar den nuvarande regeln om att förvaringsutrymmens ska hållas tillfredsställande rena. I nuvarande författning krävs uttryckligen att kattlådor och liggplatser ska hållas rena.
I vårt förslag förtydligas att all utrustning och inredning ska hållas på motsvarande sätt ren.
Ett allmänt råd har lagts till gällande så kallad punktstädning för katt i kattstallar. Katter
använder sig till stor del av sitt luktsinne för att samla in information från sin omgivning och
doftmiljön har därför en betydande inverkan på kattens känsla av trygghet. För att behålla
välbekanta dofter i miljön är det en fördel att punktstäda, det vill säga städa och tvätta kattens
bäddmaterial i omgångar och inte allt på en gång, samt att vara sparsam med att använda
särskilt starkt doftande rengöringsmedel i närheten av kattens viloplatser, matplatser och
toalådor (Ellis et al., 2013; Vitale Shreve & Udell, 2017). Vid användning av starka
rengöringsmedel eller parfymerade produkter kan en katts doftprofil försvinna. Punktstädning
kan även tillämpas i andra förvaringsutrymmen om en katt uppvisar osäkerhet genom att urineller klösmarkera inomhus i samband med städning. Denna rekommendation skulle
naturligtvis gälla för hållning av katter i vilket förvaringsutrymme som helst. Vi anser dock
inte att det är lämpligt att, i en djurskyddsföreskrift, reglera vilka städrutiner som bör gälla i
privatbostäder. Ovanstående information kan då hjälpa djurhållare att anpassa skötselrutiner
om hygienproblem uppstår i boxar eller bostäder där katter hålls.
3 kap. 4 §
En god luftkvalitet i inomhusutrymmen är en grundläggande förutsättning för att hålla djur
inomhus. I den nuvarande författningen finns krav på högsta tillåtna koldioxidhalten (3000
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ppm) och ammoniak (10 ppm). Dessa halter indikerar sannolikt en för hög djurbeläggning i
kombination med mycket dålig luftväxling (koldioxid) respektive mycket dålig rengöring av
främst urin inomhus (ammoniak). I allvarliga vanvårdsärenden med stort antal katter
instängda i bostäder rapporteras mätningar av ammoniak som ligger under 10 ppm men ger
ändå symptom på svidande ögon och retade luftvägar. Det nuvarande gränsvärdet är taget från
motsvarande regel i djurskyddsföreskrifter om hållning av lantbrukets djur i stallar. Tillfälliga
höga halter av ammoniak som kan uppstå i dessa miljöer kan då bero på exempelvis bristande
urindränering i kombination med elavbrott, vilket inte är relevant i miljöer där hundar och
katter hålls. Höga halter ammoniak i en hund- eller kattmiljö vittnar istället om en långvarig
och systematisk misskötsel av hygien och särskilt om bristande bortförsel av träck och urin i
inomhusutrymmen. Vi föreslår därför en kraftig sänkning av dessa gränsvärden till 1500 ppm
koldioxid respektive två ppm ammoniak, som dock kan överskridas tillfälligt om något
tekniskt fel uppstår i förvaringsutrymmet. Det är viktigt att notera att katter hålls relativt ofta i
djurstallar där ammoniakhalten kan överskrida dessa gränsvärden. Jordbruksverket menar
dock att ett djur ska ges möjlighet att komma undan en dålig luftmiljö och fritt välja en
djurmiljö med bättre luftkvalitet. De föreslagna gränsvärden avser därför i första hand det
minsta krav på luftkvalitet som ska gälla för djur som hålls instängda i förvaringsutrymmen
utan möjlighet att lämna dem.
Den nuvarande regleringen innehåller även ett allmänt råd om lämpliga temperaturer inomhus
som bör hållas mellan plus 10 och 21 grader Celsius. Detta allmänna råd har idag en
normerande effekt. Vi anser dock inte att dessa temperaturintervaller kan garantera en god
miljö till djuren och tar därför bort det allmänna rådet. Den termoneutrala zonen för en katt,
dvs. det temperaturintervallet då katten utan svårighet kan upprätthålla värmebalans, ligger
oftast mellan 30 och 38 grader Celsius. Det allmänna rådet kan då bli missvisande då djur kan
hållas i allt för kalla miljöer utan att en behörig myndighet kan peka på behov på varmare
miljö. I den föreslagna regleringen har vi istället beskrivit hur behovet av liggplatser som
säkrar den termiska komforten till djuren behöver ordnas. Det kan innebära att djurhållaren
behöver ordna ett mikroklimat i anslutning till liggplatserna om den omgivande temperaturen
är ogynnsam. På samma sätt anser vi inte att Jordbruksverket har anledning att reglera den
högsta temperaturer inomhus. Ett generellt krav på högsta tillåtna temperatur i inomhusutrymmen skulle t.ex. kunna leda till orimliga krav på luftkonditionering i privata bostäder vid
hållning av djur under de varmaste sommardagarna.
3 kap. 5 §
Den nuvarande författningen reglerar en kojas egenskaper för hållande av hund, men inte katt.
Ändå är katthållning utomhus, till exempel i rastgård, fullt tillåtet. Vi förtydligar därför att de
funktionella egenskaperna av en koja gäller båda djurslag. Vi förtydligar dessutom att
djurhållaren själv måste bedöma behovet av att skydda kojan från vinddrag, vilket kan variera
från fall till fall. Lämplig storlek för hundkojor, särskilt om de är avsedda för fler djur är ofta
svårt att dimensionera. En sommarkoja kan exempelvis vara större än minimimåtten eller
utformas med större öppning, ibland utan vindfång. En koja som används vintertid kan
däremot upplevas för stor om djuren inte kan värma den tillräckligt med sin kroppsvärme.
Utformningen, storleken och isolering ska därför anpassas till det funktionella kravet på att
djuret ska kunna upprätthålla värmebalans i kojan. Till exempel kan behovet isolerande
material i en koja variera beroende på vilka djur som ska hållas, det klimat som råder,
placering i miljön som påverkar vindskyddet eller valet av olika tekniska lösningar (elektrisk
temperaturreglering eller inte). Detta förtydligande är särskilt viktigt då vi har valt att inte
föreslå en reglering av minimimåtten för kojor till katt eller för flerdjurskojor.
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3 kap. 6 §
Vi föreslår att de nya föreskrifterna ska utformas med ett antal upplysningsparagrafer i form
av hänvisningar till djurskyddslagen eller djurskyddsförordningen. Detta för att underlätta för
djurhållaren att hitta samlad information under respektive sakområden. I denna paragraf avser
upplysningen att förvaringsutrymmen ska ge djuren möjlighet att röra sig obehindrat och vila
på lämpligt sätt.
3 kap. 7 §
Genom en mindre redaktionell ändring förtydligar vi att liggplatserna till hundar och katter
ska dimensioneras efter nödvändig liggyta men i vissa fall även genom att ordna lämpligt
antal skilda platser. Det betyder konkret att djurhållaren måste vara uppmärksam på hur en
djurgrupp fungerar socialt för att kunna se till att alla djur har tillgång till en liggplats som de
kan använda. Mindre stabila grupper kan ibland behöva ett visst överskott på liggplatser för
att minimera stress och konflikter i gruppen.
3 kap. 8 §
Det nuvarande allmänna rådet till 1 kap. 12 §, om att hundar bör kunna bädda, blir ett krav i
den föreslagna författningen. Bäddande utgör ett viktigt beteende som hundar är starkt
motiverade att utföra och vi anser att ändringen innebär ett enkelt åtgärdskrav som ger mycket
djurskydd för lite pengar.
3 kap. 9 §
Enligt 2 kap. 6 § djurskyddslagen (2018:1192) ska ljusförhållanden i ett förvaringsutrymme
vara anpassade till djurens behov. Vi förtydligar i en ny paragraf att detta kan innebära en
kombination av dagsljus och artificiell belysning, vilket beror bland annat på det
förvaringsutrymme som djuren hålls i. I delar av landet kan dagsljus helt utebli under långa
perioder. Den nya regleringen innebär i så fall att en djurhållare ansvarar för att styra
kombinationen av dagsljus och, i inomhusutrymmen, artificiell belysning på ett funktionellt
sätt. Med funktionellt menas att dagsljustillgången och eventuell artificiell belysning ska
stödja djurens dygnsrytm och bidra till att tillgodose deras beteendebehov.
3 kap. 10 §
Ett djurs behov av dagsljus kan tillgodoses på olika sätt. För att harmonisera med övriga
föreskrifter på djurskyddsområdet föreslår vi en ändring som öppnar för fler praktiska
lösningar, och gör det möjligt att tillhandahålla dagsljus på andra sätt än genom fönster. Det är
viktigt att behovet tillgodoses, inte på vilket sätt detta har ordnats.
3 kap. 11 §
Vi föreslår ett tillägg i nuvarande krav på belysning. Det förtydligar att belysningen ska vara
dimensionerad och lämpligt placerad för att medge att tillsyn och skötsel av djuren och
djurutrymmen ska kunna ske utan svårigheter.
3 kap. 12 §
Behovet av avskildhet respektive synkontakt för hundar och katter finns idag reglerat i olika
delar av författningen (nuvarande: 2 kap. 1 §, 2 kap. 20 § och 3 kap. 1 §). Det nuvarande
allmänna råd till 2 kap. 1 § är inte lämpligt då det bland annat beskriver hur andra
förvaringsutrymmen än de som anges i paragrafen bör utföras. Vi föreslår att samtliga dessa
regler samlas i 12 och 13 §§ i vårt förslag, att kraven harmoniseras för djurslaget hund och
katt, samt att författningen ska fokusera på en funktionsbeskrivning och färre detaljerade
måttkrav. Siktbarriärernas, eller inredning som kan fylla samma funktion, lyfts in och
förklaras i paragrafen.
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Stress kan minskas genom att ge djur möjlighet att kontrollera sin miljö och påverka sin
situation genom sitt beteende (Möstl et al., 2013). Siktbarriärer möjliggör för djuren att ha
viss kontroll över sin miljö genom att de kan välja om de vill vara inom synhåll för andra djur
eller inte. Att ibland behöva komma utom synhåll för andra individer är ett grundläggande
behov hos både hundar och katter. Bestämmelserna i detta avseende bör därför, enligt
Jordbruksverkets mening, inte heller skilja mellan djurarterna.
3 kap. 13 §
I denna paragraf förtydligas hur siktbarriärer bör ordnas i olika förvaringsutrymmen. I den
nuvarande författningen finns såväl krav som råd om minsta längder för dessa barriärer, som
vi anser ska utgå. Huvudregeln är att hundar och katter ska kunna välja att ha en viss
synkontakt med andra hundar eller katter. Undantaget från huvudregeln är att siktbarriären
endast får täcka hela mellanväggen i de fall djuren är uppenbart stressade eller aggressiva mot
varandra trots att det finns en fysisk barriär emellan dem. Om djur visar aggressivitet mot
varandra ges därför möjligheten att låta siktbarriären täcka hela mellanväggen mellan två
intilliggande förvaringsutrymmen.
3 kap. 14 §
Det nuvarande kravet på miljöberikning har förtydligats genom att beskriva vilket mål som
ska nås med bestämmelsen samt att den ska vara säker för djuren. Naturligt beteende är ett
beteende som djuret är starkt motiverat att utföra och som ger djuret funktionell återkoppling,
det vill säga att djurets motivation att utföra beteendet minskar när beteendet utförs.
Berikningen har till syfte att tillfredsställa dessa viktiga beteendebehov. Vi förtydligar också
att kravet gäller hållning av hundar såväl inomhus som utomhus, såvida hundarna hålls med
viss kontinuitet i det aktuella utrymmet. Att kravet förutsätter en djurhållning som pågår med
viss varaktighet framgår av den nya föreslagna definitionen av förvaringsutrymme. Kravet på
att miljöberika ett förvaringsutrymme behöver inte gälla för kojor vilket vi förtydligar.
Hundar har visats föredra vissa typer av berikningar framför andra och hur berikningen
presenteras har också visat sig spela roll för hur mycket djuren använder den (Pullen et al.,
2010). Det är också fördelaktigt att byta ut och rotera berikningen regelbundet för att undvika
att djuren vänjer sig vid den och slutar använda den (Wells, 2004).
3 kap. 15 §
Den nuvarande bestämmelsen reglerar i detalj att utkiksposten för hund ska vara minst 0,5
meter över marken och föreslås utgå. Istället beskrivs funktionen som utkiksposten ska ha.
Det allmänna rådet till nuvarande paragrafen tas också tas bort, eftersom djurhållaren kan
ordna skuggplatser på annat sätt i rastgården. Att rastgårdar ska ge möjlighet till skugga,
skydd mot sol, vind och regn regleras dessutom i 22 §. Vi anser också att det är olämpligt att
föreslå ett höjdmått i det allmänna rådet eftersom en lämplig höjd bör bestämmas i
förhållande till läget som väljs och omgivningen som hunden kan hålla utsikt över.
Djurhållaren ska alltså fokusera på målet med bestämmelsen framför ett krav eller råd på
exakt mått att hålla sig till. Målet är att samtliga hundar i ett utomhus ska kunna utnyttja
resursen och att de ska vistas där på ett betryggande sätt.
3 kap. 16 §
Det nuvarande kravet på miljöberikning för katt har förtydligats genom att beskriva vilket mål
som ska nås med bestämmelsen samt att berikningen ska vara säker för djuren. Naturligt
beteende är ett beteende som djuret är starkt motiverat att utföra och som ger djuret
funktionell återkoppling, det vill säga att djurets motivation att utföra beteendet minskar när
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beteendet utförs. Berikningen har till syfte att tillfredsställa dessa viktiga beteendebehov. I
nuvarande beskrivning av resurser för berikning av en kattmiljö anges även kattlåda, vilket
inte av alla anses vara en del av berikningen. Vi föreslår att kravet på kattlåda ska formuleras i
en samlad bestämmelse, se 17 § nedan. Kravet på att miljöberika ett förvaringsutrymme
behöver inte gälla för kojor vilket vi förtydligar.
I fångenskap använder katter sig av det tredimensionella utrymmet mer än enbart golvytan,
bland annat genom att klättra och gå på hyllor (Bradshaw et al., 2012). Under dessa
förhållanden uppgår hög aktivitet såsom att springa, jaga, och leka till mellan 3 -14 % av
kattens dygn (Watanabe et al., 2005, Horn et al., 2011). Vi förtydligar här att höjden i
utrymmet ska användas för miljöberikningen. Det nuvarande kravet på att använda hela
höjden i förvaringsutrymme kan resultera i orimliga krav, se kommentar i avs. 2.
Exempel på lämplig berikning har gjorts om till ett allmänt råd som stödjer djurhållare att
välja lämpliga resurser. Gömslen minskar stressnivån hos katter och hjälper dem att anpassa
sig snabbare till nya miljöer (Vinke et al., 2014). Siktbarriärer som ger katter möjlighet att
komma utom synhåll för varandra och samtidigt utnyttja volymen i rummet minskar också
antalet negativa interaktioner mellan katterna i en grupp (Desfoges et al., 2016).
Katter värdesätter upphöjda liggplatser och gömslen och ändrar också sina preferenser för
olika berikningsföremål över tid, vilket indikerar att det är en fördel att tillhandahålla
berikningar med en rad olika funktioner (Rehnberg et al., 2015). De tycker om att klättra och
klösa och håller gärna utkik på sin omgivning från sina upphöjda liggplatser.
3 kap. 17 §
Den nuvarande regleringen kring kattlådor har en mycket hög detaljeringsgrad som vi föreslår
ska utgå. Vi föreslår en ny bestämmelse som bättre beskriver hur den ska dimensioners,
placeras rätt i miljön, förses med strömaterial och rengöras. Ett viktigt tillägg som tillkommer
i vårt förslag är att lådan ska innehålla strömaterial som katten kan gräva i.
Studier har visat att rengöring av kattlådan verkar vara en faktor som påverkar om en katt
väljer att använda den eller inte, och att det främst är kopplat till synliga tecken på tidigare
användning (Ellis et al., 2017a). Sannolikt kan då noggrann rengöring förebygga oönskade
beteenden så som rumsrenhet. Problem med rumsrenhet har i sin tur kopplats till övergivande
av katt samt att lämna katt till katthem. Det nuvarande allmänna rådet om att kattlådan bör
städas minst en gång per dag flyttas därför upp till paragrafnivå med formuleringen att
kattlådan normalt ska städas minst en gång per dag. Tillägget att kattlådan ska placeras på ett
sådant sätt att katten väljer att använda den bör också uppmuntra djurhållare att utforma
kattens miljö på ett sätt som förebygger beteendeproblem.
3 kap. 18 §
Vi föreslår en ny hänvisningsparagraf som sammanfattar innebörden av 2 kap. 7 §
djurskyddslagen (2018:1192). Paragrafen upplyser om de allmänna aktsamhetskrav som
gäller vid användning av utrustning och inredning och att det inte får medföra risk för att
djuren skadas eller att deras hälsa försämras. I den nuvarande författningen finns några av
dessa krav sammanfattade i 1 kap. 8 §. Vi anser dock att det inte är lämpligt att begränsa
dessa riskförebyggande åtgärder till en specifikt lista av några riskobjekt i en djurmiljö.
3 kap. 19 §
Djur ska inte komma åt farliga ämnen eller andra föremål som ska skada dem. Ett sådant
aktsamhetskrav saknas i den nuvarande författningen. Vi föreslår en ny paragraf som
förtydligar behovet av dessa riskförebyggande åtgärder och som harmoniserar med
motsvarande krav i andra djurskyddsföreskrifter om bland annat lantbrukets djur. Det kan till
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exempel handla om att placera och låsa på lämpligt sätt förvaringsskåp med läkemedel eller
städkemikalier.
3 kap. 20 §
Vi föreslår en ny paragraf som tydliggör att djurhållaren behöver utforma en lämplig
djurmiljö så att fallskador förhindras. I den nuvarande författningen finns ett krav på att
skydda katter från liknande risker om de vistas på balkonger som ligger mer än fem meter
över marken. Vi anser att denna regel har en alltför hög detaljeringsgrad, den är lätt att förstå
och tillämpa men tar inte hänsyn till det enskilda djurets förutsättningar i förhållande till
risken för fallskador, till exempel djurens vikt, ålder, tidigare skador m.m. Fallskador på
hundar är heller inte upptagna i den nuvarande regleringen, vilket vi tycker är en brist.
Fallskador på hundar förekommer och kan leda till svåra konsekvenser för dem. Vi anser dock
inte att en sådan reglering ska kompletteras med detaljerade föreskrifter.
3 kap. 21 §
Vi föreslår att det nuvarande kravet om att kunna rädda djur vid brand i hund- och kattstallar
ska kompletteras med kravet på att ”risk för brand ska förebyggas” i dessa anläggningar.
Kravet på att det ska finnas godtagbara förutsättningar att rädda djuren vid brand finns i
nuvarande författning och innebär främst att en anläggning ska vara planerad och utformad så
att djur inte brinner inne när det redan brinner. Ett sätt att helt eller delvis uppfylla detta krav
kan vara att ordna två eller fler av varandra oberoende utvägar för att ta ut djuren vid brand.
Tillägget som vi föreslår, om att risk för brand ska förebyggas, innebär mer specifikt att
förebygga att brand överhuvudtaget uppstår i en anläggning. Praktiska konsekvenser som blir
en följd av detta tillägg kan till exempel vara att utrusta anläggningen med brandsläckare och
brandvarnare, att undermåliga elinstallationer byts ut, skarvkablar i anläggningen ersätts med
fasta vägguttag, plastcentraler byts ut mot centraler tillverkade i metall eller ljusbågståligt
plastmaterial som provats och godkänts för 30000 Celsius8, brandfarligt material förvaras eller
närliggande brandfarliga verksamheter bedrivs på betryggande avstånd från djurens
förvaringsutrymmen m.m. Även djurhållarens aktiviteter i en djuranläggning kan påverka risk
för att brand uppstår och sprids. Till exempel kan rökning i stallet, användning av levande ljus
och tork av blöta textilier på vissa typer av direktverkande elelement öka brandrisken.
Vid övervägande av denna ändring har vi tagit hänsyn till hur hundar och katter i praktiken
förvaras i stallar. Hundar och katter hålls oftast inhysta individuellt eller i mindre grupper i
boxar som behöver låsas upp en och en, varpå djurhållaren behöver fånga in djur som av
rädslan kan vägra komma ut ur sina boxar. Utrymning av djuren i händelse av brand kan
därför vara en tidskrävande åtgärd.
3 kap. 22 §
Vi föreslår en omformulering av de nuvarande grundkraven på djurmiljön i rastgård.
Den nuvarande författningen fokuserar särskilt på egenskaper och mått för rastgård. Hundar
och katter som vistas utomhus behöver dock inte nödvändigtvis hållas i rastgård. En
djurhållare som vill utforma en lämplig djurmiljö på en bostadstomt eller på en gård känner
ofta osäkerhet om hur han eller hon ska gå till väga. Gårdshundar och katter som vistas
utomhus har oftast tillgång till en stimulerande och mycket varierande miljö. Den yttre miljön
ska dock erbjuda samma förutsättningar för djuren som ska t.ex. kunna söka skydd för väder
och vind och därmed kunna hålla värmebalans större delen av dygnet.
8

Plastcentraler står för ca 35 % av elrelaterade bränder i bostäder (muntlig information från Leif Mårtensson,
ordförande i Lantbrukets Brandskyddskommittés tekniska utskott)
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Vi har även föreslagit en mindre ändring som rör kravet på lämpligt underlag. Det nuvarande
kravet på att djuren ska kunna gå på underlaget utan svårighet ändras så att djuren ska kunna
vistas på underlaget utan svårighet. Det är en bredare formulering som till exempel inbegriper
att gå, leka, hoppa m.m. En rastgård med underlag som kan vara mycket halt bör därför
åtgärdas så att djuren kan röra på sig obehindrat i den. Vi föreslår även en omformulering av
kravet på att marken ska vara tillräckligt dränerad under normala väderleksförhållanden.
Formuleringen av dessa nya krav innebär att djuren måste få tillgång till ett minsta area av väl
dränerad mark och lämpligt underlag, och att de minimikrav som gäller för rastgårdsmått ska
gälla som minsta area i detta fall.
3 kap. 23 §
Det är relativt vanligt att djurhållare kombinerar inomhus- och utomhusutrymmen till djur
som hålls delvis i stall, delvis i rastgård m.m. Det nuvarande kravet avser specifikt hundar
som hålls i rastgård och innebär att kravet på kojan utgår om djuren har tillgång till ett
inomhusutrymme. Den nuvarande formuleringen i 1 kap 15 § andra stycket kompletterats
också med ett måttkrav på inomhusutrymmet som tydliggörs först i nuvarande
övergångsbestämmelse nr. 4. Vi anser därför att den nuvarande regleringen inte är tillräckligt
tydligt och att det leder till krav som är oproportionerliga. I praktiken innebär regleringen idag
att en koja i rastgård endast kan ersättas med ett inomhusutrymme som uppfyller samtliga
krav för hållning av en hund eller en katt permanent inomhus. Vi kommer att föreslå nya
bestämmelser avseende minimimått för kombinerade inomhus- och utomhusutrymmen i 10
kap. 2 §.
Vi föreslår en ny formulering som förtydligar att djur som inte har tillgång till en koja
utomhus ska ha tillgång till motsvarande liggplats inomhus som är funktionell och medger att
de kan upprätthålla värmebalans. Storleken på dessa inomhusutrymmen är också beskrivet på
ett funktionellt sätt vilket innebär att djuren och djurutrymmet där liggplatsen är placerad ska
kunna skötas på ett bra sätt. Den nya formuleringen gäller inte bara hundar och katter som
hålls i rastgård utan generellt för djur som med viss regelbundenhet hålls helt eller delvis
utomhus. Se övrig information under 10 kap. 2 §, särskilt om ”fri tillgång”.
3 kap. 25 §
I nuvarande författning ställs krav på att digivande och dräktiga tikar ska ha tillgång till en
ombonad miljö som skyddar djuren från kyla. Vi föreslår ett tillägg som innebär att kravet
kommer att gälla för såväl hundar som katter, samt att djuren ska kunna skyddas från såväl
kyla som värme. Nyfödda kattungar kan inte värmereglera kroppen på egen hand under den
första tiden (Bradshaw, 2009) och det finns inte heller vetenskapligt stöd för att särskilja
hundar och katter när det gäller dessa bestämmelser. Kravet på värmebalans ska gälla för
såväl hund som för katt.
Vi kompletterar även den nuvarande bestämmelsen om att digivande tikar och honkatter ska
kunna välja en plats som är oåtkomlig för avkommorna. I vårt förslag förtydligas att
moderdjuren ska kunna fritt välja när de behöver vila och avskildhet, och inte vara beroende
av en aktiv handling från djurhållaren.
3 kap. 26 §
Större kennlar och hund- eller kattpensionat behöver ofta ha tillgång till särskilda platser för
att hantera foder, sköta eller isolera djur. Den nuvarande formuleringen kan i vissa fall leda
till orimligt kravställningar. Dels riktas nuvarande krav till samtliga anläggningar som är
tillståndspliktiga enligt djurskyddslagen, dels är formuleringen inte behovsanpassad. Detta
innebär i praktiken att även mindre djuruppfödare som håller djur i egna hem ska ha tillgång
till dessa separata utrymmen. Det kan även finnas otydligheter i tillämpningen då vissa
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tillståndspliktiga anläggningar inte hanterar foder eller har tillgång till egna lokaler för att
inhysa djur. Vi föreslår en ny formulering som förtydligar att kravet riktar sig till
anläggningar som kräver tillstånd enligt djurskyddslagen, samt att kraven ska vara anpassade
till ett verkligt behov.
3 kap. 27 §
Vi föreslår en ny paragraf som informerar om vilka grundkrav som gäller enligt 15 §
djurskyddsförordningen (1988:539)9 avseende användning av el. Hund- och kattägare ställer
ofta frågor kring användning av elhalsband eller osynligt stängsel. Förbudet mot användning
av dessa utrustningar framgår av nämnd bestämmelse i djurskyddsförordningen och ska därför
inte regleras i föreskriften.
3 kap. 28 §
I nuvarande föreskrifter förbjuds användning av osynliga elstängsel uttryckligen och övrig
reglering av tillåtet elstängsel gäller endast för hund. Regleringen kring osynligt elstängsel
föreslås utgå av de skäl som anges i föregående paragraf.
I övrigt föreslår vi följande ändringar:
 Elstängsel kan användas såväl för hund som för katt, men kräver vissa
försiktighetsåtgärder.
 Minsta mått för förvaringsutrymmen som avgränsas med elstängsel flyttas till kap. 10
om måttbestämmelser.
 Vi förtydligar att elstängsel endast kan användas utomhus.
 Vi förtydligar att djuren ska kunna nå stängslet från marken av säkerhetsskäl.
Jordbruksverket har vid beredning av dessa bestämmelser haft samråd med
Elsäkerhetsverket. Särskilt frågan om placering av elstängsel har utretts närmare.
Elsäkerhetsverket föreslår, utifrån rekommendationerna i Svensk Standard för
elstängsel, att elektrifierat stängsel utformas så att djuren kan se det och nå det från
marken. En vanlig fråga från djurhållare som kontaktar Jordbruksverket för
vägledning rör möjligheten att förse taket eller nätstängsels överkant i en rastgård med
en elstängseltråd som förhindrar hunden eller katten från att ta sig ut. Mot bakgrund av
ovanstående anser vi inte att denna lösning kan tillåtas om djuret får en elstöt just när
det klättrar på stängslet och riskerar då att fastna och skada sig. Hunden eller katten
ska därför kunna nå elstängslet från marken.
3 kap. 29 §
Vi beskriver i en ny paragraf hur ett stängsel som inte är elektrifierat får kompletteras med
elstängseltråd. Den harmoniserar med motsvarande bestämmelser i Jordbruksverkets övriga
djurskyddsföreskrifter. Fastsättning av elstängseltrådar i stängsel som inte är elektrifierat är en
allt vanligare lösning för djurhållare som vill hålla sina djur i större utomhusutrymmen, t ex
på egen bostadstomt. Djurhållare som Jordbruksverket har varit i kontakt med signalerar ofta
att de har att välja mellan att anordna en mindre rastgård på sin tomt eller utrusta hela
bostadstomt som ett fullt fungerande utomhusutrymme för sina djur. Åtgärden kan ha
självklara fördelar ur djurvälfärdssynpunkt men kräver ofta ett bättre skydd av utrymmets
yttre gränser. Det handlar ofta om att komplettera ett befintligt stängsel/staket på tomten som
inte är tillräckligt rymningssäkert för det aktuella djuret.
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Denna hänvisning kommer att ersättas med motsvarande hänvisning om el-bestämmelser i den nya
förordningen som beräknas träda i kraft 2019.

39(76)

Jordbruksverket

3 kap. 30 §
Vi föreslår en ny upplysningsparagraf genom att hänvisa till 2 kap 9 § djurskyddslagen
(2018:1192). Paragrafen upplyser om att användning av utrustning inte får orsaka djuret
lidande eller skada.
3 kap. 31 §
I nuvarande föreskrifter regleras användning av munkorg som förhindrar hundar från att
hjässa. För samtliga typer av munkorg begränsas i den nuvarande författningen användningen
på unga hundar och på hunddagis eller hundpensionat. Vi anser att användning av munkorg
till hundar behöver förtydligas, förklaras mer funktionellt, samt att kravet behöver skärpas.
Vi anser att alla typer av munkorg till hund endast ska användas tillfälligt och när visst behov
uppstår, till exempel vid rastning av djur som är aggressiva, träning, undersökning eller
behandling av hunden. Eftersom detta krav saknas idag så anser en del djurhållare att det är
tillåtet att hålla hundar under längre perioder och utan tillsyn med bredare munkorg som
tillåter hässjning. Det förekommer t.ex. att hundar som biter sönder och skadar inredning hålls
på detta sätt under längre tid. Hunden kan då varken klia sig, sköta sin hygien och kan
dessutom fastna och skada sig. Munkorg till hund ska således kräva kontinuerlig tillsyn.
Vi förtydligar också att hunden ska vid behov kunna sänka sin kroppstemperatur genom att
hässja, eftersom en stressad eller överhettad hund kan ha detta behov för att upprätthålla eller
återställa sin värmebalans. Tättsittande munkorgar, med fast eller av mjukare modell (textil),
medför att hundens mun stängs helt, och att hunden inte kan hässja, hosta eller kräkas i den.
Om en sådan utrustning används ska detta ske under kortare stunder och inte i situationer där
hunden riskerar att bli för varm. Djurhållaren ansvarar för att bedöma hundens behov av att
sänka sin kroppstemperatur genom att hässja vilket förtydligats i vårt förslag till ny
författning.
3 kap. 33 §
Stryphalsband ska endast användas med försiktighet, vid till exempel dressyr av hund och
under kontinuerlig tillsyn av djurhållaren. Vid tillfällig uppbindning kan en hund dock lämnas
delvis utan tillsyn, till exempel under de förutsättningar som beskrivits i 2 kap. 2 § och risken
för att hunden skadas när det t.ex. gör ett utfall är uppenbart. I nuvarande föreskrifter finns ett
allmänt råd som innebär att hundar inte bör bindas i stryphalsbandet. Vi anser att kravet måste
skärpas och att ett förbud kan ha stor betydelse ur djurskyddssynpunkt. I förslaget till ny
reglering förklaras på bättre sätt hur en djurhållare kan välja rätt utrustning vid tillfällig
uppbindning av hund. Det är ett så kallad helstryp som inte tillåts, medan ett halvstryp
halsband kan vara en acceptabel utrustning för att binda upp ett djur.
3 kap. 35 §
I nuvarande föreskrifter finns ett förbud att rasta eller träna en hund med hjälp av bil. Frågor
som rör fordon eller annan utrustning som lämpas för träning och rastning av hundar är
mycket vanliga och den nuvarande definitionen ger begränsad information. Vi föreslår därför
en samlad information kring detta i 35 och 36 §§.
Ett fordon är ett självgående eller bogserat transportmedel på hjul, band, medar eller liknande,
det kan motordrivet eller inte. Med fordon avses till exempel bil, terrängskoter (terränghjuling
eller snöskoter), moped, släpvagn m.m. En cykel är också ett fordon, oavsett om det drivs
med muskelkraft eller elektrisk motor som har begränsad effekt och hastighet. För mer
detaljerad information kring dessa definitioner hänvisas till lagen (2001:559) om
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vägtrafikdefinitioner.
En vanlig fråga från allmänheten är om det tillåts rasta hundar med hjälp av fordon som drivs
av någon form av motor. Frågan i sig är inte helt relevant då djuret kan såväl lättare
överansträngas eller tvärtom skyddas mot skador med hjälp av ett motorfordon. Ett
motorfordon har såväl kraft för att framföras i högre hastigheter som bättre bromskraft för att
snabbt få stopp på fordonet och undvika påkörning av djuret. Ett eldrivet fordon
(motorfordon) utan trampanordning som är avsett för användning av personer med fysisk
funktionsnedsättning klassas också som cykel om den är konstruerat för en hastighet som är
begränsad till 20 km per timme. Det är alltså inte lämpligt eller ens möjligt att bedöma om
motordrivna fordon är alltid lämpliga eller inte. Det är djurhållarens strikta uppsikt och
hänsyn vid framförande av fordon vid rastning eller träning med hund som är avgörande för
djurets säkerhet och övriga välfärd.
Vi föreslår därför en formulering som innebär att grundkravet vid rastning, träning eller
träning med hjälp av fordon ska vara en säkrad bromskraft som krävs för att i första hand
förebygga påkörning av djur. Att djur inte får överansträngas oavsett typ av hjälpmedel är en
övergripande fråga som regleras i djurskyddslagen och som i praktiken inte är beroende av
valet av ett visst fordon.
Den nuvarande regleringen, om förbud mot användning av bil för dessa ändamål, har vi
formulerat på ett förklarande och funktionellt sätt; vi föreslår att full visuell och auditiv
uppmärksamhet blir styrande för regleringen. Som anges ovan kräver användning av fordon
full uppsikt av djur från förarplats. En full uppmärksamhet kräver i sin tur en mycket god
ögon- och hörselkontakt med djuren från förarplatsen. Vi anser därför att bil eller liknande
fordon där föraren sitter instängd i en hytt inte lämpas av försiktighetsprincip. Övriga fordon,
inklusive motorfordon, som tillåter full visuell och auditiv uppmärksamhet är tillåtna.
3 kap. 36 §
Vi föreslår en ny paragraf med allmän upplysande karaktär som innebär att hundar kan
anspännas framför eller bredvid ett fordon, men aldrig bakom ett fordon (t.ex. vid
dragkroken). Exempel på träningsutrustning som kan lämpa sig för att framföra en hund
bredvid fordonet är en fjädrad anordning för hundkoppel som vanligtvis fästes på sidan av en
cykel, så kallad cykelspringer eller motsvarande. Uppsikt över djuret och anpassning av
hastigheten till den långsammaste hund vid gruppkörning är en förutsättning för att inte
överanstränga djuren.
Med annan utrustning aves övriga hjälpmedel som används vid rastning eller träning-tävling
som inte är fordon. Exempel på dessa kan vara skidor, en släde eller pulka, och är vanligt
förekommande vid träning och tävling med draghundar.
4 kap. Tillsyn och skötsel
4 kap. 1 §
Vi föreslår en ny paragraf som förklarar vilka mål som djurhållaren ska uppnå genom tillsyn
av sina djur. En sådan inledande och beskrivande regel saknas i nuvarande författning men vi
introducerar inte något nytt tillsynskrav genom detta. Vi har haft som målsättning att
konsekvent stödja djurhållaren som ska förstå innebörden av reglerna för att kunna hantera
djuren rätt. Vi förtydligar djurhållarens handlingsplikt: om djurhållaren t.ex. uppmärksammar
en brist ingår i tillsynskravet en plikt att åtgärda bristen.
Det finns tillfällen där man bör skilja på djurägarens och annan djurhållarens ansvar,
förtydligandet i den nya bestämmelsen harmoniserar med övriga djurskyddsbestämmelser på
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området. Om en kontrollmyndighet t.ex. riktar anmärkningar på ett djur som vistas på ett
djurpensionat eller hunddagis kan de bakomliggande orsakerna ibland härledas till djurägaren
även om djur hålls för tillfälle av annan djurhållare.
Att ge djuren tillsyn och sköta dem har alltid inneburit att uppmärksamma om ett djur har
invanda beteenden såsom stereotypier som vittnar om tidigare djurhållningsproblem. Att
uppmärksamma avvikande beteenden och komma till rätta med missförhållanden är alltså
redan idag ett outtalat krav i de nuvarande föreskrifterna, eftersom djuren ska skyddas mot
såväl fysiskt som psykiskt lidande enligt djurskyddslagen. Paragrafen är således en stödjande
bestämmelse som bättre belyser innebörden av djurhållaransvaret jämfört med den nuvarande
författningen.
4 kap. 2 §
Vi föreslår några ändringar i den nuvarande paragrafen som reglerar ett minimum av
tillsynsfrekvens på djur och vilka kategorier av djur som ska ges tätare tillsyn. Vi anser att
hundar och katter ska ”normalt” ges tillsyn minst två gånger per dygn. Genom att introducera
”normalt” i den nya författningen harmoniserar kravet med motsvarande regler i andra
djurskyddsföreskrifter. Av praktiska skäl har det aldrig varit genomförbart att garantera tillsyn
med strikt regelbundenhet av djur som hålls delvis utomhus och själva bestämmer när de vill
komma in. Tolkning av begreppet ”normalt” är nu vedertaget i Jordbruksverkets vägledningar
och innebär till viss del att tillsynsfrekvensen behöver vara riskbaserad. I normalt fall, och
särskilt för djurhållningen i anläggningar som tar emot andras djur, anser verket att ett
minimum av tillsynsfrekvens två gånger om dagen är alltid motiverad.
Riskgrupper av hundar och katter som kan behöva tätare tillsyn har också omformulerats. Vi
föreslår att den nuvarande regeln kompletteras med krav på att nyfödda djur, djur som beter
sig onormalt samt tikar och honkatter vid tiden kring den förväntade förlossningen läggs till
för att ge en mer komplett bild av potentiella riskdjur som måste ges tillsyn oftare än två
gånger per dygn. Vi har upplevt viss osäkerhet hos ett flertal djurhållare om dagens krav på
tillsyn ”två gången om dagen” ska tolkas som dagtid, eller om nattetid ingår i begreppet.
Jordbruksverket anser att det är djurhållaren som ska avgöra vilket behov som rent praktiskt
föreligger hos de djur som hålls och själv bestämma hur tillsynstid och åtgärder ska fördelas
över dygnet. Vi har därför ändrat begreppet ”dagen” till ”dygnet”. När det gäller fördelning av
dessa tillsynstillfällen över dygnet ser verket inget behov av närmare detaljreglering. Detta
eftersom den nyintroducerade 1 § anger vilket funktionellt krav som ska uppfyllas genom
tillsyn och att djurhållaren ansvarar för djurens välbefinnande och skötsel av sina djur.
4 kap. 3 §
Vi föreslår en ny paragraf som upplyser hur hundar och katters päls ska kontrolleras och
skötas. Paragrafen har en tydlig upplysande karaktär och är till för att stödja djurhållare att
förstå de viktiga djurvälfärdsproblem som en dålig skötsel av päls kan leda till. Den innebär i
sig inget nytt krav på skötsel av djuren. Den ska istället förtydliga hur en djurhållare behöver
agera för att göra rätt. Vid formulering av denna nya regel har kontrollmyndigheter och övriga
experter i Jordbruksverket samrådsgrupp med klinisk eller annan erfarenhet särskilt lyft fram
behovet av att uppmärksamma skötsel av päls och tovor hos katter. Dåligt skött päls och
särskilt tovor hos katter innebär ett stort djurlidande som ofta förblir ouppmärksammat idag.
4 kap. 4 §
Denna paragraf är också ny och förtydligar vikten av att djurhållaren uppmärksammar och
sköter klor och tandhälsa hos hundar och katter. Liksom i den föregående paragrafen
introducerar vi inga nya krav på skötsel av djuren, utan har valt att specifikt upplysa
djurhållaren om vanliga skötselrutiner som kan leda till stort djurlidande för djuren om de inte
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sköts. Redovisningen av statistik från den offentliga djurskyddskontrollen i landet visar att
bristande klovård är ett stort problem och erfarenheter från den veterinära kliniska
verksamheten har särskilt pekat på att djur med dåligt skött tandhälsa kan utsättas för kraftigt
lidande. Det kan handla om tandsten, tandköttsinflammation, tandlossning eller
tandresorption. Djurhållarna känner ofta inte till hur viktigt tandhälsan är för djurens
välbefinnande enligt den veterinära sakkunniga som bistått verket med framtagandet av de
nya föreskrifterna.
Det är viktigt att notera att kompetensen som krävs för att förstå hur en hund eller en katt ska
skötas innebär att djurhållaren själv ska kunna sköta djuren, alternativt inhämta kunskap från
annat håll eller anlita professionell hjälp för detta.
4 kap. 5 §
Regleringen om rastning av hundar finns i nuvarande föreskrifter och vi föreslår mindre
ändringar och förtydliganden. Vi tydliggör att det är hunden faktiska behov av rörelse och
motion som djurhållaren måste uppmärksamma och erbjuda djuret. Vi föreslår också att
nuvarande formulering av daglig rastning på annan plats för rastgårdshundar ska gälla
generellt. Idag krävs att hundar hålls ”permanent” i rastgård för att kravet ska gälla. Begreppet
permanent är inte vidare definierat i nuvarande föreskrift och har genom åren gett upphov till
varierande tolkningar vilket vi vill undvika i framtiden. En hund som tas in och ut varje dag
från en bostad till en mindre rastgård hålls inte permanent i rastgården men kan ha ett stort
behov av rastning och aktivering som inte tillfredsställs på de begränsade ytor som erbjuds
utomhus respektive inomhus.
Fysisk aktivitet och träning har även en positiv effekt på rörelseapparatens olika delar.
Ledbrosk och ligament blir stelare, ben och senor starkare, muskler och senor starkare och
mer uthålliga (Tipton et al., 1970, Säämänen et al., 1989, Puustjärvi et al., 1994, Newton et
al., 1997). Utebliven belastning påverkar också rörelseapparaten. Immobilisering leder i
längden till försämrad styrka, densitet, styvhet, och flexibilitet i skelettet hos unga beaglar,
dessa egenskaper kan dock normaliseras efter en period av fysisk aktivitet (Kaneps et al.,
1997).
Intresseorganisationer, såsom Svenska Kennelklubben (SKK) och brittiska motsvarigheten
The kennel Club, samt populärvetenskaplig hundlitteratur, ger löst definierade
rekommendationer om begränsad fysisk aktivitet hos valpen och den unga hunden. Mer
vetenskapligt underlag behövs dock för att kunna utveckla lämpliga träningsrekommendationer för unga, snabbväxande hundar (Lovén, 2017).
Om hunden till exempel drabbas av ledsjukdomar, så kan rörelsebehovet ändras och den
fysiska aktiviteten behöva anpassas. Det är viktigt att hundar som drabbats av artros fortsätter
att röra sig för att kvarhålla styrka, rörlighet och balans, både i sin vardag och vid behov under
rehabilitering (Marcellin-Little et al., 2005).
Genom att bedöma hundens fysiska status ges möjligheter att direkt eller indirekt bedöma om
rörelsebehovet är tillgodosett. Bedömning av Body Condition Score och vägning av hunden
ger en inblick i om hunden är tillräckligt fysiskt aktiv, men hull och vikt påverkas även av
andra faktorer (Clark & Hoenig, 2016). Dessa mätmetoder är standardiserade och lätta att
använda. Genom bedömning av hundens ork vid utomhusaktiviteter (Sneddon et al., 1989,
Swimmer & Rozanski, 2011) kan djurhållaren på ett enkelt sätt utvärdera hundens uthållighet.
För att få en översikt över hur mycket fysisk aktivitet hunden får, kan en stegräknare
användas (Chan et al., 2005), ett annat alternativ är att skriva ner hur mycket man är ute med
hunden och vilka aktiviteter man låter hunden utföra.
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4 kap. 7 §
Vi anser att den nuvarande regleringen om försiktighetsåtgärder som behövs för att vänja en
hund vid att lämnas ensam behöver beskrivas på bättre sätt. Dels föreslår vi att problemet med
separationsångest kort beskrivs för att belysa symptom. Dels anser vi att regleringen inte kan
begränsas till hundar under fyra månader vilket anges i nuvarande föreskrifter. Vi föreslår
därför an funktionell beskrivning av hur en djurhållare ska hantera detta utan att direkt föreslå
en lättnad eller en skärpning av bestämmelsen. Djurhållaren ska istället agera utifrån de
signaler som hunden avger i forma av stress, obehag eller liknande.
Djurindivider reagerar olika på att lämnas ensamma. En del hundar leker och utforskar,
medan andra ligger ner större delen av tiden de är ensamma (Frank et al., 2007). Studien
visade också att många hundar visar beteenden som indikerar stress när de blir lämnade,
exempelvis slickande, vokaliserande och grävande med framtassarna.
Separationsångest är ett av de vanligaste problemen vi ser bland hundar idag (McGrave 1991;
Overall et al., 2001; Overall, 2013; Bradshaw et al., 2002; APBC, 2005) och karaktäriseras
bland annat av att hunden vokaliserar, eliminerar och/eller förstör inredning när den inte har
direkt kontakt med sin ägare (Borchelt & Voith, 1982; Pageat, 1998; Flannigan & Dodman,
2001; Overall, 2013). Separationsångest har en stark negativ inverkan på hunden eftersom det
orsakar både akut och kronisk stress (Dreschel, 2010), samt är en vanlig orsak till att ägare tar
bort eller försöker omplacera drabbade hundar (Salman et al., 1998).
Behandling av separationsångest inkluderar att successivt vänja hunden vid att vara ensam
och minska dess beroende av ägaren (Takeuchi et al., 2000; Horwitz, 2002; Bowen & Heath,
2005; Sherman & Mills 2008; Butler et al., 2011). Att gradvis vänja hundar vid att vara
ensamma har visat sig ha mycket god effekt även på hundar som tidigare visat stressrelaterade
beteenden, såsom överdrivet skällande eller att förstöra saker i hemmet, när de blivit lämnade
ensamma hemma (Butler et al., 2011).
Även hundar utan separationsångest påverkas av tiden de lämnas ensamma hemma, men det
visar sig först i deras beteende gentemot ägaren när denne kommer hem (Rehn & Keeling,
2011). Studien visade att efter en längre tids separation (4 timmar vs 30 minuter) tar hunden
mer fysisk kontakt med ägaren, viftar mer på svansen och slickar sig mer om munnen.
Mot bakgrund av detta bör hundar redan från början vänjas gradvis vid att vara ensamma. Det
krävs också att man tar hänsyn till hundens individuella behov i ensamhetsträningen.
4 kap. 8 §
I nuvarande reglering krävs att grupphållning av hundar ordnas så att gruppen av djur
fungerar väl tillsammans. Regleringen kompletteras med ett allmänt råd om att gruppen inte
bör bestå av fler än tio individer.
Vi har inte hittat något stöd i litteratur för att reglera en optimal gräns för en grupps storlek
och föreslår att det allmänna rådet tas bort. För att stödja djurhållaren att optimera gruppens
storlek och framför allt de resurser som behövs för att erhålla en fungerande grupp av hundar
föreslår vi istället en kompletterande beskrivning av de resurser som behöver anordnas för att
underlätta gruppens stabilitet. Det handlar i stort sett om att erbjuda tillräckligt med kojor eller
andra liggplatser, foder- och vattenskålar som hundarna kan välja för att undgå varandra och
undvika konflikter. Vanliga beteenden som associeras med dominans hos hundar är
undergivna beteenden och aggressioner som dock uppstår oftast i närheten av någon form av
resurs, såsom mat (Cafazzo et al., 2010). Det är viktigt att en djurhållare som håller ett större
antal hundar i grupp ordnar tillräckligt med resurser i det gemensamma förvaringsutrymmet
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och har god kunskap om hur hundar kommunicerar med varandra. Kunskapskraven
omhändertas ofta i reglering av tillstånd för dessa djurhållare som ofta behöver söka tillstånd
hos länsstyrelsen för att hålla hundar. Se mer om dessa kunskapskrav i 9 kap. 2 och 3 §§.
4 kap. 9 §
Vi föreslår en ny paragraf som belyser vikten av en god social miljö för katter som hålls i
grupp.
Den nuvarande regleringen begränsar grupphållning av katter i ett förvaringsutrymme till 15
vuxna eller 20 växande djur. Vi föreslår att denna bestämmelse tas bort och ersätts med en ny
paragraf som förklarar vilka framgångsfaktorer som är nödvändiga för att lyckas med en
grupphållning av katter. Anledningen är bland annat att det saknas vetenskapligt underlag som
fastställer en optimal gruppstorlek för tamkatt. Redan när två katter hålls i samma förvaringsutrymme utgör de en grupp där djurvälfärdsproblem kan uppstå om djurhållaren inte förstår
gruppdynamiken och de förutsättningar som krävs för att hålla dem.
Katten har sitt ursprung i en solitär art och generellt inte har samma behov av kontakt med
artfränder som en grupplevande art. Trots detta kan katter fungera i grupp även om de inte
tillhör samma sociala grupp, och ha utbyte av artfränder under förutsättning att gruppen hålls
stabil, och att det inte uppstår konkurrens om viktiga resurser. I denna nya paragraf ställs krav
på att djurhållaren ska sträva efter att skapa och bibehålla stabila grupper av katter, vilket
innebär att så få djur som möjligt byts ut över tid.
Studier har visat att socialt stabila kattgrupper, där individerna sedan tidigare känner varandra
och inte byts ut, fungerar bättre än grupper med omsättning (Ottway & Hawkins, 2003).
Vidare visade studien att katterna i ostabila grupper gömde sig i högre utsträckning, vilket är
ett beteende för att hantera stress och hot hos katt (Carlstead et al., 1993, Kry & Casey, 2007,
Vinke et al., 2014). I instabila grupper uppvisar katter mer aggressiva beteenden mot
varandra. Kattens bakgrund verkar även påverka hur väl en katt hanterar livet i grupp. Katter
som inte är socialiserade mot artfränder upplever också mer stress under grupphållning, en
stress som kan spridas till andra individer i gruppen (Kessler & Turner, 1999b). Att lägga till
eller till och med plocka bort en katt ur en grupp kan orsaka problem när gruppen väl
stabiliserats (Overall et al., 2005).
4 kap. 10 §
Vi föreslår en ny paragraf som belyser vikten av en god fysisk miljö för katter som hålls i
grupp.
En fungerande grupphållning av katter förutsätter att samtliga djur har tillgång till resurser. Vi
föreslår en ny paragraf som ersätter den nuvarande bestämmelsens detaljerade krav och
förklarar istället funktionen och hur en god välfärd ska uppnås. Genom att erbjuda katter en
möjlighet att förutsäga sin närmiljö och kontrollera den, t ex erbjuda gömslen och upphöjda
liggplatser, så minimeras flertalet övriga potentiellt stressfulla miljöfaktorer.
Tillgång på resurser är en viktig faktor för att minimera konflikter i kattgrupper eftersom fler
resurser minimerar risken för konkurrens och resursvaktande. Det ska finnas tillräckligt med
kattlådor, vatten- och foderskålar, mjuka liggplatser och gömslen för detta.
Att möblera ett förvaringsutrymme, och placera resurser så att katterna i ostabila grupper
lättare kan undvika varandra resulterar i uppvisandet av färre negativa interaktioner (Gourkow
& Fraser, 2006). Tillgång på skilda gömslen verkar även minska aggressionen kring utfodring
hos katter (Desforges et al., 2016) och är en attraktiv resurs för katter (Ellis et al., 2017).
Möjlighet att placera sig upphöjt har till exempel resulterat i mer aktiva beteenden hos katter
på katthem. (Fantuzzi et al., 2010). Hirsch (2016) fann att en viktig faktor för att minimera
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konflikten mellan katter verkar vara enskild utfodring. Tidigare studier har funnit att katter
verkar jaga och förtära byten på egen hand (solitärt beteende) även när de lever i grupp
(Casey & Bradshaw, 2007). Mindre aggression i kattgrupper har tidigare kopplats till rutinen
att utfodra katter mer enskilt och utan konkurrens om matskål (Loberg & Lundmark, 2016).
En kattvänlig miljö ska även innehålla möjlighet för aktivering t ex leksaker, gärna de som
ger utlopp för jaktinstinkt, samt mänsklig kontakt (om socialiserad) då dessa resurser har visat
sig högt åtråvärda av katter i ett preferenstest (Vitale Shreve et al., 2017).
Att hålla katter i en kattvänlig och stressfri miljö är inte något specifikt krav som endast gäller
för grupphållna djur. Vid grupphållning är det dock särskilt viktigt att tänka på alla faktorer i
miljön som kan ha negativ påverkan på katter. Vi har valt att inte föreskriva om följande
ytterligare faktorer som dock kan vara viktiga att ha i åtanke för att utforma en gynnsam
fysisk miljö till djuren. Det är viktigt att minimera potentiellt stressfulla miljöfaktorer till
exempel hanteringen av okända människor och oförutsägbarhet kring hantering, skötsel och
rutiner (Stella et al., 2011, Kessler and Turner, 1999a, Carlstead et al., 1993). En för övrigt
kattvänlig miljö kan minimera en negativ påverkan och därför är det även viktigt att anpassa
miljön efter kattens sinnen. Kattens ögon är känsligare mot förändringar i ljusförhållanden,
speciellt om de ändras snabbt, och starka ljus jämfört med människan, rekommendation är att
hålla ljusstyrka under 60W, en ljudnivå som inte överstiger 60 dB och att inte använda starka
rengöringsmedel baserade på alkohol (Herron and Shreyer, 2014).
Närvaro av hundar har visat sig resultera i högre stressnivåer (kortisol i urin) hos katter på
katthem (McCobb et al., 2005).
5 kap. Utfodring och vattning
5 kap. 1 §
De nya bestämmelserna om utfodring av hundar och katter som vi föreslår harmoniserar bättre
med motsvarande djurskyddsbestämmelser i andra föreskrifter. Vi vill förtydliga att
djurhållaren behöver anpassa fodergivan så att djurens hull ska vara hälsosamt, vilket innebär
normalt att djuren ska ha ett bra hull i relation till deras hälsa och den miljön de befinner sig i.
Denna formulering ersätter den nuvarande regeln om att djuren inte ska bli för magra eller för
feta. Hälsoaspekten innebär ett ytterligare krav på aktsamhet och kunskap från djurhållarens
sida för att välja rätt foder och fodergiva. Den nya paragrafen förtydligar också att fodret även
ska bidra till att främja en god hälsa och förebygga hälsostörningar. Till exempel kan viss
övervikt hos hundar få allvarligare konsekvenser för brakycefala raser eller andra hundar som
har anatomiska defekter i form av trånga och krympta luftvägar som leder till ökat motstånd
och minskad syreupptagning (Monnet, 2004, Rooney & Sargan, 2010). Djurhållaren bör även
beakta att innevistelse eller begränsad utevistelse är associerat med övervikt hos katt,
sannolikt på grund av otillräcklig fysisk aktivitet (Robertson, 1999b, Rowe et al., 2015).
Precis som hos hund så påverkas kattens kroppsvikt även av foderintag och kastrationsstatus
(Larsen & Villaverde, 2016). Hos katt har övervikt kopplats till flertalet sjukdomar så som
diabetes mellitus, nedre urinvägsproblem samt hepatisk lipidos10 (Sloth, 1992).
En annan aspekt som vi vill fånga upp med den nya formuleringen som lägger fokus på en
god hälsa är den pågående debatten och lämpligheten att utfodra särskilt katter med så kallat
veganfoder. Katter är strikt karnivorer, vilket innebär att de har behov av vissa näringsämnen
som endast finns i animalisk vävnad (Bradshaw et al., 1996). Fram tills för några generationer
10

Felin hepatisk lipidos är en allvarlig sjukdom hos katt som innebär en ackumulering av fett i levern. Det leder
till minskad leverfunktion och i värsta fall död.
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sedan var kattens förmåga att jaga nödvändig för dess överlevnad som strikt karnivor då det är
först under modern tid som människan, genom dagens kommersiella kattmat, haft möjlighet
att erbjuda katten en animalisk födokälla (Bradshaw & Ellis, 2016). Forskning har även visat
att katters metoder för att få i sig föda och deras sätt att bryta ner och tillgodogöra sig
näringsämnen är specifikt anpassade till en animalisk diet (Bradshaw et al., 1996). Det är
också tänkbart att viktiga komponenter som en katt är beroende av, t.ex. taurin11 som katten
inte själv kan producera i kroppen, och som normalt endast finns i animaliskt vävnad, skulle
kunna integreras i kattfodret på annat sätt. Vi har därför valt att förtydliga hur hälsoaspekten
ska vara knuten till en korrekt utfodring av hundar och katter.
Vi föreslår att bestämmelsen kompletteras med allmänna råd som upplyser om vikten av att
fördela foder till katter över dygnet för att efterlikna deras naturliga ätbeteende. Katters
naturliga föda består mestadels av små däggdjur och ibland också grodor, reptiler och
insekter. De är därför anpassade till att äta många små mål mat under dygnet, något som även
våra tamkatter mår bra av att få göra (Bradshaw et al., 1996).
5 kap. 2 §
Vi föreslår en ny bestämmelse om vattning av hundar och katter. Den skiljer sig från
nuvarande reglering genom att vi har en tydlig layout i punktform, att vi förtydligar att
högdräktiga digivande moderdjur alltid ska ha fri tillgång till vatten samt att djurhållaren ska
uppmärksamma om djuret i övrigt uppvisar ett ökat behov av vatten genom sitt beteende. Det
kan till exempel bero på att djur är stressade eller att det finns bakomliggande hälsoproblem
hos djur som kan behöva senare undersökning. Diabetes hos ett djur kan ibland misstänkas
när det av okänd anledning uppvisar ett behov av att dricka mycket och eller oftare än vanligt.
För djur som inte får fri tillgång till vatten har vi omformulerat regeln på ett sådant sätt att
djuret ska tilldelas rätt mängd fördelat över dygnet. Nuvarande regel har en högre
detaljeringsgrad och kräver vattning minst två gånger per dygn i motsvarande fall. Vårt
förslag till ny formulering harmoniserar även med motsvarande bestämmelser i övriga
djurskyddsföreskrifter på området.
Med fri tillgång till vatten menar vi att djurhållaren måste ha ett system (t.ex. vattenautomat)
eller en rutin att kontinuerligt fylla på vattenskålar så att djuren i stort sett kan dricka när det
känner behovet för det, även om skålen kan vara tomma kortare stunder under dagen. Ett
liknande resonemang redovisas i 10 kap. 2 § avseende hur djur ska ges fri tillgång till vissa
förvaringsutrymmen.
5 kap. 3 §
De nödvändiga resurserna för att tilldela foder och vatten till hundar och katter beskrivs i
denna nya paragraf. Det förtydligas även att foder- och vattenskålar ska hållas
tillfredsställande rena.
I det allmänna rådet som är kopplat till den nya paragrafen vill vi särskilt stödja katthållare att
ordna vatten och foder på rätt sätt. Det allmänna rådet kompletteras med en rekommendation
om att hålla ett lämpligt avstånd mellan foder och vatten kattlådor eller djurens liggplatser.
Att erbjuda vatten och foder på olika platser är en generell rekommendation. Många kattägare
har erfarenhet av att deras katter föredrar att dricka ur en kran, ett kvarlämnat vattenglas m.m.
jämfört med att välja vattenskålen om den placeras bredvid matskålen. Det anses vara en
naturlig instinkt hos katter att inte dricka vatten i närheten av mat, som utgörs av döda byten i
11

Taurin är ett derivat av aminosyran cystein som katten inte kan bilda i kroppen. Brist på taurin i kattfoder kan
bland annat leda till att katten blir blind.
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naturen, då detta skulle kunna innebära att vattnet är kontaminerat. Katter föredrar därför att
erbjudas foder och vatten på separata platser.
6 kap. Avel
6 kap. 1 §
En ny paragraf införs som beskriver vilka grundläggande förutsättningar djurhållare ska känna
till för att kunna använda djur i avel. Det är i grunden ingen skärpning av tidigare krav utan en
upplysning för djurhållare som väljer ett avelsdjur och har att verifiera dess status innan det
användas i avel. En sådan upplysning är i linje med djurskyddslagens krav på att varje
djurhållare ska ha nödvändig kompetens för att hålla djur och ska hjälpa djurhållaren att göra
rätt.
I djurhållarens ansvar ligger också ett krav på att undvika okontrollerad avel som inte anses
vara ett önskat naturligt beteende i en djurhållning, eftersom den på sikt kan leda till
djurskyddsproblem. Begränsning av oplanerad avel är en viktig åtgärd för att minska
djurlidandet bland kattpopulationer som inte vårdas eller sköts på ett godtagbart sätt, och i
grunden är ett resultat av ett mänskligt fel. Lämpliga åtgärder för att minimera risken för
oplanerad eller okontrollerad reproduktion av katter föreslås i det allmänna rådet knutet till
paragrafen.
Det nya allmänna rådet om att låta en veterinär bedöma en tiks status innan djuret används i
avel om det paras vid 7 år eller äldre är en viktig upplysning för djurhållare. Det är en
etablerad god sed vid avelsarbete idag och regleringen innebär att beslut om att använda
riskdjur i avel bör eller kan lämpligen fattas i samråd med en veterinär. Det öppnar för
lösningar som är flexibla under djurhållarens ansvar. Reproduktionscentrum hund och katt vid
Universitetsdjursjukhuset på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har gett sitt stöd för denna
rekommendation.
6 kap. 2 §
En punktlista med förbjudna förutsättningar för att använda djur i avel finns i 1 kap. 24 §
nuvarande författning. Punktlistan är omarbetad i denna författning med syfte att kunna
tillämpa den nya regleringen på ett mer flexibelt sätt, utöka information för djurhållare samt
bibehålla eller förstärka djurskyddet för djur som används i avel.
Punkt 1.
Enligt lydelse i punkt 1 i nuvarande författning måste avelsdjuret själva vara sjuka eller ha
funktionshinder för att bli utesluten från avel. Den nya författningen har en bredare lydelse
och ska ge en bättre förebyggande effekt på djurskyddet. Den harmoniserar även med
bestämmelserna i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2009:28) om ändring av
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:22) om avelsarbete, och är mer orienterad
mot djurskyddslagens intentioner, då den siktar på att förebygga lidande hos djuren samt avel
som skulle kunna hindra avkomma från att bete sig naturligt. Den nya författningen
förtydligar också att det främst är letala anlag och defekter som kan anses vara
funktionshinder som kan nedärvas.
Punkt 2.
Ersätter punkterna 2 och 3 i nuvarande författning. Dels genom att nuvarande punkt 2 utgår,
dels genom att begreppet ”enkelt recessivt anlag” i nuvarande punkt 3 ersätts med ”recessivt
anlag”. Det är en viktig åtgärd som ger en lättnad i regleringen då även djur som är bärare av
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recessivt anlag för sjukdom, letala anlag och defekter tillåts gå i avel. Ändringen innebär i
huvudsak:
 Att fler föräldradjur tillåts gå i avel, en starkt efterfrågad åtgärd särskilt inom många
raser med begränsad avelsbas,
 Ett behov av egenkontroll från djurhållare som vill använda hundar och katter i avel.
Djurhållarens ansvar ligger här i att kontrollera att parning av ett djur som är bärare av
recessivt anlag enligt ovan måste ske med individ som är konstaterad fri från
motsvarande anlag. Det är kontrollen av såväl fader- och modersdjuret som ger en
framgångsrik kombination och den nya författningen ställer således krav på att minst
ett av föräldradjuren är konstaterat fri från motsvarande anlag.
 En harmonisering med bestämmelserna i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS
2009:28) om ändring av Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:22) om
avelsarbete vad avser avelskriterierna som gäller hos andra djurslag än hund och katt.
Punkt 3.
Bestämmelsen är oförändrad och motsvarar punkt 4 i nuvarande författning. Den har
kompletterats med ett allmänt råd och en fotnot som är till hjälp för djurhållaren och
förtydligar vilken information som kan finnas tillgänglig för att välja ett bra avelsdjur, t ex
genom anfadersanalys, riskindex, avel- och hälsoprogram hos branschorganisationer,
Reproduktionscentrum hund och katt vid Universitetsdjursjukhuset på SLU m.m. Djurhållaren
ges lämplig vägledning och hans eller hennes handlingsplikt förtydligas på detta sätt.
Punkt 4.
Bestämmelsen är oförändrad och motsvarar punkt 5 i nuvarande författning.
Punkt 5.
Enligt gällande föreskrifter är det förbudet att avla med djur som ”saknar förmåga att föröka
sig på ett naturligt sätt”. Detta uttryck är inte tillräckligt specifikt och har gett upphov till
osäkerhet i tillämpningen. Det har även skapats en praxis genom åren om ett de facto förbud
mot artificiell insemination för djur som inte tidigare har förlöst en kull efter naturlig parning.
Jordbruksverket har meddelat dispenser för att tillåta användning av artificiell insemination i
diverse befogade fall. Den föreslagna regleringen innebär nu att grundkravet har fått en mer
korrekt och funktionell beskrivning. Djurhållaren ska undersöka grundförutsättningarna hos
avelsdjuret enligt 6 kap 1 § och säkerställa att avelsdjuren har normalt utvecklade könsorgan,
kropps- och fortplantningsfunktioner vilket är en förutsättning för välfärden hos djur som tas i
avel och deras avkomma. Artificiell insemination är en teknik som har en rad positiva
egenskaper för såväl avelsarbetet som smittskyddet. Den nya regleringen innebär också en
lättnad för djurhållare som har ett mer flexibelt val att använda lämpligt avelsmaterial, till
exempel AI, utan att på kompromissa med avelsdjurens välfärd. Denna tillämpning är också
harmoniserad med regleringen i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2009:28) om ändring
av Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:22) om avelsarbete.
Punkt 6.
Det saknas idag tydlig regel om att djurhållaren måste uppmärksamma och sätta stopp för avel
med djur om hondjuret kan förväntas få förlossningssvårigheter. Djurskyddslagens
förebyggande karaktär förtydligas genom denna nya punkt. Exempel på ökad risk för
förlossningssvårigheter kan vara ålder hos hondjuret om det paras för första gången i hög
ålder, eller om hondjuret paras efter tidigare kejsarsnitt.
6 kap. 3 §
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Bestämmelsen är delvis nu. Nuvarande bestämmelse tillåter inte avel med hondjur som
förlösts två gånger med kejsarsnitt kommer att finnas kvar. Den har dock kritiserats för att den
inte ger djurhållaren korrekt upplysning om hur han eller hon bör tänka för att förebygga en
sämre välfärd av en tik eller honkatt som används i avel. Inför ett beslut om kejsarsnitt genom
röntgen, ultraljud eller palpation kan en veterinär ibland bedöma om det är sannolikt att
kejsarsnitt kommer att behövas vid framtida dräktigheter. Om anatomiska defekter upptäcks
redan vid det första kejsarsnittet får därför en tik eller en honkatt inte användas i avel igen.
Det är oftast en veterinär som kan göra denna riskbedömning och Jordbruksverket anser att
det kan göras utifrån det underlaget som veterinären har tillgång till när han eller hon utför ett
kejsarsnitt. Djurhållaren förväntas inte bekosta ytterligare veterinärmedicinska
undersökningar som föranleds av denna nya bestämmelse. Regel är därför en skyddsåtgärd för
att förebygga onödigt lidande för hondjuret som har använts i avel och genomgått ett
kejsarsnitt.
6 kap. 4 §
Minimiålder om 18 månader för parning av en tik är oförändrad i den nya författningen. Vi
förtydligar i den nya författningen att begreppet ”para/parning” används här för såväl
naturliga som artificiella metoder. Samtliga metoder leder till samma tidpunkt för en
förväntad förlossning, och intentionen i denna bestämmelse är i huvudsak att reglera denna
tidpunkt, av följande skäl.
Enligt Reproduktionscentrum hund och katt vid Universitetsdjursjukhuset på SLU är denna
åldersgräns en bra regel, och tiken får gärna vara äldre så att den är färdigväxt och mentalt
mogen att ta hand om en valpkull. Enligt nuvarande författning får tiken, utöver att ha uppnått
minimiåldern på 18 månader, inte paras förrän tidigast i andra löpet. Jordbruksverket har dock
inte funnit tillräckligt stöd för att fortsatt kräva att miniåldern kombineras med ett krav på att
tiken ska paras tidigast i andra löpet. Krav på att ha uppnått andra löpet föreslås därför utgå.
Det är inte ovanligt att tikens första löp är ett symptomfritt löp, ibland kallat tyst löp. Det
innebär att hunden löper, dvs. har ägglossning och kan bli parad utan att tiken uppvisar någon
tydlig blodig löpflytning eller så saknas typiska löptecken. 18 månaders regel, utan krav på att
känna till hur många löp som tiken haft under perioden, är således en enklare och mer
rättssäker regel som är relevant och lätt att efterleva.
Även kravet på 12 månaders vila mellan två valpningar finns kvar i den nya författningen.
Viloperioden är dock reglerad på ett mer funktionellt och flexibelt sätt i den nya författningen
och innebär en viss lättnad, av följande skäl. Det finns en generell konsensus om att en
korrekt viloperiod för tiken behöver ta hänsyn till tidigare kullstorlek, djurets kondition vid
tidpunkt för parning, och hur lång tid som har gått mellan löpen. Vi föreslår därför att en
veterinär ska kunna bedöma att en något kortare viloperiod för tiken kan vara rimlig med
hänsyn till dessa omständigheter i ett kompletterande allmänt råd.
6 kap. 5 §
Förbudet mot tvångsparning finns kvar i den nya författningen, dock med förtydligandet att
såväl tiken som handjuret berörs av detta förbud. Ett klargörande helt i linje med den nya
propositionen till ny djurskyddslag (Prop. 2017/18:147) som förtydligar att förbudet mot
lidande för djur som används i avel gäller föräldradjuren, och inte bara hondjuret.
6 kap. 6 §
Hundvalpar behöver vara med sin moder så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad,
och detta sker normalt vid åtta veckors ålder. Enligt SLU: s vetenskapliga råd för djurskydd
skulle avvänjning och separation av hundvalpar före åtta veckor medföra en ökad risk för
beteendestörningar och bör därför undvikas. Digivningsfrekvensen hos valpar avtar
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regelbundet från den första levnadsveckan fram till åtta-nio veckors ålder då den avtar helt
(Malm and Jensen, 1966). Under denna period blir modern också gradvis mindre benägen att
ta initiativ till digivning (Paul and Bhadra, 2017) vilket betyder att det är svårt att pek på en
tidpunkt när man riskfritt skulle kunna separera valpar från tiken innan digivningen upphört
av sig själv. En sammanställning av studier av valpar som sålts genom djuraffärer visade en
ökad risk för aggressivitet, separationsångest och olika rädslor, vilket tolkades som till stor del
orsakat av för tidig separation av valpar från moderdjuret (McMilan, 2017). Paul och Bhadra
identifierade perioden 7 – 13 veckor ålder som den då mor-avkommas konflikt är som mest
intensivt och det är förmodligen en anledning till att det kan vara lämpligt att separera
valparna kring åtta veckor (Paul and Bhadra, 2017). SLU: s vetenskapliga råd för djurskydd
gör sammanfattningsvis bedömningen att åtta veckors ålder kan vara en praktisk tidpunkt för
avvänjning och separation av tik från valparna. Vi har dock bedömt att kravet på en
minimiålder om åtta veckor i nuvarande föreskrift kan anges som rekommendation i ett
allmänt råd. Som framgår av ovanstående är en period av ungefär åtta veckor att
rekommendera men det är inte möjligt att fastslå ett exakt antal dagar som krävs för att
grundkravet ska vara uppfyllt. Vid beslut om reglering ska en myndighet beakta om andra
lösningar än regelgivning kan finnas som till exempel standard inom en bransch12. I detta fall
är det viktigt att notera att Svenska Kennelklubben har beslutat om egna registreringsregler
för valpar som innebär ett krav på att valpar inte separeras från moder, annat än tillfälligt för
de uppnått åtta veckors ålder. Det förekommer dock en del avel med hund som inte genomgår
registrering hos nämnd organisation men Kennelklubbens standard är i viss mån normerande i
landet. Vi har därför valt att föreslå dessa lämpliga tider för separation av valp från sitt
modersdjur som ett bör-värde i ett allmänt råd kopplat till bestämmelsen.
Förbudet mot att flytta hela kullen utan att särskilda skäl föreligger, dvs. flytta tiken och dess
valpar från uppfödaren, har tagits bort då det inte anses vara motiverat. Jordbruksverket har
inte hittat något konkret stöd för detta förbud som finns i nuvarande författning, t ex som en
smittskyddsförebyggande åtgärd. Det är svårt för djurhållaren att bedöma om det finns
särskilda skäl för att vidta en sådan åtgärd. Under perioden är det viktigast för valparna att
djuren hålls i en trygg miljö. I den nya författningen kommer därför att finnas ett allmänt råd
som ger djurhållaren vägledning i hur bestämmelsen kan efterlevas. Djurhållaren får genom
den nya bestämmelsen större utrymme att välja en lämplig miljö till sina djur.
6 kap. 7 §
I den nya föreskriften införs en ny bestämmelse om en minimiålder på 10 månader för parning
av en honkatt. För definition av parning gäller samma kommentar under 6 kap. 4 §.
En allmän rekommendation från branschorganisationen SVERAK är att honkatten paras
första gången runt ett år men att det kan ske något tidigare om hon löper intensivt och
regelbundet. Reproduktionscentrum hund och katt vid universitetssjukhuset på SLU
rekommenderar att honkatten ska ha nått såväl fysisk som social mognad för att kunna ta hand
om sina kattungar, samt att 10 månaders ålder kan anses då vara en rimlig lägsta åldersgräns
för dess första parning.
Denna minimiålder är idag en etablerad norm hos företag och enskilda som arbetar inom
kattavel och bedöms därför inte leda till ökade kostnader för dessa verksamheter.
Jordbruksverket anser det är viktigt att reglera en rimlig åldersgräns som ger gott stöd vid
tillämpning av bestämmelserna i 6 kap 1 § (avelsdjuren ska ha lämpliga anatomiska,
fysiologiska och beteendemässiga egenskaper för att användas i avel).

12

Myndigheternas föreskrifter – Handbok i författningsskrivning (Ds 1998:43), sid. 33
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6 kap. 8 §
Kattungar behöver vara med sin moder så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad.
tidigast vid 12 veckors ålder har stark förankring i praxis och bibehålls.
Under en period från att kattungarna är ca fyra veckor gamla fram till digivningen vanligtvis
avslutas vid ca åtta veckor, kommer kattungarna både att dia och äta fast föda (Beaver,
2003c). Efter att kattungarna slutat dia kommer honan ändå att interagera mycket med
ungarna (Martin, 1986), och hos ferala katter lämnar modern vanligtvis sina ungar när de är ca
fyra månader gamla.
Enligt SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd skulle en tidig separation utan möjlighet för
social lek, resultera att katter kan vara dåligt rustade för framtida sociala situationer. Tidigt
avvanda katter uppvisar även mer aggressivitet och misstänksamhet, både mot andra katter
men även människor (Seitz, 1959). En separation vid 12 veckors ålder leder inte till
observerade tecken på separationsrelaterade problem hos kattungar (Seitz, 1959) vilket kan
tolkas som att kattungen vid 12 veckors ålder kan hantera en separation från katthonan, och
att kommer att fungera bra i sociala situationer. Dessa egenskaper indikerar i sin tur att
kattungarna vid vuxen ålder kan fungera bra som sällskapsdjur.
I försök med senare avvänjning av katter, vid 14-15 veckor, fann Ahola et al. (2017)
ytterligare fördelar, då katterna hade en lägre sannolikhet att uppvisa överdrivet tvättande, ett
beteende som kopplas till stress hos katter, och minskad risk för aggressiva beteenden mot
okända människor eller utveckling av stereotypier.
SLU: s vetenskapliga råd för djurskydd anser sammanfattningsvis att katter som inte blivit
tillräckligt eller korrekt socialiserade troligtvis lämpar sig dåligt som sällskapsdjur.
Jordbruksverket har gjort samma bedömning som i 6 § angående separationstid för
hundvalpar, att kravet på minst 12 veckor i nuvarande föreskrift kan anges som
rekommendation i ett allmänt råd. Skälen för detta och hänvisningar till hur behovet av en
regel ska vägas mot andra normer och standard som tillämpas i samhället är de samma som i 6
§. Kattförbundet Sverak har ett krav på att kattungar ska vara minst 12 veckor gamla innan de
separeras från modersdjuret. Vi har därför valt att föreslå dessa lämpliga tider för separation
av kattungar från sitt modersdjur som ett bör-värde i ett allmänt råd kopplat till bestämmelsen.
Nuvarande krav på att inte flytta hela kullen, dvs. katthonan och dess ungar, från uppfödaren
tas dock bort då det inte anses vara motiverat. Jordbruksverket har inte hittat något konkret
stöd för detta förbud, t ex som en smittskyddsförebyggande åtgärd. Det är också orimligt att
lägga på en djurhållare ett ansvar att överväga om särskilda skäl föreligger för att kunna vidta
en sådan åtgärd som nuvarande författningen är formulerad. Viktigast för kattungarna under
denna period är att de hålls i en trygg miljö. I den nya författningen kommer därför att finnas
ett allmänt råd som ger djurhållaren vägledning i frågan. Här förtydligas att djurhållaren bör
avstå från att på eget initiativ flytta på kullen om det inte är nödvändigt. Det är inte helt
ovanligt att kattmamman själv gör det i vissa fall.
Djurhållaren får genom den nya bestämmelsen större utrymme att välja en lämplig miljö till
sina djur.
7 kap. Försäljning
7 kap. 1 §
Förbud mot försäljning av hundar och katter i zoobutiker, på marknader och liknande finns i
nuvarande föreskrift. Jordbruksverket har uppmärksammat att bestämmelsen behöver
förtydligas genom att ange att med ”liknande” menas liknande anläggningar. Oklarheter, som
ofta uppstår när vägledning kring detta efterfrågas, kan bero på att försäljning med stöd av
sociala medier eller andra internetbaserade plattform blivit vanligare de senaste åren.
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Jordbruksverket har därmed inte någon avsikt att reglera på vilket sätt kunder ska komma i
kontakt med varandra, eller hur djur ska överlåtas mellan privatpersoner.
8 kap. Hantering av omhändertagna djur
8 kap. 1 §
Enligt 9 kap 8 § djurskyddslagen ska länsstyrelsen snarast besluta om ett djur som har
omhändertagits enligt 9 kap 5 § eller 6 § ska säljas, överlåtas på annat sätt eller avlivas. Djur
som omplaceras efter ett omhändertagande behöver granskas med avseende på deras
medicinska och mentala status vilket redan är reglerat i nuvarande föreskrift. Vi föreslår dock
ett tillägg som innebär att länsstyrelsen kan överlåta djur utan att en sådan granskning har
skett då myndigheten bedömer att det är uppenbart att det inte behövs. Länsstyrelsen har
tillräckligt kompetens för att bedöma detta. I synnerhet har projektledningen för övertagande
av djur enligt tillsynslagen betonat att omplaceringen inte bör leda till onödiga administrativa
åtgärder som inte är nödvändiga ur djurskyddssynpunkt. Det förekommer till exempel att
länsstyrelsen omhändertar helt friska djur på grund av djurhållarens sjukdom.
I andra stycket föreslår vi också att djur som har omhändertagits av behöriga myndigheter,
eller hålls i anläggningar som håller dessa omplacerade djur, ska avlivas om förutsättningar
för en försäljning eller annan överlåtelse inte kan genomföras. I nuvarande författning anges
att omplacerade djur ska avlivas om deras mentala eller medicinska status inte medger en
omplacering eller om behandlingen bedöms vara utsiktslös. Jordbruksverket anser att det kan
finnas andra berättigade skäl för detta, till exempel om omplaceringsverksamheter inte lyckas
omplacera djur efter en för lång vistelse på anläggning. I sådana fall har Jordbruksverket och
länsstyrelserna erfarenhet om att djur kan utsätts för långvarigt stress, särskilt när de hålls på
omplaceringsanläggningar under en lång tid. Detta gäller såväl hundar som är svåra att
omplacera som katter, som ofta levt utomhus och är förvildade, och ligger i linjen med
djurskyddslagens bestämmelse i 9 kap. 8 § första stycket.
En längre begränsning av rörelse, till exempel på katthem eller vid boxvistelse, har visat sig
resultera i ökade beteendeproblem, inte bara hos katt, utan även hos hund (Sonntag & Overall,
2014). Stress hos katter kan ta sig uttryck på många sätt, t.ex. urinsprayning och upphörd
aptit, liksom felplacerade och stereotypa beteenden, såsom överdrivet slickande och
tygsugning (Tynes & Sinn, 2014).
Katter som nyligen blivit intagna till ett katthem eller kattpensionat har förhöjda stressnivåer och
det tar åtminstone två veckor för de mest anpassningsbara katterna att ens bli någorlunda lugna
(Kessler & Turner, 1997). Av de nyanlända katterna som kommer från ett hem så är det de
individer som har levt utan några andra artfränder som drabbas hårdast under de fyra förstadygnen
(Broadley et al., 2014). Men det är inte bara nyanlända katter som blir påverkade av stress. Katter
som har levt mer än ett år på ett katthem spenderar mindre tid åt att äta än de som har varit där en
kortare period (Gouveia et al.,2011). De uppvisar även mer aggression och är mindre aktiva
(Gouveia et al.,2011).
Det är även möjligt att åldern har en viss inverkan på hur väl de hanterar denna omställning. Äldre
katter uppvisar högre stressnivåer än yngre katter (Foster & Ijichi, 2017) och i vissa fall är det
möjligt att detta är kopplat till den starka relation som kan ha skapats till dess ägare (Edwards et
al.,2007; Rehnberg et al., 2015). Även kastrerade hankatter lider större risk att få förhöjda
stressnivåer (Rehnberg et al., 2015). Förhöjda stressnivåer kan även leda till sjukdomar såsom
luftvägsinfektioner då stress påverkar immunförsvaret negativt (Tanaka et al.,2012). I en
anläggning med många katter är det viktigt att förhindra och förebygga insläppet samt
uppkomsten av sjukdomar då detta kan sprida sig till de andra djuren (Tanaka et al.,2012).
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Vi väljer att förtydliga att just omhändertagna katter som är förvildade och visar tecken på
stress ska skyddas mot onödigt lidande genom att inte vistas för lång tid i ett kattstall. Det är
en formulering som ersätter den nuvarande rekommendationen om att inte tvinga katter som
är förvildade att leva inomhus. Det nuvarande allmänna rådet skulle dessutom kunna leda till
tveksamma tolkningar, till exempel att förvildade katter lämpligen kan hållas i mindre
rastgårdar utomhus.
9 kap. Krav på personal och kompetens för tillståndspliktiga verksamheter
9 kap. 1 §
En ny paragraf förtydligar att verksamheter som kräver tillstånd enligt djurskyddslagen ska ha
förutsättningar i form av tillräcklig personal för att kunna hantera hundar och katter på ett
tillfredsställande sätt. I nuvarande föreskrifter finns ett motsvarande krav som endast gäller
för hunddagispersonal och som har gett upphov till olika tillämpningar och tolkningar över
landet. Till exempel definieras hunddagis i nuvarande författning som en anläggning som
bedriver en verksamhet dagtid, och krav på personal övrig tid har varit svårtolkat. Vi anser att
samtliga verksamheter ska kunna ha en grundbemanning för att djurskyddslagen ska kunna
efterlevas. Detta utgör de facto inget nytt krav eftersom bestämmelserna om tillräcklig tillsyn
och skötsel av djur och djurutrymmen framgår av författningen, vilka i sin tur förutsätter
personella resurser som står i proportion till behovet.
9 kap. 2 §
Tydliga krav på tillräcklig kompetens för att bedriva alla typer av tillståndspliktiga
verksamheter enligt djurskyddslagen introduceras med en ny paragraf i vårt förslag. I vårt
förslag tydliggörs att den kompetensen som krävs för att kunna bedriva en sådan verksamhet
ska vara anpassad till verksamhetens verkliga behov. Krav som ställs av länsstyrelsen vid en
prövning av tillstånd för dessa verksamheter ska därför stå i proportion till dessa behov.
Det förekommer att en länsstyrelse anser att en verksamhet kan komma igång, i full skala
eller med vissa begränsningar, även om den ansvarige inte har uppfyllt samtliga
kunskapskraven som är nödvändiga. Oftast handlar det om kunskapsluckor som ska
kompletteras genom viss utbildning. Idag kommer dessa djurhållare i kontakt med
Jordbruksverket och söker dispens för en begränsad tid i väntan på nästa tillgängliga
utbildningstillfälle. I praktiken beviljas idag dessa dispenser efter att Jordbruksverket har
hämtat in ett yttrande från berörd länsstyrelse. Vi föreslår en förenkling för dessa
verksamheter och ger länsstyrelsen möjlighet att, i anslutning till tillståndsprövning, kunna
göra dessa bedömningar så att djurhållaren inte ska behöva vända sig till två myndigheter. I
vårt förslag anges därför två förutsättningar som ska vara uppfyllda för att en länsstyrelse ska
kunna överväga och medge en sådan igångsättning av verksamhet. Djurhållaren ska dels
redovisa en tidsplan för komplettering av nödvändig kompetens och länsstyrelsen ska bedöma
att djurskyddet inte påverkas negativt för de djur som ingår i verksamheten under denna tid.
9 kap. 3 §
I nuvarande författning anges att personer som driver hundpensionat eller hunddagis ska ha
utbildning eller motsvarande erfarenhet inom sju kunskapsområden samt ha genomgått en
praktik. Vi anser att det finns ett behov av att delvis revidera denna bestämmelse, och föreslår
följande ändringar i en ny paragraf.
 Kompetenskraven gäller redan idag för samtliga verksamheter som är tillståndspliktiga
eftersom djurskyddslagen kräver att sökanden ska vara lämplig att bedriva en sådan
verksamhet. Vi anser därför att den nuvarande regleringen är något otydlig då
specifika kompetenskrav ställs endast för tillståndspliktiga verksamheter som bedriver
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inackordering av djur. Ändringen som vi föreslår innebär t.ex. att även hunduppfödare
ska uttryckligen beröras av regleringen, och deras kompetenskrav kommer att finnas
tydligt beskrivna i den föreslagna regleringen. Vi anser att detta är helt i linje med de
krav på lämplig kompetens som har förtydligats i den nya djurskyddslagen. Vi vet
också att den nuvarande avgränsningen till endast två typer av verksamhet
(inackordering på hunddagis eller pensionat) har lett till olika tillämpningar av
bestämmelsen hos olika myndigheter. Till exempel finns verksamheter som
hundrastning, som har vissa beröringspunkter med hunddagisverksamheten, där olika
länsstyrelser ställer idag olika krav på kompetens vid prövning av tillstånd. Vi anser
vidare att även andra former av djurhållning med egna djur och som sker i stor
omfattning kan kräva specifika kompetenser vad avser t.ex. grupphållning av hundar
(djurs beteende, etologi, stress m.m.).
Verksamheten som prövas ska uppfylla kompetenskraven. Länsstyrelsen har därför att
bedöma i varje enskilt fall om sökandens egen kompetens behöver kompletteras med
viss utbildning eller annan kompetenshöjande åtgärd för att täcka de krav som behövs
för att driva verksamheten som ska prövas.
 Vi förtydligar att kompetenskraven ska vara relevanta för just den typen av
djurhållning som ska prövas.
 Vi kompletterar och omformulerar kravlistan eftersom andra verksamheter än
hunddagis och hundpensionat kan komma i fråga. T.ex. har vi lagt till krav på kunskap
om avelsrelaterade problem som är sannolikt mer relevanta för djuruppfödare.
 Vi förslår en omformulering av kunskapskravet ”problemhundar och
problemhundägare” som finns i nuvarande föreskrift. Vi anser att det är mer relevant
att fokusera på kunskap om oönskade beteenden som påverkar djuret eller övrig
hundhållning negativt.
 Vi tillför två nya kunskapsområden som harmoniserar med de grundläggande
principerna som ska gälla för all hållning av hundar, se kap 2: kunskap om en god
social och fysisk miljö samt kunskap om hundens grundläggande fysiologiska behov
och rörelsebehov.
 Vi kompletterar tidigare kompetenskrav på enkel hundsjukvård med en grundläggande
kompetens som avser djurskötsel: till exempel avseende pälsvård eller klovård av djur
som tillfälligt inackorderas på en anläggning.
 Vi förtydligar att med kunskap om smittspridning egentligen menas kunskap om
smittskydd, vilket snarast innebär kunskap om att ”undvika smittspridning”.
 Vi förtydligar att krav på praktiken ska bedömas i relation till den ansvariges tidigare
praktiska erfarenheter.
 I tredje stycket föreslås att verksamheter som redan godkänts vid tidpunkt för
ikraftträdande av de nya föreskrifterna inte ska omfattas av ovanstående krav. Dessa
verksamheter har redan genomgått en lämplighetsprövning vid tillståndsgivning, och
har under pågående verksamhet utökat sina kunskaper och erfarenheter med tid.
Eventuella brister har sannolikt rättats till, alternativt kan nya krav på åtgärder eller
kompletterande kompetens ställas genom den offentliga kontrollen om länsstyrelsen
bedömer att djurhållningen inte bedrivs på ett sätt som är förenligt med
djurskyddslagen.
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9 kap. 4 §
I nuvarande författning anges att personer som driver kattpensionat eller katthem ska ha
kunskap inom sju kunskapsområden samt ha genomgått en praktik. Vi anser att det finns ett
behov av att delvis revidera denna bestämmelse, och föreslår följande ändringar i en ny
paragraf.
 Kompetenskraven gäller redan idag för samtliga verksamheter som är tillståndspliktiga
eftersom djurskyddslagen kräver att sökanden ska vara lämplig att bedriva en sådan
verksamhet. Vi anser därför att den nuvarande regleringen är något otydlig då
specifika krav ställs endast för tillståndspliktiga verksamheter som bedriver
inackordering av djur. Ändringen som vi föreslår innebär t ex att även kattuppfödare
ska uttryckligen beröras av regleringen, och deras kompetenskrav kommer att finnas
tydligt beskrivna i den föreslagna regleringen Vi anser att detta är helt i linje med de
krav på lämplig kompetens som har förtydligats i den nya djurskyddslagen. Vi anser
vidare att även andra former av djurhållning med egna djur och som sker i stor
omfattning kan kräva specifika kompetenser vad avser till exempel grupphållning av
katter (djurs beteende, etologi, stress m.m.).
Verksamheten som prövas ska uppfylla kompetenskraven. Länsstyrelsen har därför att
bedöma i varje enskilt fall om sökandens egen kompetens behöver kompletteras med
annan särskild utbildning eller andra kompetenshöjande åtgärder för att täcka de krav
som behövs för att driva verksamheten som ska prövas.
 Vi förtydligar att kompetenskraven ska vara relevanta för just den typen av
djurhållning som ska prövas.
 Vi kompletterar och omformulerar kravlistan eftersom andra verksamheter än
kattpensionat och katthem kan komma i fråga, till exempel har vi lagt till krav på
kunskap om avelsrelaterade problem som ska kunna vara relevanta för djuruppfödare.
 Vi förslår en omformulering av kunskapskravet ”problemkatter och problemkattägare”
som finns i nuvarande föreskrift. Vi anser att det är mer relevant att fokusera på
kunskap om oönskade beteenden som påverkar djuret eller övrig katthållning negativt.
 Vi tillför två nya kunskapsområden som harmoniserar med de grundläggande
principerna som ska gälla för all hållning av hundar, se kap 2: kunskap om en god
social och fysisk miljö samt kunskap om kattens grundläggande fysiologiska behov
och rörelsebehov.
 Vi kompletterar tidigare kompetenskrav på enkel kattsjukvård med en grundläggande
kompetens som avser djurskötsel: till exempel avseende pälsvård eller klovård av djur
som tillfälligt inackorderas på en anläggning.
 Till skillnad mot motsvarande krav enligt 3 § ställs inga generella krav på raskunskap.
Kompetensbehovet skiljer sig inte lika mycket åt mellan olika kattraser som för
hundraser. Detta gäller dock inte kunskap om avelsrelaterade skillnader mellan
kattraser, som redovisas i en egen punkt om avel. Eller vissa skötselrelaterade
skillnader mellan raser, t.ex. avseende pälsvård, som omfattas av punkt 6 om
djurskötsel.
 Vi förtydligar att med kunskap om smittspridning egentligen menas kunskap om
smittskydd, vilket snarast innebär kunskap om att ”undvika smittspridning”.
 Vi förtydligar att krav på praktiken ska bedömas i relation till den ansvariges tidigare
praktiska erfarenheter.
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 I tredje stycket föreslås att verksamheter som redan godkänts vid tidpunkt för
ikraftträdande av de nya föreskrifterna inte ska omfattas av ovanstående krav. För
motiveringen hänvisar vi till motsvarande i kommentar till föregående paragraf.
10 kap. Måttbestämmelser
10 kap. 1 §
Kapitlet om måttbestämmelser som avser förvaringsutrymmen inleds i vårt förslag med en
allmän upplysning om vad måtten avser (minimimått) samt förklarar vilken funktion som ska
vara uppfylld med höjdmåttet i ett förvaringsutrymme, om inget annat anges. Målet med en
viss höjd i ett utrymme där djur hålls ska vara att få väl fungerande miljö avseende luftkvalitet
och praktiska möjligheter att sköta djuren och djurutrymmen. Ett exakt mått återfinns endast i
förvaringsutrymmen för katter då höjden är en förutsättning för att berika dessa miljöer.
10 kap. 2 §
Djurutrymmen för hundar och katter utformas ofta som kombinerade inomhus- och
utomhusutrymmen. Med kombinerat utrymme menas här att djuren har fri tillgång till båda
utrymmen. Med fri tillgång menar vi att djuren ska varaktigt och kontinuerligt kunna välja
mellan en inomhus- eller en utomhusmiljö, även om de tillfälligt kan hållas instängda inne
eller ute av olika praktiska skäl. Till exempel kan en hund eller en katt stängas in eller ute
under tiden djurhållaren rengör ett av utrymmena, särskilt om det sker med användning av
kemikalier. Ett annat exempel är om en djurhållare väljer att stänga in ett djur tillfälligt i
boxdelen för att utföra en mer grundlig tillsyn och skötsel av djuret.
Frågan om vilka mått som ska gälla för kombinerade utrymmen är föremål för stor osäkerhet i
tillämpningen idag, och ger upphov till många frågor från allmänheten och länsstyrelser. Viss
vägledande rättsfall finns även efter överprövning av ett sådant fall i förvaltningsrätten. Vi
anser att detta beror på att den nuvarande regleringen inte är tillfredsställande och behöver
ändras. Våra förslag till ändringar har fokuserat på förenklade lösningar som ger ett gott
djurskydd, större flexibilitet och krav som ska stå i proportion till djurskyddet. Den nuvarande
författningen innebär i korthet att
 Hundar och katter som hålls i rastgård med godkänt minimimått och har tillgång till
ett inomhusutrymme behöver inte ha koja i rastgården. Det betyder i praktiken att
liggplatsen till dessa djur ska kunna ordnas inomhus. Enligt övergångsbestämmelsen
nr. 4 nuvarande författningen ska detta inomhusutrymme då uppfylla de
minimimåtten som krävs för att hålla djur permanent inomhus. Endast äldre
anläggningar som utförts och inte ändrats sedan 2008 kan ha mindre
inomhusutrymmen. Övriga behöver alltså hållas i utrymmen som arealmässigt skulle
kunna hålla en högre djurtäthet om djurhållaren väljer att stänga vissa djur inne och
andra ute. Vi anser att den nuvarande regleringen ställer krav som inte är proportionella och som hindrar många djurhållare från att erbjuda djuren kombinerade
lösningar som skulle berika djurmiljön.
 Omvänt kan djur hållas i ett inomhusutrymme som uppfyller minimimåtten för
permanent hållning, med tillgång till mindre utomhusutrymmen. Dessa mindre
utomhusutrymmen kallas ibland för små rastgårdar som erbjuds som
”bonusutrymmen” till djuren. Den nuvarande regleringen behandlar inte denna
kombination av förvaringsutrymmen men en del länsstyrelser ställer krav på att även
dessa rastgårdar ska uppfylla de minimimåtten som gäller för permanent hållning av
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hundar och katter utomhus. I ett fall som avgjort av förvaltningsrätten i Jönköping13
bedömde domstolen att kontrollmyndigheten har att bedöma i varje enskilt fall om
utomhusutrymmets lämplighet.
Regleringen och tillämpningen av dessa två olika kombinationer är således inte helt
konsekvent och lätt att likrikta. I vissa fall kan det även leda till krav som är för högt
ställda.
Notera att den nya paragrafen i 3 kap. 23 § punkt 1 innehåller information som tillhör vårt nya
sätt att reglera hur dessa kombinerade utrymmen ska kunna utföras. När en djurhållare väljer
att utforma kombinerade utomhus och inomhusutrymmen ska, enligt vårt förslag, minst ett av
dessa utrymmen uppfylla de minimimåtten som anges i den nya författningen. Djurhållaren
ska då uppfylla de krav som gäller för detta utrymme med godkända mått, vilket innebär såväl
krav på resurser och miljöberikning som skötselkrav som följer av ett inomhus- eller
utomhushållning av djur. Till exempel ska hundar som anses vara hållna inomhus (godkänt
mått på box och tillgång till mindre rastgård) rastas på annan plats oftare än hundar som anses
vara hållna utomhus.
10 kap. 3 §
Vi föreslår att utomhusutrymmen som omgärdas av elstängsel ska minst uppfylla 20 gånger
minimimått för rastgård eller annat utomhusutrymme för hund eller katt. Det är en tydlig
lättnad av motsvarande bestämmelse i nuvarande författning som ställer krav på minst 50
gånger minimimått för rastgård eller minst 800 kvadratmeter för större hundar. I den
nuvarande regleringen saknas dessutom regler för elstängsel till katt vilket i praktiken har
tolkats såväl som ett förbud som ett oreglerat område där djurhållaren kan fritt välja
utformning och storlek för dessa.
Vi har inte hittat något vetenskapligt stöd för arealkrav motsvarande de nuvarande
bestämmelserna. I en studie som tittat på långtidseffekter på katter som hölls i utrymmen
omgärdade av osynligt elstängsel (inte tillåtet i Sverige) kunde inte påvisas någon negativ
långsiktig effekt på djuren i utrymmen som var på 120 kvadratmeter. Det motsvarar 20 gånger
minimimåttet för rastgård för katt. När det gäller hund så vet vi att boskapsvaktande hundar
måste respektera synliga elstängsel för att inte lämna flocken. Gehring et al (2011) fann att
hundar måste ”tränas” i tidig ålder för att inte rymma ur hagen. Detta innebar bland annat att
inte låta hunden som valp krypa under stängslet.
Det finns lite fler studier som rör andra djurslag som kan ge viss vägledning i fråga.
Associationen mellan smärta och kontakt med elstängsel görs relativt snabbt. Nötboskap lär
sig vanligen att undvika stängslet inom tre kontakttillfällen (McKillop & Sibly, 1988;
McDonald et al, 1981). Eftersom det är synligt ger det djuret kontroll genom att djuret aktivt
kan välja att hålla sig på säkert avstånd till stängslet. Hästar undviker att utnyttja hela
paddocken om det finns elstängsel, de undviker området närmast eltråden (Glauser et al,
2015).
När det gäller synliga stängsel så görs generellt en relativt snabb koppling mellan elstöt och
kontakt med stängslet, vilket är effektivt och verksamt. Frågan kvarstår dock om huruvida den
tillgängliga ytan innanför stängslet på marknivå nyttjas till fullo, eftersom detta inte verkar
vara fallet för t ex hästar. Minimimåttet ska därför vara väl tilltaget jämfört med motsvarande
område inhägnat med icke elektrifierat stängsel.

13

Förvaltningsrätten i Jönköping, Dom 2015-12-10, Mål nr 3265-15.
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10 kap. 4 §
Minimimåtten för förvaringsutrymmen till hundar och katter har gjorts om med syfte att
förenkla beräkningssättet och att lättare kunna hitta information. För samtliga måttkrav
som avser en area förtydligas att minimimåttet avser den tillgängliga arean för ett djur
som hålls i det aktuella utrymmet. När det gäller hund, d.v.s. 4, 6 och 7 §§ utgår
samtliga tabeller från hundens mankhöjd. Mankhöjden är en bättre parameter än vikt att
relatera till djurets rörelsebehov.
Specifikt för 4 § innebär vårt förslag att minimimåttet för ett utomhusutrymme för hundar
beräknas enligt tabellen och avser den för djuren tillgängliga arean. Beräkningssättet för
dimensionering av ett utomhusutrymme för djur som hålls i grupp har förenklats då djurhållaren har endast två variabler att utgå ifrån: arean för den största hunden som utökas med
arean för övriga hundar enligt tredje kolumnen i tabellen. Förenklingen har krävt vissa omräkningar som kan leda till små avvikelser från den gamla regleringen. Vid grupphållning av
hundar kommer vissa mått på utomhusutrymmen att vara marginellt mindre eller större, vilket
beror på de justeringar som den nya förenklade metoden innebär. Den nya metoden ska därför
inte tillämpas på nuvarande anläggningar, vilket kommer att framgå av övergångsbestämmelserna.
10 kap. 5 §
Bestämmelsen ersätter den nuvarande definitionen av ”stor rastgård” i den nuvarande
författningen, där minimimåttet ingår i själva definitionen. Vi föreslår dock ingen ändring i
sak.
10 kap. 6 §
Minimimåtten för hållning av hundar inomhus, i box, har omarbetats. Ändringar som föreslås,
och konsekvenserna som ändringarna medför, är identiska med de som beskrivs i 4 §
avseende utomhusutrymmen. Jämfört med den nuvarande författningen inför vi ett
förtydligande avseende beräkningssättet för tik med valpar. Vi föreslår att en tik med valpar
upp till två veckors ålder ska motsvara en hund vid dimensionering av box. Det är en viktig
upplysning som integreras på ett naturligt sätt i nästa paragraf. Vi anser inte att
utrymmeskraven för en tik behöver utökas när valparna är så små.
10 kap. 7 §
Den nuvarande bestämmelsen om valpningsboxar har varit föremål för ett flertal synpunkter
från hunduppfödare och Svenska Kennelklubben. Vi anser att en del kritik är befogad och att
det finns anledning att omarbeta bestämmelserna avseende inomhusutrymme för tik med sin
valpkull. Ändringarna vi föreslår ska på ett bättre sätt spegla dimensioneringen av förvaringsutrymmet i relation till den faktiska djurbeläggningen.
 Vi tar bort begreppet valpningsbox i den nya författningen, den förväxlas ofta med
valpningslåda. Vi har inga detaljerade bestämmelser om valpningslådor och anser inte
att det finns ett behov att reglera dessa. En valpningsbox är själva boxen där djuren
hålls, till exempel ett rum i en bostad om djurhållaren föder upp sina valpar inomhus.
Ungefär 70 % av hunduppfödning sker på detta sätt enligt Svenska Kennelklubben.
 Vi förtydligar att själva boxen dimensioneras så att arean avser den för djuren
tillgängliga arean. Det är till exempel relevant att se om inredningen i ett rum
inskränker på den tillgängliga arean.
 Den nuvarande författningen har kritiserats för att boxens dimensionering endast styrs
av tikens mankhöjd, och tar inte hänsyn till kullens storlek. Vi anser att kritiken är
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befogad och föreslår en ny dimensionering som styrs av såväl tikens storlek som
antalet valpar i en kull som ska hållas i boxen.
 Tikens mankhöjdsintervaller har harmoniserats med övriga tabeller så att djurhållaren
lättare kan dimensionera de olika förvaringsutrymmen som kan behövas i olika
situationer. Den nuvarande indelningen i mankhöjdsintervaller innehåller dessutom ett
mindre fel som behövde rättas till (tikar med mankhöjd 30, 40, 50 eller 60 cm
hamnade i två storleksintervaller).
 Den nya tabellen gäller för tikar med valpar äldre än två veckor och boxens storlek
står nu i proportion till såväl tikens storlek som antalet valpar i en kull. Beräkningen
bygger på ett fast mått för tik med upp till tre valpar och tillägg av yta för varje
ytterligare valp (från fjärde valp och uppåt). Dimensioneringen tar hänsyn till
valparnas storlek som givetvis påverkar deras rörelsebehov.
10 kap. 8 §
Minimimåtten för utrymme i en hundkoja har inte ändrats i sak. Utöver mindre redaktionella
ändringar i formuleringen förtydligar vi att djurhållaren ansvarar själv för att dimensionera en
koja som ska kunna hålla fler djur. Bestämmelsen i 3 kap. 7 § ska styra behovet av att ordna
en koja med rätt storlek och vi anser att den funktionella beskrivningen möter behovet på ett
bättre sätt.
10 kap. 9 §
Vi föreslår att minimimåtten för förvaringsutrymmen till katter samlas i en paragraf, och en
tabell. Vi avser inte att ändra på den befintliga dimensioneringen. Detta förslag redovisar på
ett mer överskådligt sätt hur djurutrymmen ska dimensioneras för katter i box, rastgård eller
annat utomhusutrymme, i mindre respektive mer än 90 dagar.
Vi inte funnits vetenskapligt stöd för att kräva viss utformning förvaringsutrymmen, vilket
innebär att även större förvaringsutrymmen kan byggas med en minsta sida på 1,2 meter.
Enligt det allmänna rådet som kopplas till paragrafen bör katter vistas dagligen i utrymmen
som minst uppfyller minimimåtten för hållning i mer än 90 dagar, en rekommendation som
stödjs av tillgänglig vetenskap.
Under en studie av sociala interaktioner hos katter visade det sig att katterna spenderade större
delen av tiden utom synhåll för varandra och då de var tillsammans höll de 1 -3 meters
avstånd till varandra (Barry and Crowell-Davis, 1999). En slutsats av denna studies resultat är
att katter som hålls i par eller grupp kräver ett utrymme stort nog för att kunna upprätthålla ett
avstånd på 1 -3 meter till varandra (Rochlitz, 2005) för att kunna undvika konflikt. En minsta
sida om 1,2 i ett förvaringsutrymme kan anses vara tillräckligt för att två katter ska kunna
mötas.
Då det enbart finns ett fåtal studier som tittat på kattens krav på minsta tillgängliga golvyta är
det svårt att rekommendera ett minimimått (Stella and Croney, 2016). Men en viktig aspekt är
att katten, på tillgänglig yta, har möjlighet att utföra högt motiverade beteenden. Som en
opportunistisk jägare, med byten som i naturen är spridda över större områden, är katten
anpassad för att röra sig över stora ytor (Fitzgerald and Turner, 2000). Eftersom den
domesticerade katten är ung i evolutionära termer, och ingen generell aktiv selektion för att
minska detta behov har utförts (undantaget några raser så som perserkatt [Hart et al., 2013]),
finns det inget som tyder på att detta rörelsebehov har selekterats bort hos tamkatten. Att
erbjuda en yta som tillgodoser detta behov kan vara svårt, speciellt vid boxhållning. Vid
inhysning i mindre boxar finns därför rekommendationen att erbjuda katten möjlighet att röra
sig fritt och motionera utanför boxen dagligen (Stella and Croney, 2016)
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10 kap. 10 §
Nuvarande bestämmelsen om kattfällor har i vårt förslag kompletterats med en definition och
ett allmänt råd. Definitionen förtydligar att fälla till katt är ett redskap som utformas för att
fånga en katt levande och hålla kvar till dess att den kan omhändertas. Det finns fällor som
dödar djur och en kattfälla ska inte utformas på ett sådant sätt. I det allmänna rådet har vi lagt
till en rekommendation att förse fällan med larmanordning vid behov för att så långt möjligt
kunna minimera lidandet för djuret.
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Bilaga 3.
INFÖRANDETABELL- L102
Förslag till nya djurskyddsföreskrifter om hållande av hundar och katter
Förklaringar:
AR = allmänna råd
R = Redaktionell ändring
S = Sakändring
S-U=Upphävs
S-N= Ny bestämmelse
T = Tydliggörs
(gråmarkerade rader = ingen ändring, alternativt endast redaktionell ändring: tas inte upp i textdelen)

Förslag till Ny L102

Motsvarande i
nuvarande L102
Kapitel
Paragraf
1
1

Ändringstyp

Anmärkning

R, S

R=bättre läsbarhet,
S=avgränsningar för djur på djursjukhus och kliniker.
Grundläggande hänvisning till övrig lagstiftning.
Veterinär kan bedöma att djur kan skötas på annat
sätt.
Avvikelser från föreskrivna mått kan godtas.
Jordbruksverkets möjlighet att besluta om
undantag.
Sakändringar i definitioner genom att vissa upphävs
andra tillkommer, eller tydliggörs.
Hundar: begränsning av rörelsefrihet i vissa fall.

Kapitel
1

Paragraf
1

1
1

2
3

1
-

2
-

S
S-N

1
1

4
5

4

1

S-N
S

1

6

1

3

S-U, S-N, T

2

1

2

11

S

3
1

7
14

S
S

2
1
1
1
-

11
21
22
17
-

S
T
S
S-N
S-N

1
1
1

11
12
17

3

2

2
2
2
2
2

2
3
4
5
6

3

1

1

5

S

3

2

1

20

S-N

3

3

1

6 1a st.

R

Katter begränsning av rörelsefrihet i vissa fall
Förvaring av djur lösgående men i mindre utrymmen
i vissa fall.
Om Uppbindning av hund.
Tydliggörande om sammanföring av aggressiva djur.
Djur får inte hetsas mot människor (komplettering).
Ny bestämmelse om hundens grundläggande behov.
Ny bestämmelse om kattens grundläggande behov.
Delvis reglerad i följande bestämmelser idag:
Nuvarande om liggplatser till katter
Nuvarande om Liggplatsers egenskaper
Nuvarande om social kontakt och
sysselsättning
Nuvarande om placering av liggplatser och
andra resurser.
Krav på desinficering föreslås inte gälla
utomhusutrymmen.
Grundläggande renhetskrav på förvaringsutrymmen
kompletteras med ny information.
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22
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3
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1

15-1.a
stycket
15-2.a
stycket

3
3

24
25

1
2

13
6

3

3

Sänkta gränsvärden för vissa luftföroreningar.
Krav om vindsluss endast vid behov. Kojans
funktionsbeskrivning gäller för hund och katt
(nuvarande: endast hund).
Hänvisning till djurskyddslagen som
upplysningsparagraf avseende lämpliga
djurutrymmen.
Tydliggör att antalet liggplatser ska vara
ändamålsenligt.
Hundar ska kunna bädda
Funktionsbeskrivning av ljusbehovet har saknats.
Andra dagsljusinsläpp än fönster tillåts.
Belysningen ska inte försvåra skötsel och tillsyn.
Siktbarriär hund: mer flexibel och
funktionsbeskrivet.
Nuvarande krav specifikt för hunddagis borttagen
Funktionen beskrivs och gäller generellt.
Siktbarriär katt: detaljerad regel borttagen,
funktionsbeskrivning.
T= Miljöberikning hund: funktionen (återkoppling)
av berikningen tydliggörs.
R=”permanent” tas bort, regeln styrs enkelt genom
att bedöma om hunden ”hålls” i ett utrymme
S=berikningen gäller inte bara i rastgård.
Utsiktspost hund: detaljerad regel borttagen,
funktionsbeskrivning.
Miljöberikning katt: tydliggörs att berikningen ska
vara funktionell.
Mindre ändringar, syfte och storlek är bättre
funktionsbeskrivet, detaljerad mått (AR) borttagen.
Hänvisning till djurskyddslagen som
upplysningsparagraf avs. riskförebyggande åtgärder.
Ersätter delvis 1 kap 8 § nuvarande författning
Djur ska inte komma åt farliga ämnen.
Fallskador gäller också hund.
En detaljerad bestämmelse om katt på balkong
ersätts med en målinriktad bestämmelse.
Riskförebyggande åtgärder förtydligas, kravet
kompletteras och görs bredare.
Tydliggörs att kravet ska kunna tillämpas på
utomhushållning, inte bara rastgård.

S

Hållande av djur i kombinerade utomhusinomhusutrymmen styrs upp på bättre sätt: bättre
funktionsbeskrivning och mer flexibla lösningar
utomhus. Utrymmeskrav förtydligas funktionellt.

S

Behov av avskildhet för tikar och honkatter vid
förlossning förtydligas. Nuvarande regler saknar viss
information om katt. Funktionsbeskrivning om hur
en särskild liggplats ska fungera.
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S
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6

S

Tydliggörs vilka anläggningar som ska ha extra
resurser för hantering av foder, vård, hygien. Kravet
blir behovsstyrt och inte generellt som idag.
Hänvisning till djurskyddsförordningen som
upplysningsparagraf avseende el.
Osynliga elstängsel får inte förbjudas i L102
(förbudet ingår i förordningen), men ny § förklarar
detta på mer funktionellt sätt samt förtydligar att
djur inte får fastna på stängslet.
Ska gälla hund och katt, som ovan
dessutom funktionsbeskrivning av
kombinationsstängsel. Minimimått flyttats till kap
10 om måttbestämmelser.
Hänvisning till djurskyddslagen som
upplysningsparagraf avseende utrustning.
Munkorg: nuvarande regel saknar viktig
information, funktion och risker beskrivs och gäller
alla hundar
Onödig hänvisning till hur munkorg får användas på
hunddagis tas bort (aktsamhetskrav gäller samtliga
hundar).
Stryphalsband: Allmänna råd görs om till krav och
funktionsbeskrivs.
Rastning och träning med fordon: viktiga
kompletteringar och beskrivning av funktion.
Träning tävling med hund: nytt förslag beskriver
detta funktionellt.
Tillsyn av djur: grundläggande princip för skötsel av
djur har saknats. Kompetens att tolka djurs
avvikande beteenden ingår i tillsynsansvaret.
Tillsynsfrekvens: mer flexibelt men samma krav i
grunden. Viktigt: högdräktiga djur har lagts till.
T = Funktionell förklaring om vad denna skötsel av
päls innebär.
Om skötsel av klor och upprätthålla god tandhälsa
Tydliggörs att regeln styrs av ”hållande” och inte av
”permanent”.
Att lämna hund ensam: ny regel är mer funktionell
och bortse från hundens ålder, siktar istället på
behov av träning för det enskilda djuret.
Grupphållning hund: nuvarande Allmänt råd är inte
funktionellt. Infört krav resurser som behövs vid
grupphållning.
Förvaring kattgrupper: detaljbestämmelse antalet
katter borttaget, är inte funktionellt. Förklarande
funktionskrav införs.
Resurser för kattgrupper: detaljbestämmelser
borttagna, infört förklarande funktionskrav.
Foder: nya funktionella tillägg (hälsa, hull).
Vatten hund: bättre funktionell och fysiologiskt
anpassad behovsbeskrivning.
Vatten katt: som ovan.
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Övergångsbest. 4.

S

Foderskål till hundar, skötsel av foder- och
vattenskål
Funktionella förutsättningar för avel förklaras.
Krav på åtgärder för att förebygga oönskad avel
införs.
Avelsbegränsningar: tagit bort bestämmelse, lagt till
ny bestämmelse, omarbetat vissa punkter ger mer
flexibel användning av djur avel.
Tillägg om att djurhållare ska uppmärksamma
orsaken till ett kejsarsnitt redan efter ett fall.
Avel tik, minimiålder och vila: del av bestämmelse
upphävt eller ändrat.
Lättnad: en veterinär kan bedöma om tätare kullar
kan tillåtas.
Tydliggörs att regeln gäller båda föräldradjur
Avyttring valpar, mer flexibel reglering (kravet på
åtta veckor blir ett Allmänt råd), mer flexibel
hanteringen av kullen vid uppfödningsstället.
Minimiålder för parning av honkatt införs
Avyttring kattungar, mer flexibel reglering (kravet på
12 veckor blir ett Allmänt råd), mer flexibel
hanteringen av kullen vid uppfödningsstället.
Förtydligas vad som menas med ”liknande”.
R=hänvisning till nya §§ - ny djurskyddslag
S=större handlingsutrymme för lst att styra beslut
och uppföljning. Nuvarande allmänt råd ingår nu i
regleringen vilket innebär större krav på att
förbygga lidande av förvildade katter som förvaras
för länge i väntan på eventuell omplacering.
Ersätter en svårtolkad bestämmelse, samma krav
gäller för hund och katt.
S=införs en villkorad bestämmelse som innebär att
lst kan bedöma avvikelser, och förenkla för sökande
av tillstånd
Kompetenskravets kravställning och proportionalitet
förtydligas, för såväl hund som katt.
Kompetenskraven utvidgas med 2 nya punkter som
för att täcka samtliga tillståndspliktiga
verksamheter.
T=bättre formulerade krav på kunskap kring
smittskydd och oönskade beteende hos hund.
Kompetenskraven utvidgas med 2 nya punkter som
för att täcka samtliga tillståndspliktiga
verksamheter.
T=bättre formulerade krav på kunskap kring
smittskydd och oönskade beteende hos katt.
Tydliggör hur mått ska förstås, kompletterar med ny
information som tillåter mer flexibla lösningar.
Ovanstående information finns bara för hund idag,
ny bestämmelse förklarar att detta gäller även katt.
Nuvarande övergångsbestämmelse upphävd och ny
regel tydliggöra hur kombinerade utrymmen
inomhus och utomhus ska utformas.
Tydliggör att denna lättnad gäller generellt för alla
kombinationer av inomhus och utomhusutrymmen.
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10

3

2

4

S, S-N

10

4

2

23

S

10

5

1

3

S-N

(definition
av stora
rastgårdar)

10

6

2

24

S

10

7

2

25

S

10

8

2

26

T

10

9

10
-

10
-

3
3
3
4

11
12
10
2

S
S
S-N
S-U

Övergångsbestämmelser

S-N

S: Nuvarande måttkrav på elektrifierade inhägnader
saknar stöd och har sänkts.
S-N: nuvarande bestämmelse gäller hund, ny
bestämmelse gäller hund och katt, öppnar för fler
lösningar.
Förenklat beräkningssätt för utformning av
utrymmen vid grupphållning utomhus.
Måttbestämmelsen placerad på lämpligare plats i
författningen (har funnits under definitioner).

Förenklat beräkningssätt för utformning av
utrymmen vid grupphållning inomhus.
Helt omgjord måttbestämmelse för avelsbox: ger
lättnader och står bättre i proportion till behovet
Tydliggör funktionellt hur man ska utforma
utrymme-koja vid grupphållning.
Bestämmelser av kattutrymmen samlade i en enda
tabell, enklare och tydligare
Definition av kattfälla och nya allmänna råd införs.
Upplysningsparagraf om brottsbestämmelser
borttaget
Ikraftträdande av ny författning med nödvändiga
övergångsbestämmelser.
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Bilaga 4.
SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS
- administrativa bördor för företagen

Föreskriftens namn: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter

Ange paragraf
med ny eller
ändrad
administrativ
börda

Ange typ av
administrativ
börda

Ange den legala grunden för den
administrativa bördan (ange
författning, direktiv eller beslut samt
tillämplig artikel/paragraf)

1 kap.3 §

Beslut om dispens
för att kunna hålla
djur med restriktiv
motion

17 § djurskyddsförordningen (1988:539)
Enligt nuvarande författning kan
Jordbruksverket bevilja undantag om det
finns särskilda skäl (gäller även övriga
dispenser nedan)

1)

Ange om den legala
grunden för den
administrativa bördan
innehåller ett
tolkningsutrymme som
medger alternativa
lösningar och om så är
fallet på vilket sätt.
2)
Ange också om den
administrativa bördan går
utöver vad den legala
grunden kräver.

Ange typ av företag
som berörs av den
administrativa
bördan

Ange bedömd tidsåtgång
för den administrativa
bördan per företag och år

Ange hur
många företag
som berörs av
den
administrativa
bördan

Ange den samlade
kostnaden för den
administrativa
bördan för
företagen per år

Hund- och
katthållande företag.

3 timmar

Ca 10 varje år

Ca 1500 SEK/företag
Ca 15 000 SEK/
sammanlagt för de 10
berörda företagen
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2 kap. 1 §
punkt 1

2 kap. 1 §
punkt 2

6 kap. 2 §
punkt 5

6 kap 6 och 8
§§

9 kap 2 §
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Beslut om dispens
för att starta
verksamheten

18 §§ djurskyddsförordningen
(1988:539)

Beslut om dispens
för att starta
verksamheten

17 §§ djurskyddsförordningen
(1988:539)

Beslut om dispens
för artificiell
insemination

29 § djurskyddsförordningen (1988:539)

Beslut om dispens
avseende leverans
av valpar och
kattungar

29 § djurskyddsförordningen (1988:539)

Beslut om dispens
för att start
verksamhet i vissa
fall

17 och 20 §§ djurskyddsförordningen
(1988:539)

Företag inom trimbad, hundsalong

3 timmar

Företag som ordnar
tillfällig förvaring av
hundar och katter

5 timmar

Hunduppfödare

3 timmar

Ca 22 nya varje
år, i samband
med uppstart av
verksamheten

Ca 1500 SEK/företag

Ca 6 nya varje
år

Ca 2500 SEK/företag

Ca 33 000 SEK/
sammanlagt för de 22
berörda företagen

Ca 15 000 SEK/
sammanlagt för de 6
berörda företagen
Ca 7 nya varje
år

Ca 1500 SEK/företag
Ca 10 500 SEK/
sammanlagt för de 7
berörda företagen

Hund- och
kattuppfödare

3 timmar

Ca 8 nya varje
år

Ca 1500 SEK/företag
Ca 12 000 SEK/
sammanlagt för de 8
berörda företagen

Tillståndsplikt
verksamhet enligt
djurskyddslag som
ska komplettera
kompetenskraven

3 timmar

Ca 4 varje år

Summan administrativ kostnadsminskning per år
Samlad kostnad för upphävda administrativa bördor
Kronor

Ange samlad kostnad för administrativa bördor som upphävs på grund av föreskriften
eller det allmänna rådet.

91 500 SEK

Ca 1500 SEK/företag
Ca 6 000 SEK/
sammanlagt för de 4
berörda företagen

91 500 SEK

