Miljö- och bygg i Gagnefs kommun informerar om:

RÅD OM HUNDHÅLLNING

Till hundägare och till dig som störs av hundar

Miljö- och byggförvaltningen får ibland in klagomål på hundar och
hundägare. Det här informationsbladet vänder sig både till hundägare
och till dem som störs av hundar i sin omgivning.
Varför klagas det på hundar

Klagomålen gäller ofta skällande hundar, lösa hundar eller att
hundbajs inte plockas upp.
Visa hänsyn

Omgivningens attityd till hundar beror på hur hundens ägare sköter
sig. Tänk på att ha med påsar att ta upp hundbajset med och kom
ihåg att knyta påsen ordentligt och lägg den i hundlatrin eller soptunna.
Som hundägare är det viktigt att visa hänsyn, till exempel mot
hundrädda och allergiska. Ha alltid hunden kopplad på offentliga
platser och släpp inte fram hunden till någon du inte känner. Som
hundägare är du skyldig att se till att hunden inte orsakar skada eller
uppför sig störande mot andra.
Tänk också på att en skällande hund kan
uppfattas som störande av omgivningen. Störs du
av grannens hund kan du börja med att prata
med grannen om hunden. Om du som hundägare
lämnar hunden ensam hemma, fråga grannen
om den skäller när du är borta.
Kom ihåg att hundar är flockdjur.
De mår inte bra om de är ensamma
mycket, utan behöver träffa både
människor och andra djur.

Lagar och regler
I djurskyddslagen står det att du som hundägare ska behandla din hund
väl och skydda den mot onödigt lidande och sjukdomar. Din hund ska
hållas och skötas i en god miljö och på ett sätt som är bra för djurets
hälsa och ger den möjlighet att bete sig naturligt.
Hundar ska få sitt behov av social kontakt tillgodosett. Social kontakt kan
du ge genom sällskap med andra hundar, katter eller människor. Kontakt
med människor bör ske några timmar varje dag genom aktivering,
rastning eller annan sysselsättning.
Alla hundar behöver daglig motion och regelbunden rastning. En frisk
vuxen hund bör rastas åtminstone var sjätte timme dagtid, men valpar
och äldre hundar behöver rastas oftare. Hundar som permanent vistas i
hundgård ska rastas på annan plats för att de ska få komma utanför
hundgården åtminstone en gång per dag.
Länsstyrelsen kan ingripa mot hundhållning, som strider mot
djurskyddslagen och orsakar lidande för djuren. Djurskyddslagen säger
också att man högst får ha 9 vuxna hundar utan tillstånd från
länsstyrelsen.
Polisen har tillsyn över kommunens
ordningsföreskrifter och lagen om tillsyn över
katter och hundar. I kommunens ordningsföreskrifter finns det regler för hundägare. Bland
annat får hundar inte tas med till de badplatser
som står med i föreskrifterna, och de måste hållas
kopplade i motionsspår.
Utdrag ur kommunens ordningsföreskrifter:
15 § Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats, på de platser som i § 3 i dessa
föreskrifter jämställs med offentlig plats samt inom sammanhållen bebyggelse.
17 § Fasta föroreningar efter hundar och katter skall plockas upp på/invid gångoch cykelvägar, torg, parker, planteringar och gräsmattor som regelbundet sköts,
samt motionsspår.
18 § Hundar och hästar får ej vistas på de badplatser som anges i bilaga A punkt 1
mellan den 1 juni - 1 september.

Polisen kan ingripa när det gäller hundar som orsakar skada. Lagen om
tillsyn över hundar innebär att du som hundägare ska ha den tillsyn
som krävs för att undvika att hunden orsakar skador eller avsevärda
olägenheter. Lagen om tillsyn tar också upp om hundägarens strikta
ansvar. Med strikt ansvar menas att en skada som orsakats av en hund
ska ersättas av ägaren, även om ägaren inte varit oaktsam.
Mellan 1 mars och 20 augusti ska du
hålla din hund under sådan tillsyn att
den hindras från att springa lös där
det kan finnas vilt. Under resten av
året ska hunden och hindras från att
driva eller förfölja vilt, om hunden
inte används vid jakt. Tiderna då jakt
med lös hund är tillåtet finns i
jaktförordningen. I naturreservat är
det strikt koppeltvång för hundar.
Den som brister i tillsynen över eller inte sköter om sin hund, riskerar
förelägganden eller förbud, exempelvis att hunden ska vara försedd med
munkorg eller hållas inom ett betryggande inhägnat område.
Föreläggandet eller förbudet får förenas med vite. Polismyndigheten kan
också besluta att en hund ska omhändertas och att en person inte får ha
hand om hunden.
Miljöbalken säger att hunden ska hållas så att den inte stör andra. Klagar
någon på hundhållning, som t.ex att hunden skäller mycket, startas ett
hälsoskyddsärende hos miljö- och byggförvaltningen som gäller störning
enligt miljöbalken.
Länkar

Vill du läsa mer om hundhållning samt att få mer råd och tips kan du gå in
på följande länkar.
o http://www.skk.se/
o http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/
o http://www.sjv.se/

Kontakt med miljö och byggkontoret:
0241-151 00 (växel)
miljo.byggnads@gagnef.se

