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Många som kommer till Sverige
är osäkra på hur det är att ha hund
och vilka regler som gäller i Sverige.
Därför har Svenska Kennelklubben, SKK,
gjort den här broschyren som
berättar om de rättigheter och skyldigheter
man har som hundägare och den
nytta och glädje man kan ha av hunden
– människans bästa vän.

Att ha hund är roligt och nyttigt
För många är kanske den största anledningen att ha hund
att det är ett trevligt sällskap. Men att ha en hund i familjen
ger så mycket mer som man kanske inte tänker på.
Barn som växer upp med hund blir mer sociala, de lär sig
bättre att tolka kroppsspråk och att ta ansvar för andra.
För barn är det också en trygghet att veta att man har en
vän som alltid finns till hands.
Vetenskapliga undersökningar visar att hundägare är
mindre sjuka, mår bättre och lever längre än andra människor. Det kanske låter konstigt, men har man hund
måste den rastas och på köpet får man själv både motion
och frisk luft. Att umgås med sin hund är också avstressande och kravlöst och kan sänka blodtrycket och pulsen
och därmed ge människor med hjärt-kärlsjukdomar större
chans till bättre hälsa.
Hundägande skapar sociala kontakter, mest med andra
hundägare, men en hund är även för många andra människor en anledning att ta kontakt. Tycker man att det är
svårt att få kontakt med andra människor kan en hund
vara till hjälp.
Alla människor vill känna sig behövda och för många
äldre kan en hund vara det som ger mening åt livet efter
att barnen flyttat och livskamraten har avlidit.

Det är en trygghet att veta att man har en vän som alltid finns till hands.
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Nästan alla kan ha hund
Det kan finnas många orsaker till att man inte skaffar hund.
Man tror att man bor på fel sätt som till exempel för trångt, i lägenhet
eller i stadsmiljö. En del är ovana vid hundar och därför rädda.
Bostad
För hundens del spelar det ingen roll om den bor i villa,
radhus eller lägenhet. Om den bara får gå ut och aktiveras
regelbundet så trivs många hundraser alldeles utmärkt
med att bo i lägenhet. Det finns dock en del hundraser,
till exempel jakthundsraser, som behöver få arbeta och
motionera mycket för att må bra och som av det skälet
kan vara svåra att ha i stan och inte är lämpliga enbart
som sällskapshund.
Det finns många små hundraser som får rum även i de
mest trånga lägenheter och inte ens en lite större hund tar
egentligen så mycket plats. En plats att sova på, en matskål
och en vattenskål är vad den behöver. Vad som däremot
är viktigt att tänka på är att man har tid med hunden
och att den slipper vara ensam alltför mycket. Hundar är
flockdjur och behöver sällskap för att må bra.
Rädsla
Många är rädda för att bli anfallna och bitna av hundar
och kanske bli smittade med någon farlig sjukdom.
Att hundar biter eller på annat sätt angriper människor
är sällsynt. De få gånger det händer beror det oftast på
okunnighet hos den som blivit biten, att man råkat
skrämma hunden så den känt sig tvingad att försvara sig.
Därför är det särskilt viktigt för dig som är hundrädd att
veta hur man beter sig mot hundar. Det kan du läsa mer
om på nästa sida.

HÄR FINNS
MER INFO!
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I vissa länder finns lösspringande hundar, en del kanske
med smittsamma och farliga sjukdomar som till exempel
rabies. De hundar som finns i Sverige har alla en ägare
och de allra flesta är familjehundar, uppfostrade att umgås
med människor. Till och med jakthundar fungerar som
sällskapshundar ”på fritiden”.
Nästan alla hundar som föds i eller importeras till Sverige
kontrolleras av veterinär och några för människor farliga
sjukdomar finns inte.
Allergi
En vanlig missuppfattning är att det är pälsen man blir
allergisk emot och att långhåriga hundar skulle vara ”värre”.
Det stämmer inte helt och hållet. Det som framkallar
allergin är ämnen (allergener) som finns i huden och frigörs
via mjäll och hudfjäll (även från så kallade nakenhundar) samt
även ifrån hundens saliv och urin (endast icke kastrerade
hanhundar). Däremot kan dessa ämnen spridas lättare om
hunden fäller mycket hår och allergenerna har ”fastnat” på
håren. Hur mycket hår hunden fäller varierar från hundras
till hundras och har inget samband med hårlängden.
Många med lättare allergi kan genom att prova sig fram
hitta en hund de tål, men tyvärr gäller det inte för alla.
SKK tycker det är viktigt att poängtera att det inte
finns några allergifria hundraser utan förekomsten av
dessa allergener kan variera mellan olika hundindivider.
Allergiska personer kan i sin tur reagera mot ett eller flera
av dessa allergener. Problemet är alltså individuellt både
vad gäller hund och människa.

På Allergenius.se finns det information om allergi och produkter som kan
bidra till att minska förekomsten av allergener. Där finns även information
om hur du hittar en hund som sannolikt ger mindre allergiska problem.

Nöje – men också ansvar
Att ha hund innebär mycket glädje, men som
hundägare har man också ett ansvar. Dels mot hunden,
dels mot omgivningen och samhället.
Ansvar mot hunden
En hund är en levande varelse. När man skaffar hund tar
man också på sig att under kanske tio till femton års tid
se till att den mår bra och får den motion, mat, stimulans
och det sällskap den behöver. Hunden är ett flockdjur som
behöver sällskap för att trivas. Om ingen i familjen kan
vara hos hunden kan man lämna den på ett hunddagis
eller ordna med någon som går ut med hunden och håller
den sällskap på dagen.
En del hundraser måste ha mycket att göra för att må
bra medan en del andra tycker om att ta det lugnt. Välj
en hundras som passar dig och dina fritidsintressen, så
kommer ni att trivas bättre tillsammans.
Ansvar mot omgivningen
Även om människor tycker om hundar tycker de illa om
hundägare som inte sköter sig. Det är därför viktigt att du
ser till att din hund inte stör andra människor.
Låt den inte springa lös utan att du har uppsikt över
den. Om din hund vill hälsa på någon ni möter, låt den
personen bestämma om hunden får komma fram eller
inte. Släpp inte fram hunden med motiveringen ”Men
han är helt ofarlig!”. Det hjälper varken den som är rädd
eller den som är allergisk.
Rasta inte hunden på olämpliga platser, till exempel lekplatser eller badstränder och plocka upp efter din hund
när den bajsat på ställen där andra människor går.
Tänk på att om EN hundägare bär sig illa åt så går det
ut över alla!
Hunden och lagen
Det finns lagar som bestämmer en hundägares ansvar.
Lagen om tillsyn över hundar och katter, jaktlagen, hälsoskyddslagen, den lokala ordningsstadgan och Jordbruksverkets föreskrifter är alla lagtexter som berör hundägare.
Dessa går i korthet ut på att det alltid är hundägaren som

är ansvarig och ersättningsskyldig om hunden orsakar
någon skada, att hunden inte får jaga andra djur eller
vara störande för omgivningen och att den ska behandlas
på ett bra sätt.

Att umgås med hundar
Även hundar kan vara
rädda. Fråga alltid ägaren
innan du klappar en hund
och gå aldrig fram till
en hund som är bunden.
Den kan känna sig hotad
för att den är bunden
och en rädd hund kanske
försvarar sig genom att
bitas.

De flesta hundar vaktar
sitt hem eller sin bil.
Även den snällaste hund
kan bli irriterad om du
kommer in till den utan
att vara inbjuden.

Även hundar kan vara
rädda. Om en lös hund
kommer springande mot
dig, ska du försöka att
stå still och vara tyst.
Hunden vill antagligen
bara hälsa på dig
och leka. Om du springer,
blir hunden bara vildare
och springer efter.
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Hunden – en trevlig och mångsidig
fritidssysselsättning
För de flesta är hunden en i familjen, ett sällskap och en
god vän och det räcker gott och väl. Men för många blir den
också början på ett nytt fritidsintresse.
Att träna sin hund i olika tävlingsgrenar är roligt och både hunden och du själv mår bra av att vara
aktiva. På köpet får du bättre kontakt med din hund och träffar andra hundintresserade. Går sedan träningen
bra och du tycker det verkar roligt kan du prova att delta i någon tävling. Det finns många olika grenar att träna
sin hund i om man är intresserad. Här är några:

Lydnad

Utställning

Att träna lydnad är ju egentligen något alla hundägare
gör mer eller mindre dagligen. Men att aktivt träna
lydnad tillsammans med andra hos till exempel sin
lokala brukshundklubb är inte bara kul, det lär också
dig och din hund att förstå varandra bättre. Tävlingar
i lydnad går, i lättaste klassen, ut på att med hjälp
av kommandon och handtecken få sin hund att till
exempel ligga eller sitta still, gå fint med eller utan
koppel och komma när man ropar på den.

Hundutställningar är inte, som många tror, en ren
skönhetstävling utan det man tittar på är hur väl en
hund motsvarar sin rasstandard. En rasstandard är
ett dokument som beskriver hur en viss ras ska se ut
för att på bästa sätt kunna utföra det arbete den är
framavlad för.

Junior handling
Bruksprov
Att träna bruks är att lära din hund att utföra olika
arbetsuppgifter, till exempel att spåra eller söka efter
människor. Vid tävlingar i bruksgrenarna ingår både
en praktisk del och en lydnadsdel.
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Den som visar upp en hund i en utställningsring kal�las för handler. I junior handling tävlar ungdomar i att
på bästa sätt visa upp sin egen eller en okänd hund
inför en utställningsdomare. Till skillnad mot vanliga
utställningar tittar inte domaren på hur hunden ser ut,
utan bara på hur den tävlande visar upp den.

Rallylydnad

Freestyle

I rallylydnad står samarbete, kontakt och glädje i fokus.

Freestyle är en hundsport som ger dig möjlighet att
visa fritt utformade lydnadsprogram till musik, som ett
dansprogram med hunden. Att träna freestyle med din
hund både ger och kräver gott samarbete och kontakt
mellan er. Grundtanken är att freestyle ska vara roligt
både för dig och hunden.

Rallylydnad är en sport där du och din hund genomför
en bana med skyltar som illustrerar olika moment som
ska utföras. På skyltarna kan det exempelvis stå
”360 grader höger”, ”slalom”, ”sitt” eller ”skicka över
hinder”. Rally i namnet betyder inte att det ska gå fort
utan att hunden ”kör” en bana enligt ”kartläsarens”,
det vill säga dina, anvisningar.
I rallylydnad står samspelet mellan dig och din hund i
fokus. Det behövs god allmän lydnad och framförallt
en mycket god kontakt mellan dig och hunden.

I freestyle finns två grenar: freestyle och heelwork
to music, HtM. I freestyleklassen väljer man rörelser
nästan fritt medan man i HtM har tio fasta fotpositioner som programmet ska vara uppbyggt kring. Båda
grenarna lämnar stort utrymme för din kreativitet när
du sätter samman rörelser och väljer musik.

Agility
Nosework
I den spännande hundsporten nosework får hunden
använda ett av sina främsta sinnen, luktsinnet.
I nosework ska hunden tillsammans med dig söka
efter specifika dofter i olika miljöer. Hundsporten är
inspirerad av de utmaningar som professionella sökhundar utför dagligen inom till exempel polisen och
tullen. Men det är också ett enkelt och roligt sätt att
aktivera din hund!
Att få använda nosen tycker de allra flesta hundar är
spännande. Nosework ger hunden både fysisk och
mental stimulans när den tillsammans med dig söker
efter dofterna som kan vara placerade både inne och
ute, på olika höjder, underlag, fordon och i lådor.

Den snabba och fartfyllda agilityn är lika populär
hos de tävlande hundägarna och hundarna som hos
publiken. Här tävlar du och din hund tillsammans om
att snabbast ta sig runt en bana mellan 10 och 20
hinder. Du får springa bredvid din hund och styra den
med rösten och med tecken, men inte röra vid den.
Alla hinder måste klaras på rätt sätt, i rätt ordning och
naturligtvis så snabbt som möjligt. Det kan vara hinder
att hoppa över, bildäck att hoppa igenom, tunnlar att
springa igenom eller gungbrädor att gå över.

VILL DU VETA MER?
Kompletta regler och mer information om de olika
tävlingsformerna hittar du på Svenska Kennelklubbens
webbplats www.skk.se/prov-tavling
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Sveriges Hundungdom
– för dig som är ung och hundintresserad
Läger
Varje sommar bjuder vi in till vårt Riksläger som passar
perfekt för den som är nybörjare och som kanske har sin
första hund. På Rikslägret får du prova på agility, bruks,
freestyle, heelwork to music, handling, rallylydnad och
lydnad. Dessutom är den här veckan fullspäckad med
roliga och bra uppvisningar, föreläsningar, lek, bad och
bus tillsammans med kompisar och hundar. Till Rikslägret
välkomnar vi medlemmar som är mellan 12 och 18 år.
För dig som är äldre brukar vi anordna helgläger som ofta
inriktar sig på en eller ett par olika hundsporter.
Alla är välkomna
Som Svenska Kennelklubbens ungdomsförbund vill vi
vara den självklara mötesplatsen för alla hundintresserade
ungdomar som är mellan 6-25 år. Hos oss kan du utvecklas
tillsammans med din hund oavsett vilken hundsport du är
mest intresserad av. Har du egen hund är du välkommen
oavsett vilken hundras du har och även du som inte har
någon egen hund är förstås välkommen som medlem.
Våra kurser, läger och aktiviteter passar både nybörjare
och mer erfarna. Hos oss är det gemenskap och vänskap
både mellan ungdomar och mellan ungdomar/hund som
är det viktiga. Vi har lokalklubbar runt om i landet som
drivs av medlemmarna och det är på klubbarna som de
flesta aktiviteter sker.
Nya kompisar och kunskaper
Hos oss träffar du och din hund många nya kompisar.
Tillsammans kommer ni att få många roliga och lärorika
stunder. Förutom kurser och läger som är inriktade på
hundar och hundträning anordnar vi ledarutbildningar
för våra funktionärer. Dessutom erbjuder vi både större
och mindre tävlingar i de flesta hundsporter som till exempel agility, freestyle, rallylydnad, lydnad och handling.
I Ungdoms-SM, som anordnas en gång per år, kan man
oftast tävla i dessa och flera andra grenar.

Många förmåner

Våra medlemmar får
• Två medlemstidningar hem
i brevlådan: Hundsport och Brukshunden
• Rabatt på enskild hundförsäkring hos
Agria Djurförsäkringar
• Rabatt på hundmat från Acana Orijen
• Man får ta del av ungdomsmedlemskapet,
vilket innebär att man får två medlemskap
till priset av ett

Vill du veta mer?
Du når oss på mejl info@shu.se
eller telefon 08-795 30 85.
Besök gärna vår webbplats shu.se och följ oss
på Facebook/Sveriges Hundungdom eller
Instagram @Sveriges Hundungdom.

9

KUL ATT VETA
OM HUNDAR

• Läran om hund kallas kynologi.
• Tamhundar har funnits i mer än 30 000 år.
• Varje hundras är unik och har en gång i tiden tagits fram för ett speciellt
ändamål såsom jakt-, vakt-, drag- och vallning.
• I världen finns cirka 360 olika av FCI (Federation Cynologique Internationale)
erkända hundraser.
• I Svenska Kennelklubben, SKK, har det sammanlagts registrerats 353 raser
och rasvarianter.
• Sverige och SKK har rasansvar för 12 nationalraser: drever, gotlandsstövare,
hamiltonstövare, hälleforshund, jämthund, norrbottenspets, schillerstövare,
smålandsstövare, dansk-svensk gårdshund, västgötaspets, svensk lapphund
och svensk vit älghund.
• I Sverige finns cirka 880 000 hundar (Novus 2017).
• Den klaraste stjärnan på himlen heter Hundstjärnan och ingår i stjärnbilden
Stora hund.
• Världens största och minsta hundras är irländsk varghund respektive
chihuahua.
• Chowchow är en ras som har blå tunga.
• Norsk lundehund har sex tår på varje tass.
• Det finns ingen allergifri ras, oavsett om den är naken eller inte fäller sin päls.
Allergi är individuellt både vad gäller hund och människa.
• Det finns många uppgifter och yrken en hund kan ha för att hjälpa människan.
De vanligaste är polis-, narkotikasök-, lavin-, räddnings- och ledarhund.
Människan tar vara på hundens otroliga egenskaper så numera finns även
sociala tjänstehundar såsom service- och signalhundar liksom hundar som
kan spåra cancer, vägglöss, brandhärdar, minor och lik. Det finns även hundar
som hjälper barn att läsa.
• Risken för hjärt- och kärlsjukdomar minskar för människor som går på
regelbundna hundpromenader.
• I Djurgårdsstaden, Stockholm, kan man bo på Settergatan, Spanielgatan,
Taxgatan, Drevgatan, Grythundsgatan och Fågelhundsgatan.
• En rasstandard är en beskrivning av en bestämd ras från nos- till svansspets
inklusive historik, användningsområde och temperament. Beskrivningen är
baserad på hundrasens ändamål.
• Rasen basenji kan inte skälla eftersom deras struphuvud och stämband har en
annan konstruktion än hos andra hundar.
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Sugen på hund, eller bara nyfiken?
Vi hoppas att vi med den här broschyren
lyckats förmedla lite av den glädje och nytta man har av en hund
och att vi lyckats väcka ditt intresse för att själv skaffa hund.
Tyvärr räcker inte utrymmet till för att skriva om allt som
rör hundägande. Men om du blivit intresserad och vill
veta mer om något; olika hundraser, skötsel, vilka lagar
som gäller, valpuppfostran, eller något annat, så är du
välkommen att kontakta oss via www.skk.se
På www.köpahund.se hittar du presentationer av närmare
300 olika hundraser, valpkullar till salu och kontaktuppgifter till SKK-anslutna uppfödare. Vi har också samlat
massor av tips och råd för dig som är nybliven hundägare.
Du kan även ringa oss på 08-795 30 00 om du har frågor
eller funderingar.

Svenska Kennelklubben
– hundägarnas riksorganisation
Den här broschyren är utgiven av Svenska Kennelklubben
som är hundägarnas riksorganisation och som företräder
alla hundar, hundägare och hunduppfödare i Sverige.
Målsättningen med vårt arbete är att föra fram hundens
positiva egenskaper, att visa att hunden gör nytta och
behövs i samhället. Vi stödjer forskning kring hunden och
vi driver kampanjer som till exempel Antismällarprojektet.
Framför allt värnar vi om hunden genom att se till att
egenskaperna hos de hundraser som finns i dag bevaras.
Svenska Kennelklubben är en organisation med många
grenar. Vi består av länsklubbar, lokala kennelklubbar,
ras- och specialklubbar, verksamhetsklubbar samt Sveriges
Hundungdom. Som medlem i någon av dessa klubbar är
du automatiskt en del av Svenska Kennelklubben.

• Klubbarna arbetar för att alla hundar ska födas
friska och leva ett gott liv, men också för att du ska
kunna göra roliga och spännande saker tillsammans
med din hund.
• Du kan också vara med och påverka situationen för
hundar och hundägare i Sverige. Du blir del av en stor
gemenskap – vi är omkring 300 000 medlemmar!
• Är du medlem i någon av klubbarna har du möjlighet
att delta på utställningar, tävlingar, prov, kurser, ta
del av förmåner och mycket annat. Vilken eller vilka
klubbar du ska gå med i beror på vad du är intresserad av att hitta på med din hund.

För att se vilken klubb som passar dig och din hund bäst besök gärna vår webbplats www.skk.se
Där finns vår medlemsguide som hjälper dig att hitta rätt bland klubbarna och du kan bli medlem direkt.
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POSTADRESS Box 771, 191 27 Sollentuna
BESÖKSADRESS Rotebergsvägen 3, Sollentuna
TELEFONNUMMER 08-795 30 00
MEJLADRESS kansli@skk.se
WEBBPLATS www.skk.se
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Stolt samarbetspartner sedan 1964

SKK HI23 50 ex 2019. Foton: Jenny Jurnelius, Johan Frick-Meijer, Lotta Treiberg, medlemsfotografer och SKK.

Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och
företräder alla hundar och hundägare i Sverige. Med cirka 300 000
medlemmar är vi en av landets största intresseorganisationer. Vi
sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den
stora glädjen och nyttan med hund!

