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Under januari kan du ställa dina frågor om djurskydd och hur du bäst
kan tillgodose dina djurs behov till mig. Jag heter Johanna Johansson och
bor några mil norr om Uppsala. Jag har utbildat mig inom etologi och
djurskydd och tillsammans med en kollega driver jag företaget
Djurskyddskonsulterna där vi jobbar med djurskyddsfrågor i olika former
för sällskapsdjur och lantbruksdjur.
Jag har haft kaniner, hästar, katter och hundar och mina djur har alltid
inspirerat mig till att lära mig mer. Jag vill att mina djur ska må bra och
att vi ska ha en bra relation, därför tycker jag att det är viktigt att man
försöker ta hänsyn till deras naturliga beteenden och försöker tillgodose
deras behov. Detta kan verkligen vara utmanande men ibland krävs bara små medel för att kunna
förändra, och belöningen får man när man ser att det kan göra skillnad för djurets välfärd!
Jag ser framemot att svara på era frågor!

Frågor och svar
Hund i bil
Hej!
Jag har en fråga om hund i bil. Enligt L102 får man inte förvara hunden i bil i mer än 3 timmar. Jag
undrar då om man tar ut hunden och rastar den. Kan man ha den i bilen i tre timmar till efter det då?
Mvh Tina

Hej Tina,
tack för din fråga!
Den bestämmelse du refererar till finns i 1 kapitlet 14§ i Statens jordbruksverks föreskrifter och
allmänna råd om hållande av hund och katt (SJVFS 2008:5, saknr L102) och behandlar hur katter och
hundar får förvaras i bur. Enligt definitionerna i L102 är en bur ett ”förvaringsutrymme som inte
uppfyller minimimåtten för box enligt 2 kap. 24 § samt 3 kap. 11 §.” Burförvaring likställs därigenom
ofta med förvaring i stillastående bil.
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Fjärde punkten i 1 kapitlet, 14§ i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av
hund och katt (SJVFS 2008:5, saknr. L102) gör gällande att ”I samband med transport får hundar och
katter förvaras i bur. Förvaringen får dock inte överstiga tre timmar då bilen står stilla.”
Om man läser jordbruksverkets motiv till föreskrifterna om hållande av hund och katt står följande
skrivet om den paragraf i L102 som du frågar om. ”Man får enligt 4 punkten ( i 14§) ha med hunden
när man handlar förutsatt att hunden inte ska behöva sitta i bilen mer än tre timmar när bilen står
stilla. Det är dock inte meningen att man ska ha hunden i bilen medan man arbetar. Man måste
ordna det bättre för hunden under den tiden.”
Syftet med bestämmelsen är alltså inte att hunden ska rastas var tredje timme när den förvaras i en
bil utan att begränsa antal timmar den tillfälligt förvaras i den. Att du ska få förvara hunden i tre
timmar i en stillastående bil är för att du som djurhållare ska ha möjlighet att t.ex. åka och handla
och lämna hunden i bilen eller att du ska kunna stanna och äta efter vägen när du är på resande fot.
Det räcker alltså inte att rasta hunden och sedan förvara den ytterligare tre timmar i en stillastående
bil. Om man mer långvarigt, regelbundet eller ej måste hålla hunden utanför hemmet måste man se
till att förskrifterna om hållande av hund i L102 uppfylls. Det korta svaret på din fråga är alltså nej,
du kan inte förvara hunden i en stillastående bil i ytterligare tre timmar efter att du har rastat den.
Det finns dock undantag där hundar får hållas under längre tider i burar. Dessa gäller exempelvis vid
jakt där du får förvara hunden i bur i 8 timmar per dygn under förutsättningar att den rastas minst
var tredje timme. Vid utställning, tävling, prov och träning inför tävling får hunden förvaras i bur om
den rastas varannan timme. Vid transport i samband med tävling eller träning till tävling får hunden
övernatta i transportmedlet på vägen till eller på tävlings- eller träningsplatsen.
För att förvara sin hund i bil är det viktigt att tänka på att miljön inte är skadlig för hunden, hunden
ska sitta säkert och temperaturen får inte vara för låg eller hög.
Hoppas du är nöjd med svaret!
Hälsningar
Johanna
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Hund som jagar förbipasserande
Hon är tio månader, så fort det kommer någon mot oss springer hon fram, stannar dom skäller hon.
Är hon lös springer hon efter dom som promenerar och skäller och kommer inte på tillrop. Hon är inte
lös men hon sticker när dörren är öppen om hon ser någon. Ingenting hjälper om hon själv inte vill
komma. Godis klicker ingenting och jag kan inte springa efter henne då springer hon ännu mer!
Något tips? Tar tacksamt emot detta. Hon är en typisk kurshund gör som hon ska, har gått valpkurs o
lydnad.

Hej och tack för din fråga!
Som djurägare är det lätt att känna frustration när man upplever att man inte får den respons man
vill ha hos sitt djur när man interagerar eller försöker träna med den. Det tror jag de allra flesta kan
hålla med om. Man kan uppleva att man försöker allt man kan men att hunden ändå inte gör som
man vill.
För att kunna hjälpa dig på bästa sätt skulle jag egentligen behöva mer information, jag skulle t.ex.
behöva veta när problemen uppstod, hur hunden hålls, vilka som tränar den, vilken ras den är och
vad den har för bakgrund. Och jag skulle behövt träffa er. Men jag ska försöka svara så gott jag kan
med den information jag har.
Som jag ser det kan de problem du beskriver bero på lite olika saker.
- Hunden är inte tillräckligt motiverad att lyda.
- Hunden förstår inte vad du vill.
- Hunden är stressad och/eller behöver mer eller en annan typ av stimulans och aktivering.
- m.m.
Det kan också vara så att problemen kan bestå av flera orsaker i kombination.
Du beskriver din hund som en typisk kurshund som är lydig under kurserna men inte i vardagen. Som
jag förstår det har du svårt att få din hund att lyda i de akuta situationer som kan uppstå när ni t.ex.
möter någon på promenaden eller när hunden blir exalterad och vill sticka ut genom dörren när den
öppnas.
För att kunna ställa krav på hunden i akuta situationer måste man först kunna få hunden att lyda i
situationer som inte är akuta. Du kan t.ex. inte kräva av din hund att den ska komma till dig när den
springer efter en människa om inte inkallningen fungerar i neutrala situationer. När det gäller att
avbryta ett beteende som du som hundägare tycker är fel är timing av högsta vikt, det gäller att
avbryta hunden innan den sticker iväg för att den ska förstå att det är fel att springa efter människor.
Om du lyckas avbryta din hund, belöna den mycket!
När ni är på kurs verkar det ju som att din hund är lydig så kanske kan det vara så att din hund inte är
tillräckligt motiverad att lyda när det händer något som hunden tycker är väldigt roligt? Att springa
efter människor kanske är roligare än att vara med matte vid dessa tillfällen som du beskriver?
Fundera även på om du beter dig på samma sätt hemma som när ni är på kurs. Det kan också vara en
ledtråd till att det inte alltid fungerar i vardagen.
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Till en början skulle jag försöka att undvika alla situationer som du upplever att du och din hund inte
kan hantera på ett bra sätt tillsammans. Detta kan så klart vara svårt beroende på hur er
boendesituation m.m. ser ut men gör ändå ett försök. Försök att hitta saker som ni kan göra
tillsammans (gärna utomhus) som inte leder till konflikter. Försök att ha roligt! Målet är att du ska
vara den bästa personen i världen att vara med och när man är med dig händer det spännande saker.
Det kan vara lättare sagt än gjort men det är ett viktigt mål att sträva efter. Träna in enkla roliga
övningar och träna bara korta stunder så att din hund inte tappar intresset. Kom ihåg att din hund
fortfarande är ung och att man inte kan kräva lika mycket av den som en äldre hund. Klickerträning
och shaping är jättebra att använda sig av för att stärka relationen mellan hund och hundägare
eftersom det bygger på så kallad positiv förstärkning och är därmed positivt för hunden. Jag skulle
vilja tipsa dig om en bok som heter Kontaktkontraktet av Eva Bodfäldt. Där finns många bra råd hur
man kan arbeta för att stärka samspelet med sin hund.
Det är också väldigt viktigt att hitta sätt att aktivera din hund så att den får utlopp för naturliga
beteenden som kan vara viktiga för den. T.ex. att springa och nosa. Om din hund är understimulerad
kan detta uttrycka sig som oönskade beteenden och detsamma gäller om hunden är överstimulerad
och/eller stressad.
Det kan vara annat som ligger bakom beteendet som din hund har gentemot andra människor. Vilken
ras din hund är eller vilken bakgrund den har kan ge en ledtråd till detta. Den kanske vaktar huset
mot vad den ser som inkräktare? Den kanske är osäker och rädd? Kom också ihåg att din hund är in
en ålder där många hundägare upplever mer problem. Det är mycket som händer för din hund i den
åldern, den växer mycket och går igenom hormonella förändringar.
Den här frågan är, som mitt svar kanske visar är tyvärr för komplex för att jag ska kunna svara på ett
tillräckligt bra sätt utan att ha träffat er. Så mitt främsta tips är att ni träffar en kompetent etolog
som kan tolka dessa beteenden på plats och på det sättet ge dig mer handfasta tips. Om du kontaktar
Sveriges Akademiska Etologer kan vi hjälpa dig att hitta någon i ditt närområde.
Lycka till!
Hälsningar
Johanna
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