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Djurbranschens yrkesnämnd den 2019.10.28

Pågående översyn av djurskyddsföreskrifterna och
allmänna råd om hållande av hundar och katter 
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Vad vi vill uppnå med nya hund- och katt föreskrifter

 Ökad flexibiliteten utan att sänka djurskyddskraven möjlighet att bedöma 

vissa avvikelser 

 Underlätta för djurägare att göra rätt 

Vi har hundratusentals hund- och kattägare i Sverige, endast en 

försvinnande liten andel kommer att kontrolleras inom ramen för den 

offentliga djurskyddskontrollen

 Undvika onödiga dubbla bedömningar – minskad administrativ börda 

EX. Veterinärer bör också ges 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. 

 Resursbaserade och/kontra funktionsinriktade regler
Funktions- och målinriktade regler kan antingen ersätta eller komplettera vissa befintliga 

resursbaserade regler. Med målinriktade bestämmelser menas i första hand att en bestämmelse 

kommer så långt som möjligt att beskriva en funktion som ska uppfyllas för att nå en godtagbar 

välfärdsnivå. Denna utveckling underlättar för djurhållare och länsstyrelsen att ta mer hänsyn till 

helhetsbilden av hur enskilda djur hålls. Mer vikt kan då läggas vid hur djuret använder och 

påverkas av sina tillgängliga resurser och inte bara om resurserna finns eller inte.  

 Forskning och rättsfall som tillkommit



Alexandre Barchiesi -Agronom – Utvecklare inom kontrollmetodik  32019-10-27

 Färre dispensansökningar som saknar djurskyddsnytta

minskad administrativ börda , ex. burvila, dispens uppbindning i 

vissa fall  

 Fokus på definitioner och övrig terminologi 

Tillämpningen av föreskrifterna har ibland visat sig vara 

krånglig på grund av ofullständiga definitioner. Begrepp såsom 

förvaringsutrymme, rastning, permanent, värmebalans, 

funktionell återkoppling m.m. kommer därför att ses över, tas 

bort, kompletteras eller förtydligas. 

 Översyn av de allmänna råden 

Som ska belysa lämplig åtgärd och/eller lämplig kompetens 

som behövs för att utföra en åtgärd. Trygghet för djurhållaren

 HÖJA KOMPETENS

 HÖJA KATTENS STATUS 
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Samrådsgrupp

en NY L102 

Djurens Rätt

Djurskyddet 
SverigeAVEL!

LÄNSSTYRELSEN 

SVF

SLU 

SVERAK 
SKK

SCAW
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IGÅR

IDAG

KOMMANDE

201705 Nov 2019-

mars 2020 

Teknisk runda

201904 ny 

DL+DF 

ikraft

Maj-juni 

2020
remiss2018.08

samråd 

klart

Förremiss Ny remiss

Ny L102 

träder i kraft
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Det finns redan ”offentlig” och tillgänglig 

dokumentation om som ni kan ta del av! 

 Regeringens proposition 2017/18:147 till Ny djurskyddslag! 

(vad är bostad, förvaringsutrymme, vad är tillfälligt, flexibla lösningar, 

uppbindning fixering av djur, grundläggande behov, vad är krav på kompetens-

vilka krav är rimliga…….)

 Konsekvensutredning  (och ny begränsad konsekvensbeskrivning) till nya 

föreskrifter – ersätter den information som fanns i Föreskriftsmotiv till L102.

(skäl till och sammanställning av varje ändring, alla vetenskapliga referenser, hur 

påverkas företag, konsekvensanalys). I praktiken en god vägledning.

 Yttrande från SLUs Vetenskapliga råd för djurskydd om hållande av hund och 

katt: rörelsebehov  hund-katt, socialt behov hund-katt, avvänjning hund-katt.

 (Vägledningar för kontrollmyndigheter (tillgängliga för alla via Jordbruksverkets 

hemsida) och annan information kommer senare) 

Jag kan mejla samtliga dok. i PDF vid intresse 



Uppdrag till det vetenskapliga rådet för djurskydd (VR) vid 
Sveriges lantbruksuniversitet

VR ger verket vetenskapligt underlag för att säkra kritiska 
bestämmelser 

1. Rörelsebehov hund och katt, konsekvenser när det inte 
tillgodoses, fysiskt och psykiskt välbefinnande, nedsättning 
av rörelse-handikapp

2. Social kontakt hundars respektive katters behov av social 
kontakt, hur varierar den med ålder,
..Kan detta behov ersättas helt eller delvis av 
kontakt/interaktioner med människor eller andra djur (t.ex. 
hund + katt)? 

3. Avvänjning: olika metoder, tidpunkt, 
konsekvenser av för tidig separation
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 Mindre krångel

 Flexibla lösningar

 Mer kompetens=tydlig 

djurhållaransvar : 

mål och funktionen ska 

förklaras

 Katten är viktig(are)



Ansvar som kan fördelas till andra aktörer.

Veterinärmedverkan
 Djurskyddsnytta under ansvar 

 Mindre krångel för djurägare/företag 

 Ta bort dubbla regleringar 

 Dispens burvila slopas 
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Ny §: 
Hundar och katter får hållas och 
skötas på annat sätt än vad som 
anges i denna författning om en 
veterinär av veterinärmedicinska 
skäl har ordinerat det.



Tillfälligt hållande i mindre utrymmen, eller bundet  

Flexibel lagstiftning som är djurskyddsrelevant, ger djurägaren mer frihet 
under ansvar och förenklar för enskilda och företag. 

 Hundar och katter ska kunna hållas bundna eller i mindre 
utrymmen, inomhus eller utomhus: 
- för skötsel (trim, bad, kloklippning, vård, behandling av sår, 
av säkerhetsskäl…) : dispens för hundsalong slopas. 

 Resor, ”gå å handla” … också. dessa dispenser slopas. 
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Grundläggande kompetens för att ha 
hund: de grundläggande behoven ska 

förstås och tillgodoses: 

Din inträdesbiljett för att hålla hund:

• Hunden erbjuds social kontakt (med människor och/eller andra 
hundar) varje dag.

• Hunden får utlopp för sitt rörelsebehov varje dag, individuella 
förutsättningar. 

• Mental stimulans: hunden får använda sin nos, jaga, leka, 
apportera varje dag (detta kan nog variera mellan individer och 

raser). Ett allmänt råd ger många exempel.

• Hunden får tillräckligt med vila! 

• Hunden kan upprätthålla värmebalans under största 
delen av dygnet 
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Grundläggande kompetens för att hålla 
katt: de grundläggande behoven ska 

förstås och tillgodoses: 
Din inträdesbiljett för att hålla katt:

• Katten erbjuds social kontakt normalt varje dag, individuella 
förutsättningar styr. 

• Katten får möjlighet att klättra, klösa/vässa sina klor varje dag.

• Att få utlopp för sitt vilobehov och plats för vila där den kan 
upprätthålla värmebalans största delen av dygnet.

• Katten har tillgång till gömslen

• Katten ges möjlighet att tillgodose sitt födosöks-
och jaktbeteende (allmänt råd med exempel och tips)

• Katten ges mental stimulans (allmänt råd med 
exempel och tips)
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Förbud  mot 
veganfoder 
till katter….. Eller??  
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Förbud  mot 
veganfoder 
till katter….. 
Eller??  

Fodret/utfodringen ska
- garantera tillräcklig, allsidig och välbalanserad 

näringstillförsel som främjar en god hälsa 

- ge förutsättningar för att förebygga hälsostörningar, 

- över tid motsvara djurets energi och näringsbehov samt 

- resultera i ett hälsosamt hull 

Katter som är utpräglade karnivorer ska ha fodergiva 

som innehåller rätt mängd animaliskt protein 

…???????

Allmänt Råd

Utfodringen av katter bör ske fler gånger under dygnet för att 

efterlikna deras naturliga ätbeteende.

1. Förbud mot 

veganfoder höll 

2. Förbud mot 

veganfoder höll inte

Överprövning i domstol: 



Tydligare krav på kompetens för 
anläggningar med tillstånd

IDAG
Katthem + pensionat                    kunskapskrav 

Kommande L102 

ALLA tillståndspliktiga                   Utbildningskrav, el mots kompetens?

 Länsstyrelsen kan medge undantag för att starta en verksamhet i 
väntan på viss komplettering av kompetens

 Tillräckligt med personal krävs för att hålla djuren 

 Avelsrelaterade problem inkluderas i kunskapskraven

 Djurets fysiologiska behov inklusive rörelsebehov inkluderas i 
kunskapskraven 

 Kunskap om god social och fysisk miljö inkluderas i kunskapskraven 

 Exempel på lämpliga utbildningar ges i föreskriften        
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2 kap. 9 § DL. 
utrustning får inte orsaka lidande eller skada 

1 kap. 19 § DF. 
Jordbruksverket får föreskriva om hur 

utrustning ska användas för att förebygga 

lidande eller skada 

Vi föreskriver om 

försiktighetsåtgärder mm.

Remissinstanser: ”det behövs 

ytterligare undantag” –

utredning – avvägning 

djurskyddet-samhällsnytta –

tillägg av användning av 

munkorg med föreskrivna 

försiktighetsåtgärder.
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Tidigare utskickat remissförslag 

2019-02-07 - kattungar

Nytt förslag 

9 § Kattungar får inte skiljas från modern, eller en

likvärdig katthona som ersättare för henne, annat än

tillfälligt så länge de behöver hennes mjölk och

omvårdnad. Kattungarna ska under den här tiden hållas

i en trygg och lugn miljö.

Allmänna råd till 6 kap. 9 §

Kattungarna bör hållas tillsammans med modern,

eller hennes ersättare, tills de har uppnått minst 12

veckors ålder. Djurhållaren bör under denna tid hålla

djuren i sin ursprungliga uppväxtmiljö om inte modern

själv väljer att flytta på ungarna.

9 § Kattungar får inte skiljas från modern, eller en likvärdig katthona

som ersättare för henne, annat än tillfälligt så länge de behöver hennes

mjölk och omvårdnad. Kattungarna ska hållas på detta sätt tills de har

uppnått 12 veckors ålder. Avvikelse från den angivna tiden är

godtagbart om kattungarna helt har övergått till fast föda och deras

hälsa och välfärd i övrigt är god.

Kattungar ska under tiden tillsammans med modern eller hennes

ersättare hållas i en trygg och lugn miljö.

Allmänna råd till 6 kap. 9 §

1. För att försäkra sig om att kattungarnas välfärd är god vid sepa-

rationen från modern bör djurhållaren ha konstaterat att

katthonan inte längre erbjuder ungarna möjlighet att dia, att

katthonan inte längre tvättar sina ungar samt att kattungarna

inte uppvisar intensiv och långdragen vokalisering (gråt) när inte

modern är hos dem.

2. Djurhållaren bör hålla kattungarna i sin ursprungliga uppväxt-

miljö under tiden de hålls tillsammans med modern eller hennes

ersättare. Detta gäller inte om modern eller hennes ersättare

själv väljer att flytta på ungarna.
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Tack! Alexandre Sandro Barchiesi


