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Sammanfattning 
Utgångspunkten för denna rättskomparativa uppsats grundar sig i det Svenska och 
Finska djurskyddet. Arbetet bygger på en traditionell juridisk metod, med vilande 
tyngdpunkt på lagstiftningen och dess motiv. Sverige har sedan 1988 besuttit ett av 
världens starkaste djurskydd och har även varit en influens i skapandet av Europeiska 
Unionens och andra länders djurskyddslagstiftning. 
Oaktat att Finland är ett av Sveriges grannländer, har de en helt annan syn på djurskydd 
och framförallt hållandet av djur. Detta visar sig i de två olika lagstiftningarna, även om 
de influeras av EU-lagstiftning. Vikten av hållning och skötsel gällande hästar och 
hundar, framgår olika tydligt i de två lagstiftningarna. Länderna lägger fokus på olika 
områden inom djurskyddet, detta innebär att områden som Sverige lägger extra tyngd 
på inte regleras i samma omfattning i Finland och vice versa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 
The starting point of this justice comparative article is founded in the Swedish and 
Finnish animal protection. The article is based on a traditional legal method, with the 
center of gravity bearing on the law and its motives. 
Sweden has had one of the world’s strongest animal protections since 1988, and also 
been an influence in the making of animal protection in the United Nations and other 
countries. 
Despite the fact that Finland is one of Sweden’s neighbour countries, they still have a 
whole different view on animal protection and most of all the keeping and caring of 
animals. 
This shows in the two different legislations, even if they are influenced by UN-
legislations. 
The importance of keeping and caring of horses and dogs is unevenly clear in the two 
legislations. The countries focus on different sections within the animal protection, this 
means that the sections Sweden has as center of gravity is not regulated in the same 
extent in Finland and vice versa. 
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1. Inledning 

1.2 Frågeställning och Syfte 
 
Sverige har världens starkaste djurskydd, men hur ser djurskyddet ut jämfört med vår 
närmsta granne Finland? 
Det är känt inom kretsen av djurintresserade att Sverige har ett av världens starkaste 
djurskydd. Även om Finland är ett grannland i Skandinavien samt ett land inom EU, når 
de inte upp till likartad kvalité beträffande djurskyddet. Syftet med detta arbete är att 
göra en komparation mellan Finland och Sveriges djurskydd, gällande den rättsliga 
regleringen av djurhållning av hästar och hundar.  

1.3 Teori 
 
Vi förmodar att arbetet kommer utvisa att Sverige har ett betydligt starkare djurskydd 
än Finland, trots samhörigheten i Skandinavien, samt medlemskapet i EU. 

1.4 Metod och Material 
 
Vi kommer att använda svensk och finsk lagstiftning, dess förarbeten, samt komplettera 
med föreskrifter och motiv till föreskrifterna. Vi kommer även att använda oss av viss 
litteratur i ämnet, dock ej praxis. Anledningen till att vi valt att inte använda oss av 
någon praxis, är att djurskyddsfrågor sällan tas upp i allmän domstol. 
Det skall tilläggas och förtydligas att allt material som har använts, är eller är baserat på, 
bindande regler för Svenska och Finska djurhållare. Emellertid är tanken att gemene 
man skall kunna förstå och få ut användning av uppsatsen 
Efter ett antal upprepade försök har vi inte lyckats med bedriften att finna någon 
historik bakom Finlands djurskydd.  

1.5 Avgränsningar 
 
Vi har valt av avgränsa komparationen till djurhållning av häst och hund i Sverige och 
Finland.  Vi har även valt bort större anläggningar för hund – och hästhållning, så som 
hunddagis och stuterier1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1
 Anläggning för hästavel. 
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2. Sveriges djurskydd 
Sverige anses generellt ha ett djurskydd som uppnår en väldigt hög nivå. Det anses till 
och med vara ett av världens bästa djurskydd. Men det som är bra kan alltid bli bättre. I  
juni 2009, vid ett regeringssammanträde, togs beslut om att djurskyddet i Sverige 
behöver ses över. Det innebar att en särskilt utvald utredare skulle göra en bred översyn 
över dagens samlade djurskyddslagstiftning, lämna förslag till ny djurskyddslag och 
förordning, samt ge ett förslag på hur andra föreskrifter inom djurskyddet kan 
utformas.2  
Det sades att förslaget skulle uppnå minst samma djurskyddsnivå som dagens djurskydd 
och ska likväl som dagens lagstiftning utgå från de enskilda djurens behov samt ha ett 
preventivt syfte. Den ska dessutom bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. 
Meningen är att den nya lagstiftningen skall bli mer flexibel, målinriktad, moderniserad 
och förenklad.3  
Områden som skall genomgå en tyngre förändring är:  
 

 Övergivna och förvildade djur.4 

 Naturligt beteende.5 

 Avel som innebär ett lidande för djuren.6 

 Särskilda krav för viss djurhållning.7 

 Tävling med och träning av djur.8 

 Omhändertagande av djur och djurförbud.9 

 Användning av djur för sexuella ändamål.10 

 Straffbestämmelser.11 

 Sekretessfrågor och informationsutbyte.12 

 

Ett bra djurskydd ligger i hela samhällets intresse. Både myndigheter och djurhållare 
har en hög grad av samsyn gällande vikten av ett djurskydd som håller en hög standard. 
Det anses att djurskyddslagstiftningen i grunden är bra, samtidigt som det konstateras 
att en viss problematik föreligger som innebär att en del problem i praktiken inte kan 
lösas med hjälp av dagens lagstiftning.13   
Lagstiftningen på djurskyddsområdet består dels av nationell lagstiftning, som har sin 
utgångspunkt i djurskyddslagen (1988:534), men även av EU-lagstiftning.14 
Djurskyddslagens syfte är att förebygga onödigt lidande och sjukdom hos husdjur och 

                                                        
2 Kommittédirektiv 2009:57 s. 1. 
3 Kommittédirektiv 2009:57 s. 1. 
4 Kommittédirektiv 2009:57 s. 5. 
5 Kommittédirektiv 2009:57 s. 6. 
6 Kommittédirektiv 2009:57 s. 6. 
7 Kommittédirektiv 2009:57 s. 7. 
8 Kommittédirektiv 2009:57 s. 8. 
9 Kommittédirektiv 2009:57 s. 9. 
10 Kommittédirektiv 2009:57 s. 10. 
11 Kommittédirektiv 2009:57 s. 11. 
12 Kommittédirektiv 2009:57 s. 12. 
13 Kommittédirektiv 2009:57 s. 2. 
14 Kommittédirektiv 2009:57 s. 2. 
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försöksdjur som hålls i fångenskap. Lagen kompletterar även de EU-förordningar som 
faller inom lagens tillämpningsområde.15 
Den svenska djurskyddslagen har stått bakom ett flertal EU-direktiv som genomförts på 
djurskyddsområdet och även bakom bestämmelser i Europarådets konventioner om 
djurskydd.16 
Djurskyddslagen innehåller grundläggande bestämmelser. Den kompletteras i sin tur av 
Djurskyddsförordningen (1988:539) och med mer detaljerade föreskrifter i 
jordbruksverkets författningssamling; SJVFS.17 

3. Det svenska djurskyddets uppbyggnad 

3.1 Djurskyddslagen (1988:534) 
 
Lagen trädde i kraft den 1 juli 1988 och ersatte då lagen (1944:219) om djurskydd och 
lagen (1937:313) angående slakt av husdjur.18 
Som tidigare nämnts innehåller djurskyddslagen bestämmelser om hur djur skall hållas 
och skötas. Lagen har ett preventivt syfte och ska förebygga onödigt lidande och 
sjukdom hos husdjur, försöksdjur och andra djur som hålls i fångenskap. Som framgår 
omfattar inte djurskyddslagen vilda djur och vilt levande fisk.19 
Lagen innehåller bland annat grundläggande bestämmelser om:  
 

 Operativa ingrepp. 

 Slakt. 

 Tillståndsplikt för viss djurhållning. 

 Tävling med och förevisning av djur. 

 Användning av djur för vetenskapliga ändamål. 

 Bestämmelser om offentlig kontroll. 

 

Vidare innehåller lagen bland annat bestämmelser om:  
 

 Föreläggande och förbud. 

 Bestämmelser om avgifter. 

 Omhändertagande av djur. 

 Djurförbud. 

 Straff och överklagande. 

 

Överträdelse mot djurskyddslagens straffbestämmelser faller under allmänt åtal och 
prövas av allmän domstol.20 
Ett beslut taget av en statlig förvaltningsmyndighet med stöd av djurskyddslagen mot en 
enskild kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Förvaltningsdomstolen kan 
välja att överpröva beslutet samt ändra eller upphäva det.21 

                                                        
15 Kommittédirektiv 2009:57 s. 2. 
16 Kommittédirektiv 2009:57 s. 2. 
17 Kommittédirektiv 2009:57 s. 2. 
18 SOU 2011:75 s. 173. 
19 SOU 2011:75 s. 174. 
20 SOU 2011:75 s. 174. 
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3.2 Djurskyddsförordningen (1988:539) 
 
Det står angivet i djurskyddslagen att regeringen eller den myndighet som regeringen 
bemyndigar får utfärda närmare föreskrifter. Därför finns djurskyddsförordningen som 
ett komplement till djurskyddslagen.22 
Djurskyddsförordningen är antagen av regeringen och är mer detaljerad än 
djurskyddslagen och anger även att Jordbruksverket blir bemyndigat att meddela 
kompletterande föreskrifter.23 
Genom beslut från regeringen kan bestämmelserna i förordningen ändras, vilket 
regleras i generella bestämmelser i exempelvis regeringsformen (1974:152) och 
djurskyddslagen. Detta förfarande går betydligt fortare eftersom det inte krävs någon 
omfattande beredning och riksdagsbeslut, som krävs vid ändring av djurskyddslagen.24 

3.3 Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS) 
 
I huvudsak har regeringen lämnat över rätten att utfärda föreskrifter till 
Jordbruksverket. Jordbruksverket har i sin tur antagit ett flertal detaljföreskrifter med 
stöd av bemyndiganden i djurskyddsförordningen. Djurskyddsförordningen ger 
Jordbruksverket omfattande rätt att meddela och utforma närmare bestämmelser i form 
av föreskrifter om djurskydd. Föreskrifterna är bindande för Jordbruksverket själva och 
även andra myndigheter och domstolar.25 
Totalt har Jordbruksverket meddelat ungefär 35 olika föreskrifter och dessa utgör 
tillsammans en omfattande regelmassa. De innehåller detaljerade bestämmelser 
angående djurskydd och behandlar många skilda ämnen. Exempelvis:  
 

 Rennäring. 

 Djurtransporter. 

 Odling av fisk. 

 Hållande av hund och katt. 

 Cirkusar. 

 Djurhållning i djurparker.26 

 

I vissa fall förekommer det att föreskrifterna från början har meddelats av andra 
myndigheter, men vars ansvarsområden numera har övertagits av Jordbruksverket. Som 
exempel kan nämnas Centrala försöksdjursnämnden och Djurskyddsmyndigheten.  
Jordbruksverket är även central kontrollmyndighet för det svenska djurskyddet. Lokalt 
arbetar de olika länsstyrelserna med djurskydd och djurskyddskontroll, samordnade 
under Jordbruksverket.27 
 
 
 

                                                                                                                                                                             
21 SOU 2011:75 s. 174. 
22 SOU 2011:75 s. 174. 
23 SOU 2011:75 s. 174. 
24 SOU 2011:75 s. 174. 
25 SOU 2011:75 s. 175. 
26 SOU 2011:75 s. 175. 
27 SOU 2011:75 s. 175. 



 

5 
 

4. Det finska djurskyddets uppbyggnad 
Djurskyddet har på senare år gjort en kraftig utveckling i hela Europa. Inom den 
vetenskapliga forskningen har det tagits mer hänsyn till förutsättningarna för 
välbefinnande och grundläggande behov. Även vanliga människors syn på djurens värde 
samt på hantering och behandling av djuren har förändrats till det bättre. Det finns en 
moralisk skyldighet för oss människor att respektera och ta i beaktning djurens förmåga 
att känna smärta och minnas.28 

4.1. Jord- och skogsbruksministeriet 
 
Jord- och skogsbruksministeriet leder och övervakar djurskyddet i Finland, i egenskap 
av den högsta verkställande myndigheten. I huvudsak kontrolleras att djurskyddslagen 
(247/1996) samt lagen (1429/2006) och förordning (EG nr 1/2005) om transport av 
djur efterföljs. Det finns dock, precis som i Sverige, en djurskyddsförordning (396/1996) 
som kompletterar djurskyddslagen med mer detaljerade uppgifter. Exempel på andra 
förordningar är Förordning om skydd av hästar (588/2010) och Förordning om skydd 
av hundar, katter och andra smådjur som hålls för sällskap och hobby (674/2010).  
Finlands djurtransportförordning är en direkt förordning från EU som antagits i Finsk 
lag utan ändringar. Ändå ger förordningen utrymme för enskilda EU-länder att skärpa 
lagstiftningen nationellt.29  
Ministeriet utreder all djurskyddslig lagstiftning och styr Eviras30 verksamhet för 
djurskyddets del.31 

4.2 Livsmedelssäkerhetsverket Evira 
 
Evira är Finlands motsvarighet till Statens Jordbruksverk i Sverige. 
Evira, precis som Ministeriet, övervakar att lagar och förordningar efterföljs. Verket har 
emellertid ingen rätt att utföra inspektioner på vare sig gårdar eller under pågående 
transport, utan denna rättighet har getts till Regionförvaltningsverket. Eviras uppgift är 
istället att leda, utveckla och styra verkställigheten av tillsynen över djurskydds- och 
djurtransportlagstiftningen.32 

4.3 Regionförvaltningsverket 
 
Regionförvaltningsverket, är som den svenska Länsstyrelsen, en verksamhet som är 
uppdelad med flera olika kontor på olika regionala områden. Inom detta verk svarar 
länsveterinärerna för tillsynen över djurskydds- och djurtransportlagstiftningen.   
Inom kommunen utövas tillsynen av lokala veterinärer och polisen. Det finns en 
hälsovårdsinspektör på kommunal nivå som utövar tillsyn över hälsoskyddet, men även 
över djurskyddet och fungerar som komplement till polis och veterinär.33 

                                                        
28 http://www.evira.fi/portal/se/djur/djurskydd_och_djurhallning/. 
29http://www.evira.fi/portal/se/djur/djurskydd_och_djurhallning/overvakning_av_djurskydd/elainsuoje
luviranomaiset_suomessa_. 
30

 Se nedan. 
31http://www.evira.fi/portal/se/djur/djurskydd_och_djurhallning/overvakning_av_djurskydd/elainsuoje
luviranomaiset_suomessa_. 
32http://www.evira.fi/portal/se/djur/djurskydd_och_djurhallning/overvakning_av_djurskydd/elainsuoje
luviranomaiset_suomessa_. 
33http://www.evira.fi/portal/se/djur/djurskydd_och_djurhallning/overvakning_av_djurskydd/elainsuoje
luviranomaiset_suomessa_. 

http://www.evira.fi/portal/se/djur/djurskydd_och_djurhallning/
http://www.evira.fi/portal/se/djur/djurskydd_och_djurhallning/overvakning_av_djurskydd/elainsuojeluviranomaiset_suomessa_
http://www.evira.fi/portal/se/djur/djurskydd_och_djurhallning/overvakning_av_djurskydd/elainsuojeluviranomaiset_suomessa_
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5. Gemensam EU-rättslig lagstiftning 

5.1 EU-rättens grundläggande principer och bestämmelser om 
djurskydd 
 
Den svenska och finska djurskyddslagen kompletterar bestämmelser i olika EU-
förordningar som faller in under lagens tillämpningsområde.34 

5.1.1 EU-förordningar på djurskyddsområdet 
 
En förordning antas gemensamt av Europeiska unionens råd och Europaparlamentet 
eller kommissionen allena.35 
En förordning från EU är allmän och bindande i alla delar för alla medlemar i EU. De är 
direkt tillämpliga, vilket innebär att de blir omedelbart gällande i alla medlemsländer. 
Med andra ord är en EU-förordning att likställa med nationell lagstiftning och bli giltig 
utan några särskilda åtgärder från nationella myndigheter.36 
Det finns områden som anses vara fullharmoniserade där förordningar helt och hållet 
styr lagstiftningen, men det finns också områden där både nationell lag och EU-
förordningar samverkar. Ett exempel på ett område av den senare slaget är 
djurtransportförordningen, där det anges att det kan ställas högre krav på 
djurtransporter som sker inom medlemslandets egna gränser.37 
Alla EU-förordningar på området framgår av tillkännagivandet (2007:118) om de EG-
bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534). 38 

5.1.2 EU-direktiv på djurskyddsområdet 
 
Ett EU-direktiv är vanligen av en så kallad ramkaraktär. I direktivet anges vilka mål som 
medlemsländerna skall uppnå, men själva vägen dit får medlemslandet själv bestämma.  
Målen med direktiven är att skapa en harmonisering mellan medlemsländer.39 
Det finns både generella EU-direktiv på djurskyddsområdet och EU-direktiv för specifika 
djurslag. De viktigaste generella direktiven är:  
 

 Rådets direktiv (86/609/EEG) av den 24 november 1986 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagar och andra författningar om skydd av djur som används 

för försök och andra vetenskapliga ändamål. 40 

 Rådets direktiv 93/119/EG av den 22 december 1993 om skydd av djur vid 

tidpunkten för slakt eller avlivning. 41 

 Rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd av 

animalieproduktionens djur. 42 

                                                        
34 SOU 2011:75 s. 175. 
35 SOU 2011:75 s. 177. 
36 SOU 2011:75 s. 177. 
37 SOU 2011:75 s. 184. 
38 SOU 2011:75 s. 184. 
39 SOU 2011:75 s. 178. 
40 SOU 2011:75 s. 186. 
41 SOU 2011:75 s. 187. 
42 SOU 2011:75 s. 187. 
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 Rådets direktiv 1999/22/EG av den 29 mars 1999 om hållande av vilda djur i 

djurparker. 43 

 

Före 1998 fanns inga generella regler på djurskyddsområdet inom EU. Det fanns 
emellertid regler för specifika djurslag och speciella omständigheter. Dessa 
bestämmelser är fortfarande gällande vid sidan av de mer generella reglera.44 
Samtliga av ovan nämnda direktiv är så kallade minimidirektiv, vilket innebär att 
medlemsländerna själva har möjlighet att lagstifta om strängare regler i de aktuella 
fallen. Det gäller i de fall då det är förenligt med EU-fördragets allmänna principer om 
till exempel fri rörlighet för varor.45 
 

6. Vad hände med djurskyddet vid EU-inträdet i Sverige? 

6.1 Jordbruksförändringar 
 
När den nya djurskyddslagen infördes 1988 hade Sverige en egen marknad för 
jordbruksprodukter, som var reglerad mot omvärlden.  
Syftet var att den svenska produktionen i huvudsak skulle tillgodose efterfrågan på den 
svenska marknaden. Sverige var i stort sett självförsörjande på denna punkt.46 
Det medförde även att den svenska produktionen skyddades mot de merkostnader som 
kom av de stränga svenska djurskyddsreglerna och blev inte något oövervinnerligt 
problem för producenterna. Lagstiftaren ansåg emellertid att mervärdet av ett bra 
djurskydd, kompenserade för en ökad kostnad för konsumenterna.47 
År 1990 togs ett beslut i riksdagen som medförde att jordbruket avreglerades, vilket i 
sin tur medförde att den egna produktionen minskade under några år. Efter att 
riksdagen 1991 beslutade om att Sverige skulle gå med i EU, skedde en gradvis 
anpassning av produktionen.48 
Genom medlemskapet 1995 skedde en radikal omläggning av jordbrukspolitiken i och 
med att EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP (Common Agricultural Policy), 
infördes i Sverige. Konsekvensen blev den att det nu råder frihandel mellan 
medlemsländerna och det tidigare så viktiga självförsörjningstänkandet försvann. Det 
blev nu istället en fråga om konkurrens, vilket i hög grad kom att styra in- och utförsel 
på livsmedelsområdet och likväl export och import från tredje land.49 
De svenska producenterna fick ingen kompensation för de ekonomiska konsekvenser 
som blev vid EU-inträdet, dock fick jordbruken statliga medel för att marknadsföra det 
svenska mervärdet. Något som skall poängteras är att de svenska konsumenterna 
fortfarande betalar det mervärde som svenskproducerade varor står för i butikerna. 

 

 

                                                        
43 SOU 2011:75 s. 188. 
44 SOU 2011:75 s. 188. 
45 SOU 2011:75 s. 188. 
46

 SOU 2011:75 s. 203.  
47

 SOU 2011:75 s. 204. 
48

 SOU 2011:75 s. 204. 
49

 SOU 2011:75 s. 204. 
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6.2 Sverige står självständigt 
 
När Sverige beslutade sig för att bli medlem i EU, lämnade EU en försäkring om att de 
svenska nationella djurskyddsreglerna skulle få behållas. Det har även framförts från 
EU-kommissionen att Sverige ses som ett föregångsland, som bidrar till att höja nivån på 
djurskyddet inom EU. Allt sedan Sverige blev medlemmar i EU, har Sverige arbetat hårt 
för att förbättra djurskyddsnivån nationellt. Detta har lyckats till viss del, därför pågår 
ett process med att korrigera dessa delar i den nya djurskyddslagen.50 Framförallt är det 
omfattandet av regler gällande livsmedelsproduktion och försöksdjur som har utökats 
och skärpts på flera områden. Sverige har fortfarande på flera djurrättsliga områden 
betydligt strängare regler än länder inom övriga EU.51 
År 2010 har en diskussion tagit fart inom EU angående gemensamma djurskyddsregler 
för sällskapsdjur och då i första hand gällande hund och katt.52 

7. Det svenska djurskyddet ur ett historiskt perspektiv 

7.1 Lagen före 1988 
 
1844 behandlades den första motionen med anknytning till djurskydd i Sveriges riksdag. 
Det var en riksdagsman vid namn Nicolaus Torsten Roos som skrev i sin motion att djur 
for illa och att det borde finnas lagstiftning som skyddar djur från misshandel av sina 
ägare. Lagutskottet fick motionen på remiss och svarade i ett betänkande att förslaget 
skulle avslås. Motiveringen bakom lagutskottets betänkande var att det skulle vara svårt 
att avgöra var gränsen går mellan sträng uppfostran och misshandel. Lagutskottet 
menade vidare att de inte heller trodde att gemene man skulle vara intresserade av en 
djurplågerilag. Riksdagen beslutade i enlighet med Lagutskottets förslag.  
Där efter kom det att dröja ända fram till 1856 innan sex nya motioner lades fram i 
riksdagen om en ny lag mot misshandel av lantbrukets djur.53 
Den här gången var Lagutskottet positiva till en dylik lag och stödde denna gången 
förslagen i sitt betänkande. Även den här gången diskuterades var gränsen mellan 
sträng uppfostran och misshandel skulle gå. Nu löstes problemet genom den allmänna 
regeln om att domaren själv fick göra en bedömning i varje enskilt fall. Lagutskottets 
förslag var att 22:2 i byggningabalken skulle ändras och vidare skulle gälla misshandel 
av egna djur och inte bara andras. Förslaget gick igenom i riksdagen och paragrafen kom 
att lyda som följande:  
 
”(W)isar någon i behandling av egna eller andras kreatur uppenbar grymhet; straffas med 

böter från och med fem till och med etthundra riksdaler riksmynt.”54 
 
1864 infördes en ny strafflag i Svensk lagstiftning och 22:2 flyttades nu från 
byggningabalken till att ingå bland sedlighetsparagraferna i den nya strafflagen. 
Paragrafen kom att behålla samma formulering från 1857 och ändra fram till 1907. Dock 
höjdes straffskalan 1890 till att böter kunde utdömas om maximalt 500 kr. 1900 

                                                        
50

 En process pågår för att ta fram en ny djurskyddslag.  
51

 SOU 2011:75 s. 204. 
52

 SOU 2011:75 s. 205. 
53 SOU 2011:75 s. 195. 
54 SOU 2011:75 s. 195. 



 

9 
 

skärptes straffskalan ytterligare och kom nu även att omfatta ett maximalt straff om sex 
månaders fängelse.55 
Det var först år 1907 som paragrafen skrevs om och nu kom att gälla alla djur, så även 
sällskapsdjur och vilda djur.  
Nästa förändring av lagen kom att dröja fram till 1921. Det hade framkommit missnöje 
om hur lagen var formulerad och hur den tillämpades. Det hade lagts fram motioner 
årligen som angav att lagen borde ändras. Lagtexten var otidsenlig eftersom det hade 
visat sig att det krävdes en uppenbar grymhet mot djur. Även bland olika yrkesgrupper 
som använde lagen i sitt arbete hade det uppkommit frustration över att det inte gick att 
komma åt djurplågarna. Djurplågarna fälldes upprepade gånger för djurplågeri, betalade 
sina böter och kunde därefter fortsätta med sin dåliga djurhållning.56 
Resultatet blev en proposition (prop. Nr 6, 1921) med ett förslag om lagändring där 
rekvisitet uppenbar grymhet var borttaget ur lagtexten. Vidare skulle polisen få rätt att 
omhänderta vanvårdade djur. Det främsta syftet med lagförändringen var att minska 
tveksamheten kring vilka handlingar mot djur som skulle vara att anse som djurplågeri 
och vara straffbara. Bestämmelsen kom att få lydelsen:57 
 

”D[en] som gör sig skyldig till oförsvarlig misshandel eller överansträngning av djur eller 
genom vanvård tillfogar djur lidande, straffas för djurplågeri med böter. Är djurplågeriet 

av svår beskaffenhet; må till fängelse i högst sex månader dömas.” 
 
1935 gjorde riksdagen en skrivelse till regeringen och begärde att frågan om en särskild 
djurskyddslag skulle utredas (Rskr. 1935:61). Det resulterade i ett betänkande med ett 
förslag till ny djurskyddslagstiftning (SOU:1938:36) som presenterades i november 
1938.58  
I januari 1944 lämnades en proposition till riksdagen innehållande bland annat ett 
förslag om en ny djurskyddslag (prop.nr. 1944:43). Det framgår tydligt av propositionen 
att syftet med lagen är att innehålla grundläggande bestämmelser om djurskydd och att 
mer detaljerade bestämmelser skulle komplettera lagen.59 
Propositionen behandlades först av Lagutskottet (LU 1944:28). Lagutskottet gjorde 
bedömningen att strafflagens bestämmelser om djurplågeri inte var tillräckliga, utan 
behövde kompletteras av mer detaljerade föreskrifter. Den föreslagna djurskyddslagen 
ansågs innehålla lämpliga kompletteringar och Utskottet stödde också de framlagda 
förslaget om djurskyddslagen som ramlagstiftning.60 
Riksdagen antog lagförslaget och Sveriges första djurskyddslag trädde i kraft den 1 
januari 1945 (lagen 1944:219 om djurskydd). Sverige var sist av sina grannar i 
Skandinavien att anta en särskild djurskyddslag. Danmark hade infört en dylik lag redan 
1916. Finland antog sin 1934 och Norge 1935.61 
Dock hade det redan tidigare förekommit svenska detaljbestämmelser om djurskydd. 
Exempelvis genom förordningen (1916:596) angående förbud mot förevisning av djur i 
så kallade menagerier (djurparker) och lagen (1937:313) angående slakt av husdjur.62 

                                                        
55 SOU 2011:75 s. 196. 
56 SOU 2011:75 s. 196. 
57 SOU 2011:75 s. 196. 
58 SOU 2011:75 s. 196. 
59 SOU 2011:75 s. 197. 
60 SOU 2011:75 s. 197. 
61 SOU 2011:75 s. 197. 
62 SOU 2011:75 s. 197. 
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Lagen om djurskydd kom senare att kompletteras genom föreskrifter utfärdade av 
regeringen och av den ansvariga förvaltningsmyndigheten.  
Från 1945-1959 var de ansvariga Medicinalstyrelsen, 1959 – 1972 Veterinärstyrelsen, 
1972 – 1991 Lantbruksstyrelsen, 1991 – 2004 Jordbruksverket, 2004 – 2007 
Djurskyddsmyndigheten och därefter återigen Jordbruksverket som fortfarande är 
ansvarig förvaltningsmyndighet.63 

7.2 Bakgrund till utformningen av 1988 års lag om djurskydd 
 
När den nya djurskyddslagen (1988:534) kom 1988, krävdes ett nytt och bättre 
djurskydd. Jordbruken hade utvecklats, djur levde längre, husdjursskötslen hade blivit 
mer teknik- och ekonomianpassad, djurens näringsbehov tillgodosågs på ett annat sätt 
och kunskapen om djurs välfärd hade utvecklats. 1988 års djurskyddslag föregicks av 
livliga etiska debatter om hållande av djur och att djurens miljö ska anpassas mer efter 
deras biologiska förutsättningar.64 
Under 1973 infördes en bestämmelse om förprövning av djurstallar i djurskyddslagen. 
Det ansågs grundläggande att djurskyddsaspekterna skulle tas i beaktning eftersom att 
djurhälsa är starkt förknippat med djurens närmiljö. Det framhölls vidare att större 
hänsyn skulle tas till djurens välfärd, vilket i sin tur skulle det leda till bättre ekonomi för 
djurägaren.65  
När 1988 års djurskyddslag antogs, infördes en helt ny paragraf (4§) vars motsvarighet 
inte fanns i 1944 års lag. Paragrafen löd:  
 

”Djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller päls ska hållas 
och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem 

möjlighet att bete sig naturligt.” 66 
 
Denna paragraf infördes bestämt för husdjursproduktionen, eftersom denna grupp djur 
ansågs vara mest drabbad av de ekonomiska intressen som ligger i djurhållningen. Det 
innebar emellertid inte att paragrafen skulle vara tillämpbar på endast husdjur, utan 
gällde även övriga djur som lagen syftar att skydda.67 Övriga bestämmelser i den nya 
lagen som rör hur husdjur ska skötas och hållas hade motsvarighet i tidigare lagstiftning. 
Flera av paragraferna hade dock utvecklats eller redigerats, men grundtanken var ändå 
den samma.68 
Vidare pekades det på att några former av djurhållning behövde utvecklas för att uppnå 
de nya kraven. En generell punkt var att djurtätheten i boxarna måste minskas. Detta 
skulle verkställas genom förprövning och föreskrifter om byggnaders mått inom olika 
typer av djurhållning.69 De djurhållningsformer som nämns är: 
 
 
 
 
 
                                                        
63 SOU 2011:75 s. 197. 
64 SOU 2011:75 s. 198. 
65 SOU 2011:75 s. 198. 
66 SOU 2011:75 s. 199. 
67 SOU 2011:75 s. 200. 
68 SOU 2011:75 s. 199. 
69 SOU 2011:75 s. 200. 
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 Uppbundna mjölkkor. 

 Nötköttproduktion. 

 Fixerade suggor. 

 Slaktsvin. 

 Slaktkyckling. 

 Höns i oinredda burar. 

 

Det föreslogs att oinredda hönsburar skulle bli förbjudna och att övriga nya krav skulle 
börja gälla med en övergångsperiod på 10 år för befintliga stallar.70 
Krav på betesgång för mjölkkor skulle införas med direkt verkan vid de jordbruk där 
betesmark och andra praktiska förutsättningar fanns.  
Kompensation till jordbrukarna för eventuellt uppkomna merkostnader efter ändringar 
av djurhållningen ansågs att det skulle lösas av jordbrukarna själva.71 Det gjordes likväl 
den bedömningen att på längre sikt skulle de nya kraven på skärpt djurhållning leda till 
bättre djurhälsa och även medföra en förbättrad produktionsekonomi. Det skall 
emellertid inte stickas under stolen med att övergången till de nya reglerna inte gick 
problemfritt. Till exempel medförde de stora omställningarna i djurhållningen stora 
kostnader för jordbruken i många år.  
En annan stor reform som genomfördes i 1988 års lag var införandet av ordet sjukdom i 
2 §. Enligt den äldre lagen skulle djur behandlas väl och skyddas ifrån lidande, och nu 
även sjukdom. Detta medförde en stark skärpning av djurskyddet och det var nu inte 
längre tillåtet att utsätta djur för sjukdom.72 
I den 7 § gavs Regeringen, eller Lantbruksstyrelsen, bemyndigande att föreskriva om 
förbud eller villkor att hålla djur i fångenskap. Den bakomliggande anledningen till 
denna bestämmelse var att kunna begränsa möjligheterna för människor att hålla 
exotiska eller vilda djur som sällskapsdjur.73 
Operativa ingrepp förbjöds av andra anledningar än veterinärmedicinska skäl, i 10 § av 
1988 års lag. I myndigheternas föreskrifter skrevs att undantag fick göras för 
produktionsdjur om särskilda skäl förelåg. Sedan tidigare hade det endast förelegat 
detaljföreskrifter om kastrering och kupering av svansar och öron samt 
stämbandsoperationer på hundar. Det ansågs nu viktigt att förebygga att inga onödiga 
eller kosmetiska operativa ingrepp utfördes. I och med de nya reglerna blev det nu 
tillåtet att kastrera husdjur, men förbjudet att kupera svansar och trimma näbbar av 
andra skäl än veterinärmedicinska.74 
I 12 § gavs regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Lantbruksstyrelsen 
bemyndigande att föreskriva om förbud eller villkor för användning av genteknik på 
djur. Hormoner eller andra ämnen fick enbart användas i syfte att förebygga, påvisa, 
lindra eller bota sjukdomar.75 Det hade uppstått en oro för att gentekniken skulle börja 
användas i ekonomiskt vinstsyfte eller orsaka skador och lidande för djuren. Exempelvis 
genom att använda tillväxthormon inom mjölk- eller köttproduktionen.76 

                                                        
70 SOU 2011:75 s. 200. 
71 SOU 2011:75 s. 200. 
72 SOU 2011:75 s. 201. 
73 SOU 2011:75 s. 201. 
74 SOU 2011:75 s. 201. 
75 SOU 2011:75 s. 201. 
76 SOU 2011:75 s. 202. 
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Eftersom att enstaka incidenter har hänt där djur avlivats utan bedövning eller fortsatt 
in i slaktprocessen utan att vara avlidna, infördes i 13 § att djur skall skonas från obehag 
och onödigt lidande när det förs till slakt och när de slaktas.77 
I 16 § fanns sedan tidigare en tillståndsplikt för hundägare som bedrev verksamhet 
yrkesmässigt eller i större omfattning. Tillståndsplikten utvidgades nu att även gälla 
ridskoleverksamhet och pälsdjursuppfödning. Anledningen i fråga om 
ridskoleverksamhet var att lagstiftaren ville kunna styra upp verksamheten innan den 
startade. Det ansågs att det systemet fungerade mycket bra i fråga om verksamhet med 
hundar, där reglerna åstadkommit en sanering och hoppades på liknande resultat inom 
ridskoleverksamheten. I fråga om pälsdjursindustrin ansågs att djuren förvarades under 
extrema, tveksamma förhållanden och därför infördes tillståndsplikten.78 
I 17 § infördes en skärpning jämfört med det generella kravet i 2 §. Där angavs att djur 
inte får tränas för eller användas vid tävling på ett sådant sätt att de utsätts för lidande. 
Paragrafen kom att utgöra ett absolut förbud mot lidande i dylika situationer. Det fanns 
även en rädsla för att det hade blivit alldeles för stora ekonomiska intressen inom 
djursporten. Därför infördes i 18 § ett förbud mot doping av tävlingsdjur.79 
I enlighet med Europarådets konvention om försöksdjur (ETC 123) skrevs det in i 20 § 
att inrättningar som använder försöksdjur skall ha en godkänd föreståndare och att 
personer som arbetar med dessa djur ska inneha tillräcklig utbildning. Det regleras även 
i 23 § krav om uppgiftslämnande som ställs på dylika inrättningar, enligt nämnda 
konvention.80 
Det infördes dessutom ytterligare bestämmelser i djurskyddslagen om:  
 

 Avgifter. 

 Rätten att få ta del av handlingar. 

 Rätten att förfoga över djur. 

 Fastställande av omhändertagande. 

 Nya eller ändrade straffsatser. 

 

Många ansåg att nivåerna av djurskydd i de olika delarna av 1988 års lag blev ologisk i 
förhållande till djurens behov av att utföra sina naturliga beteenden. I fråga om 
produktionsdjuren utgick lagstiftaren från de produktionsformer som redan fanns och 
bestämde om vissa förändringar och förbättringar för att kunna komma upp i en nivå 
som ansågs acceptabel av samhället. I fråga om andra djur än lantbruksdjur, baserades 
nivån istället efter de problemställningar som fanns på de olika områdena och reglerade 
den efter vad som skulle kunna tyckas vara acceptabelt från samhällets sida. Ett exempel 
är att burar till värphöns förbjöds, men det gjordes ingenting åt produktionsformen för 
pälsdjursuppfödningen där djuren hålls i nätburar med mycket liten miljöberikning. 
Däremot infördes en tillståndsplikt för att försäkra sig om att pälsdjursproducenterna 
innefattade tillräcklig kunskap för djurens hantering. Ändå hade det sedan tidigare 
uttalats att kraven på att djuren skulle kunna bete sig naturligt skulle bli gällande även 
pälsdjuren. Samt att det behövde ske en översyn av riktlinjerna för pälsdjurshållningen 
och då framförallt vad det gällde burstorleken.81 
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7.3 Hur har djurskyddslagen ändrats sedan 1988?  
 
Vissa generella förändringar har gjorts i djurskyddslagen sedan införandet 1988. Delvis 
har den statliga myndighet som bär ansvaret ändrat namn och delvis har 
djurskyddskontrollen flyttats från kommunerna till länsstyrelserna. Vissa definitioner 
på försöksdjursområdet har ändrats och vissa har lagts till.  
Framförallt har EU-lagstiftning tillkommit och djurskyddslagen är nu ett komplement till 
denna.82 I det följande nämns i korthet de viktigaste förändringar som gjorts.  
 

 Grundläggande bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas (3–9 §)83   

Bestämmelserna i 4 § var förut begränsade till produktionsdjur, men gäller nu 

alla djur som omfattas av lagen. Bestämmelserna i 9 § har utvecklats att djur skall 

ges vård av veterinär om så krävs vid skada eller sjukdom.  

 
 Operativa ingrepp m.m. (10–12 §§)84 

Injektioner är en förbjuden åtgärd om den ges av andra skäl än 

veterinärmedicinska, i enlighet med 10 §.  

I 11 § har en ändring skett så att även annan djurhälsopersonal än veterinär har 

rätt att utföra vissa åtgärder beroende på kompetens.  

12 § har ändrats och gäller inte numer försöksdjur.  

 

 Tillståndsplikt för viss djurhållning (16 §)85 

Bestämmelserna har ändrats från att tidigare gällt hundar och 
ridskoleverksamhet, till att nu omfatta sällskapsdjur generellt och även 
uppfödning, försäljning, förvaring och utfodring av hästar.  

 
 Anmälan om vanvård m.m. (28 a §)86 

Bestämmelsen är ny i djurskyddslagen och rör all djurhälsopersonal. 
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84 SOU 2011:75 s. 210. 
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 Förbud att ha hand om djur (29 §)87 

Bestämmelserna i denna paragraf är kraftigt skärpta med ändringar som gjorts 

1993 och 2003. Den 1 januari 1993 infördes handlingsplikt för länsstyrelsen. 

Förut angavs att länsstyrelsen fick fatta beslut, medan den nya lydelsen är att 

länsstyrelsen ska fatta beslut. Det infördes ett andra stycke i paragrafen, en slags 

rimlighetsbedömning. Den angav att ”Förbud ska inte meddelas om det kan antas 

att ett upprepande inte kommer att inträffa”.  

Den 1 januari 2003 skärptes paragrafen ytterligare. 2 nya kriterier infördes, men 

den kraftigaste skärpningen var att ”kan antas” i andra stycket byttes ut mot ”är 

uppenbart”. Den medförde att det ställdes mycket höga krav på bedömningen av 

om ett upprepande kommer att ske.  

 

 Omhändertagande av djur m.m. (31–34 §§)88 

Bestämmelserna i 31 och 32 §§ skärptes 1 januari 2003 på samma sätt som 29 §, 

genom att länsstyrelsen, tillsynsmyndighet eller polismyndighet inte bara får 

fatta beslut, utan ska fatta beslut. 31 § utökades med samma 2 kriterier som i 29 

§.  

I 33 § infördes ett förtydligande att ett omhändertagande enligt 31 och 32 §§ 

även gäller avkomma som djuret föder under omhändertagandet.  

I den 34 § stod angivet att länsstyrelsen skulle fatta beslut om avlivning eller 

försäljning i samma stund som djuret omhändertogs. 1993 ändrades det till att 

länsstyrelsen skall snarast fatta beslut om detta.  

 
Inga genomgripande förändringar av djurskyddsreglerna angående djurhantering har 
skett under de drygt 20 år som lagen har funnits.89 Det har i vissa fall tillförts 
detaljregler och en del generella ändringar. Det enda som genomgått en större 
förändring är reglerna om djurskyddskontroll och straffbestämmelserna.90 
Vid en närmare genomgång av djurskyddsförordningen, kan fastställas att de 
förändringar som skett är i stor sett samma som för djurskyddslagen.91 
Förslaget92 som presenterades i början av 2011, överlämnades till jordbruksminister 
Eskil Erlandsson i oktober 2011. Det tåls att nämnas att det även i Finland är en ny 
djurskyddlag under utarbetning och den beräknas att vara klar 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
87 SOU 2011:75 s. 213. 
88 SOU 2011:75 s. 213. 
89 SOU 2011:75 s. 214. 
90 SOU 2011:75 s. 215. 
91 SOU 2011:75 s. 215. 
92

 I form av SOU 2011:75 
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7.4 Utvecklingen av myndighetsföreskrifterna om djurskydd  
 
Jordbruksverkets föreskrifter om djurskydd är samlade i Staten jordbruksverks 
författningssamling (SJVFS) och reglerar många områden som rör olika djurslag.  SJVFS 
arbetades fram efter 1988. Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om 
djurhållning inom lantbruket m.m. (SJVFS 2010:14) har ändrats 18 gånger sedan de 
infördes 1989 och har utökats från 111 paragrafer till att idag omfatta 168.93 De delar 
som reglerar hästhållning ingår inte längre i nämnda föreskrifter om lantbruksdjur, utan 
regleras numera i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om 
hästhållning (DFS 2007:6).94  

8. Djurhållning av häst, Sverige 

8.1 Social kontakt 
 
Gällande vård av häst måste man i grunden ha en förståelse i att hästen är ett flockdjur 
och behöver social kontakt.95 Hästhållare har ansvaret att se till att hästen får den 
kontakt den behöver, helst med andra hästar,96 så att dessa får möjlighet till att bete sig 
naturligt.97 Även när de står uppstallade i boxar skall hästarna kunna höra och se 
varandra, och så länge ingen av hästarna är aggressiva skall de även finnas möjlighet för 
dem till viss fysisk kontakt.98 Hästarna behöver inte vara av samma ras eller storlek, det 
sociala utbytet är likadant, då de har samma språk och varningssignaler oavsett ras.99 
Hästar kan dock få tillräckligt socialt utbyte av andra flockdjur, så som får eller 
nötkreatur. Utöver det sociala utbytet mellan djuren skall hästen ha daglig tillsyn, med 
andra ord måste någon se till hästen minst en gång per dag. Är hästen skadad eller beter 
sig onormalt skall detta djur ses till oftare.100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
93 SOU 2011:75 s. 226. 
94 SOU 2011:75 s. 227. 
95 Andersson, I., Lindberg, C. Hästägarens handbok, s. 30. 
96http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar/skotsel.4.1cb85c4511eca55276c8000230
5.html. 
97 Djurskyddslag (1988:534), 4§. 
98http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar/stallmiljo.4.1cb85c4511eca55276c80002
415.html. 
99 Andersson, I., Lindberg, C. Hästägarens handbok, s. 30. 
100http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar/skotsel.4.1cb85c4511eca55276c800023
05.html. 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar/skotsel.4.1cb85c4511eca55276c80002305.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar/skotsel.4.1cb85c4511eca55276c80002305.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar/stallmiljo.4.1cb85c4511eca55276c80002415.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar/stallmiljo.4.1cb85c4511eca55276c80002415.html
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8.2 Stallklimat 
 
Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.101 För att uppnå 
detta är ett gott klimat i stallet mycket viktigt för hästens hälsa. De flesta 
luftvägssjukdomar som drabbar hästen beror på en dålig stallmiljö. Hästar är genetiskt 
anpassade att klara blåst, fukt, värme och kyla så som det förekommer i det vilda. I en 
instängd stallmiljö förekommer faktorer som hästens luftvägar inte har något försvar 
mot, så som ammoniak från gödseln, kvalster, damm och svampsporer. För att få ett bra 
klimat i stallet finns det många åtgärder som måste åtas. 
Till att börja med måste man se över takhöjden i stallet.102 Takhöjden är beroende av 
höjden på hästen som har sitt hem där. För att räkna ut takhöjden multipliceras hästens 
mankhöjd med 1,5. Höjden får dock inte vara lägre än 220 centimeter. Även ströbäddens 
höjd måste ses över, då denna spelar in i nivån hästen når. Som exempel, en häst med en 
mankhöjd på 150 centimeter skall ha en takhöjd på minst 225 centimeter, och detta är 
då utan att ha räknat in höjden på ströbädden.103 
 
Exempel på beräkning av takhöjd i ett stall 
Mankhöjd (cm) Lägsta tillåtna takhöjd (m) 
150 x 1,5 2,25 
160 x 1,5 2,40 
170 x 1,5 2,55 
Boxdörrar och stalldörrar bör vara 1,2 x 2,2 meter.  
 
Det bör även anordnas friskluftsintag vid varje enskild box. De bör vara placerade på 
sådant sätt att insläppet av luften sker vid golvet, medan utsläppet av den förorenade 
luften bör placeras högt. En trumma i stallgången, försedd med spjäll underlättar detta. 
Denna bör mynna ut högt över taknocken.104 
Takhöjdens betydelse finns i framförallt två aspekter. Dels att hästen ska kunna stå i 
normal ställning, vilket även innebär att vid en snabb reaktion där hästen kastar upp 
huvudet inte skall slå i taket, dels för att ventilationen skall fungera på ett 
tillfredsställande sätt.105 
Ett gott stallklimat innebär även att hästarna varken skall frysa eller svettas under 
stallvistelsen. Gällande detta måste även hästarnas hull och hårlag i beaktning. Hästar 
med normalt hull klarar ett kallt klimat bättre än hästar med dåligt hull. Är hästarna 
klippta under den kalla perioden kan det även vara nödvändigt för dem att ha täcke 
inomhus.106  
 
 
 
 
 

                                                        
101 Djurskyddslag(1988:534), 2§. 
102 Andersson, I., Lindberg, C. Hästägarens handbok, s. 31. 
103http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar/mattistallochbyggnader.4.1cb85c4511ec
a55276c80002425.html. 
104 Andersson, I., Lindberg, C. Hästägarens handbok, s. 32. 
105 Motiv till 2007:6. 
106

 Motiv till 2007:6. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.jordbruksverket.se%2Famnesomraden%2Fdjur%2Fhastar%2Fmattistallochbyggnader.4.1cb85c4511eca55276c80002425.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHgSADWXWaQgutedeKokNNz5Hgg1Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.jordbruksverket.se%2Famnesomraden%2Fdjur%2Fhastar%2Fmattistallochbyggnader.4.1cb85c4511eca55276c80002425.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHgSADWXWaQgutedeKokNNz5Hgg1Q
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Man måste beakta hästarnas naturliga nyfikenhet när man säkrar stallbyggnaden och 
hagarna. Som exempel används karbinhakar ofta inom hästvården, bland annat till att 
binda upp hästarna. Hästar uppbundna med karbinhakar skall inte lämnas utan uppsyn 
då de kan manipulera haken och därigenom fastna i denna. Detta kan leda till 
omfattande skador i munnen. Skötaren skall även se över saltstenshållare, krubbor 
etcetera, som genom användning kan förändras och få vassa kanter som i sig innebär en 
skaderisk.107 
 

8.3 Boxplatser 
 
I regel placeras hästar i boxar i stallet, emellertid bör det övervägas att placera minst en 
spilta i stallet. Denna kan komma att behövas för avmaskning eller medicinering, då en 
häst i spilta inte har samma rörelsemöjlighet som en häst i box.108 Det finns flera 
föreskrifter gällande storlek på boxen hästen står uppstallad i. Jordbruksverket menar 
dock att deras mått är ett minimum och det ofta är bättre att ha ännu större mått än 
dessa. Det finns många olika sorters boxar och beroende på boxtypen och hästens 
storlek, ändras även boxens mått.109 Exempelvis en normalstor halvblodshäst, cirka 160-
170 centimeter i manken, skall minsta tillåtna box vara 9 kvadratmeter med den 
kortaste sidan 2,5 meter.110 
Tidigare föreskrifter medgav att mindre avvikelser från de utsatta måttbestämmelserna 
kunde godtas, detta blev mycket omdiskuterat, inte minst av kommunala 
djurskyddsinspektörer. Dessa upplevde regeln som ytterst svårtillämpad. Föreskriften 
gjordes därför om för att öka tydligheten. Internationellt finns olika rekommendationer 
för djurens förvaringsutrymmen. Likväl ligger de svenska måtten något under vad som i 
regel rekommenderas för boxutrymmen. Däremot ligger spiltstorlekarna i linje med 
övriga länders rekommendationer. Därför är det ytterst viktigt att poängtera att de 
svenska boxmåtten i högsta grad är minimimått.111  
 

Minimistorlek för individuell uppstallning 

 
Hästens mankhöjd (m) Boxens area (m²) Bredd (m) 
<0,85 3 1,5 
0,86 – 1,07 4 1,6 
1,08 – 1,30 5 1,9 
1,31 – 1,40 6 2,1 
1,41 – 1,48 7 2,2 
1,49 – 1,60 8 2,35 
1,60 -1,70 9 2,5 
1,71< 10 2,7 
*Vid korttidsuppställning får arean minskas till 85 % av angivna mått. 
 

                                                        
107

 Motiv till 2007:6. 
108 Andersson, I., Lindberg, C. Hästägarens handbok, s. 33. 
109http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar/mattistallochbyggnader.4.1cb85c4511ec
a55276c80002425.html. 
110 Andersson, I., Lindberg, C. Hästägarens handbok, s. 33. 
111 Motiv till 2007:6. 



 

18 
 

8.4 Skydd och störning 
 
Alla utrymmen i stallet, boxar, stallbyggnader och förvaringsutrymmen, skall vara till för 
att ge hästen skydd. Som exempel skall alla hästar kunna ligga ned samtidigt samt röra 
sig obehindrat utan att störa varandra. De skall även kunna äta och dricka ostörda. Med 
andra ord skall utrymmena formas på ett sådant sätt att hästarna kan bete sig naturligt. 
Inredningen i stallet får inte riskera att komma hästen till skada, eller på annat sätt vara 
skadligt för hästens hälsa. Som exempel får det inte finnas möjlighet att hästen fastnar 
med käke eller hovar. Hästarna skall heller inte kunna komma åt att skada varandra, 
vilket kan ske i fall att det finns en aggressiv häst i stallet eller i fall att rangordningen 
mellan hästarna inte är bestämd.112 
 

8.5 Foder och vatten 
 
Olika typer av hästar med olika typer av arbeten kräver olika foder, men en prioritet är 
att hästarna varje dag skall få foder av en god kvalitet och lämplig struktur.113 Den 
fodergiva hästarna erhåller skall vara tillräcklig, allsidig och inneha en välbalanserad 
näringstillförsel. Hästarna skall hållas i god form, med andra ord får de inte bli över- 
eller underviktiga. Fodergivan är en del för att uppnå detta och det uppnås bäst genom 
att se till att hästarna har långa ättider, vilket är ett av deras behov. De skall även få en 
tillräcklig mängd grovfoder, vilket ger hästarna behovet av växtfiber och sysselsättning. 
När det gäller hästens dricksvatten skall detta vara av en god kvalitet och hästen bör få 
fri tillgång. Finns inte möjlighet att ge hästen fri tillgång till vatten skall hästen ges 
möjlighet att två gånger om dagen dricka sig otörstig.114 Vatten kan ges på många olika 
sätt, automatisk vattenkopp, gemensamt kar eller hink. Används en automatisk 
vattenkopp skall trycket i denna kontrolleras så att vattnet inte är för trögt för hästen att 
trycka fram.115 Flödet bör vara på minst sex liter per minut och vara frostskyddat i fall 
att det blir minusgrader.116 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
112http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar/stallmiljo.4.1cb85c4511eca55276c8000
2415.html. 
113 Djurskyddslag (1988:534), 3§. 
114http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar/foderochvatten.4.4b00b7db11efe58e66
b8000431.html.  
115 Andersson, I., Lindberg, C. Hästägarens handbok, s. 34. 
116 Andersson, I., Lindberg, C. Jordbruksverket, hästar, foder och vatten. 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar/stallmiljo.4.1cb85c4511eca55276c80002415.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar/stallmiljo.4.1cb85c4511eca55276c80002415.html
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.jordbruksverket.se%2Famnesomraden%2Fdjur%2Fhastar%2Ffoderochvatten.4.4b00b7db11efe58e66b8000431.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGYG0HmGeyJGF-EjiV-mPo9Go7mIQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.jordbruksverket.se%2Famnesomraden%2Fdjur%2Fhastar%2Ffoderochvatten.4.4b00b7db11efe58e66b8000431.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGYG0HmGeyJGF-EjiV-mPo9Go7mIQ
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8.6 Foderanläggning 
 
Foderanläggningen har flera funktioner,117 då detta är platsen där fodret hanteras.118 
Hönedkastet från höskullen kan även placeras i foderanläggningen, detta för att 
förhindra att damm från höskullen och olika fodermedel kommer ut till stallet.119 
Foderanläggningen har även syfte att hindra hästarna i stallet från att komma åt fodret 
så att de inte föräter sig. Detta är särskilt viktigt när det gäller torr betfor. Denna typ av 
foder fördubblas i omfång efter hästen ätit det, vilket kan leda till tarmvred. Torr betfor 
kan även fastna i hästens hals och ge foderstrupsförstoppning som är både smärtsamt 
och livshotande. För att förhindra att fodret blir blött och därmed dåligt bör det förvaras 
i plast- eller trätunnor eller stå på pallar, för att komma bort från golvfukten. Fodret 
skall även skyddas mot gnagare och fåglar.120 Foderanläggningen skall likaledes 
registreras hos jordbruksverket.121 

8.7 Brandskydd 
 
Bränder är alltid fruktansvärda, därför bör stallet och djuren skyddas så långt det går.122 
Det skall finnas ett byggnadstekniskt skydd mot brand, det måste finnas möjlighet att 
rädda djuren i fall att byggnaden skulle börja brinna.123 Elfel är den vanligaste orsaken 
till brand. Stallet bör brandsektionernas för att förhindra spridning, med andra ord skall 
väggar och tak kunna stå emot brand i minst 60 minuter. Det gäller i den avdelning där 
hästarna står. Genom detta skapas en brandcell, vilket hjälper att rädda djuren även om 
det brinner i en annan del av byggnaden. Den vanligaste dödsorsaken vid en stallbrand 
är inte elden, det är röken. Man kan minska rökbildningen genom att förse byggnaden 
med brandventilation. Det finns ytterligare information om hur stallet kan brandsäkras 
på bästa sätt hos olika försäkringsbolag samt124 i Lantbrukets Brandskyddskommittés 
rekommendationer.125  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
117 Andersson, I., Lindberg, C. Hästägarens handbok, s. 34. 
118http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar/foderochvatten.4.4b00b7db11efe58e66
b8000431.html. 
119 Andersson, I., Lindberg, C. Hästägarens handbok, s. 34. 
120 Andersson, I., Lindberg, C. Hästägarens handbok, s. 35. 
121http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar/foderochvatten.4.4b00b7db11efe58e66
b8000431.html. 
122 Andersson, I., Lindberg, C. Hästägarens handbok, s. 36. 
123http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar/stallmiljo.4.1cb85c4511eca55276c8000
2415.html. 
124 Andersson, I., Lindberg, C. Hästägarens handbok, s. 36. 
125http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar/stallmiljo.4.1cb85c4511eca55276c8000
2415.html. 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar/stallmiljo.4.1cb85c4511eca55276c80002415.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar/stallmiljo.4.1cb85c4511eca55276c80002415.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar/stallmiljo.4.1cb85c4511eca55276c80002415.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar/stallmiljo.4.1cb85c4511eca55276c80002415.html
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8.8 Rasthagar 
 
Hästar har även behov av att få röra sig fritt i en rasthage.126 Hästar bör ha möjlighet till 
att röra sig fritt på detta sätt minst en gång per dag. Från och med 1a augusti 2010 skall 
hästen kunna röra sig fritt i sina naturliga gångarter. Med andra ord skall hästen inte 
bara få tillfälle att vistas ute, utan även trava och galoppera efter eget huvud.127 Hagens 
storlek beror på storleken av hästarna som går där. Som exempel kan nämnas att 
halvblod behöver ca ½ tunnland per häst. Det finns vissa kännetecken som uppkommer 
i fall att hästarna har för liten rasthage. Antingen rör sig hästarna alldeles för lite, vilket 
märks på temperament och hull, eller så trampar de upp hagen totalt.128 

8.8.1 Stängsel 
 
Liksom i stallet skall hagen vara fri från skadliga föremål. Hagens stängsel skall även de 
vara utformade på ett sådant sätt att hästarna inte löper risk att skada sig på dem.129 
Stängseltrådarna skall synas tydligt, vara rejäla och effektivt hålla hästen inne i hagen.130 
De skall vara väl underhållna och väl sträckta.131 
Det finns många olika typer av staketval, exempelvis trästaket. Trästaket är estetiskt 
men mycket underhållskrävande. Det beror på att det är synnerligen begärligt för 
hästarna att gnaga på träslag. Detta problem kan avhjälpas genom att dra en eltråd längs 
insidan av trästaketet. 
Ett annat exempel är elstängsel som finns i många olika utföranden; galvad slät tråd, 
band och rep. Till de olika repsorterna finns rekommenderade fästen, som skall hålla 
repet sträckt men samtidigt lösa ut i det fall att hästen fastnar.132 
Taggtråd har använts som stängsel, men är förbjudet sedan den 1a januari 2010. 

8.9 Utevistelse på vintern 
 
Under den tid då betestillväxt inte sker får hästarna vistas ute upp till 16 timmar per 
dygn, detta utan tillgång till ligghall. Vill ägaren att hästen skall kunna vistas ute längre 
än detta skall terrängen, underlaget, andra yttre förhållanden, samt hästen, vara lämpad 
för detta. Med andra ord skall djuren ha tillgång till en ligghall eller annan 
skyddsbyggnad mot väder och vind. Ligghallen består normalt av tre väggar och ett tak. 
Öppningen till liggstallet bör i normala fall vara placerad i söderläge.133 
 
 
 

                                                        
126 Andersson, I., Lindberg, C. Hästägarens handbok, s. 37. 
127http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar/utevistelseochbetesgang.4.1cb85c4511e
ca55276c80002316.html.  
128 Andersson, I., Lindberg, C. Hästägarens handbok, s. 37. 
129http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar/utevistelseochbetesgang.4.1cb85c4511e
ca55276c80002316.html. 
130 Andersson, I., Lindberg, C. Hästägarens handbok, s. 39. 
131http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar/utevistelseochbetesgang.4.1cb85c4511e
ca55276c80002316.html. 
132 Andersson, I., Lindberg, C. Hästägarens handbok, s. 40. 
133http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar/utevistelseochbetesgang.4.1cb85c4511e
ca55276c80002316.html. 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar/utevistelseochbetesgang.4.1cb85c4511eca55276c80002316.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar/utevistelseochbetesgang.4.1cb85c4511eca55276c80002316.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar/utevistelseochbetesgang.4.1cb85c4511eca55276c80002316.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar/utevistelseochbetesgang.4.1cb85c4511eca55276c80002316.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar/utevistelseochbetesgang.4.1cb85c4511eca55276c80002316.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar/utevistelseochbetesgang.4.1cb85c4511eca55276c80002316.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar/utevistelseochbetesgang.4.1cb85c4511eca55276c80002316.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar/utevistelseochbetesgang.4.1cb85c4511eca55276c80002316.html
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8.10 Förprövning 
 
När du skall bygga ett nytt, bygga om eller bygga till ett stall, skall du ansöka om 
förprövning hos länsstyrelsen.134 Anledningen till att denna förprövning finns är för att 
det skall finnas möjlighet för länsstyrelsen att kunna bedöma om byggplanerna uppfyller 
de krav som gäller för: 

 

 Mått och utrymmen.  

 Inredning, liggytor och utgödslingssystem.  
 Utfodrings- och dricksvattenanordningar.  
 Stallklimat och luftkvalitet.  
 Brandskydd. 

Det skall även finnas i åtanke att det inte är tillåtet att börja bygga innan länsstyrelsen 
godkänt förprövningen. 
Det finns dock undantag till behovet av förprövning, som till exempel att det färdiga 
stallet kommer att rymma färre än fem hästar. Det behövs ej heller ansöka om 
förprövning vid reparationer eller annat underhåll som inte ändrar stallets planlösning. 
Emellertid skall reglerna för mått och utformning alltid följas, oavsett om din byggnad 
behöver förprövas eller ej.135 

8.11 Transport av sjuka och dräktiga hästar 
 
Gällande både kortare och längre transporter är det förbjudet att transportera sjuka 
hästar. 
Vid transport av dräktiga ston finns särskilda bestämmelser från jordbruksverket. 
Ett dräktigt sto får inte transporteras mindre än 35 dygn före den beräknade fölningen 
eller tidigare än sju dygn efter fölningen.136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        
134 Djurskyddslag (1988:534) 3a§. 
135http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar/forprovninginforbygge.4.4b00b7db11ef
e58e66b8000418.html. 
136http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar/transporter.106.1cb85c4511eca55276c
80002293.html. 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar/transporter.106.1cb85c4511eca55276c80002293.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar/transporter.106.1cb85c4511eca55276c80002293.html
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9. Djurhållning av häst, Finland 

9.1 Social kontakt 
 
Behandlingen av djuren skall ske på ett sådant sätt att de inte åsamkas onödigt lidande, 
smärta eller plåga. Djurhållningen skall även anpassat på sådant sätt att djurens hälsa, 
fysiologiska och beteendemässiga behov främjas.137  
Hästens behov av socialt umgänge skall dagligen tillfredsställas.138 
När en ny häst tillkommer till en grupp eller när två grupper slås ihop, skall det dock 
fästa särskild uppmärksamhet vid eventuella beteendestörningar.139 Dessa kan 
uppkomma då de sociala relationerna i gruppen förändras. I det fallet att en häst 
uppträder aggressivt skall denna hållas åtskild från de andra hästarna, om det finns risk 
för skada.140 Djurens miljö samt välbefinnande skall kontrolleras skäligt många gånger. 
Insjuknade djur skall erhålla vård som är ändamålsenlig.141 

9.2 Stallklimat 
 
I stallet skall hästarna vara skyddade, kunna känna trygghet, ha tillräcklig rymlighet, ljus 
samt även vara hygieniskt. Det skall i största möjliga mån tas i beaktning hästarnas 
naturliga behov.142 
När det gäller ventilation av stallbyggnaden skall denna vara i sådant skick att luftens 
fuktighet, dammängd och halten av skadliga gaser inte stiger till den nivå som är skadlig 
för djuren. Om ventilationen i huvudsak är maskinell, skall det vid eventuellt 
maskinhaveri finnas en god ventilation i byggnaden.  
Det skall vid behov finnas en larmanordning för det maskinella ventilationssystemet, 
som ger larm när det förekommer störningar i ventilationen. Finns ett larmsystem skall 
detta testas regelbundet. 
Även belysning och temperatur i stallet ska vara på en lämplig nivå för djuren. 
Bullernivån i stallet skall även den ses över och begränsas på sådant sätt att det ständiga 
bullret inte överstiger 65 decibel.143 
Takhöjden inomhus skall ligga som minst på hästens mankhöjd multiplicerat med 1,5. 
Ändock skall takhöjden aldrig vara mindre än 2,2 meter. 
Gällande hästarnas välmående skall även nämnas att golven i stallbyggnaden skall vara 
konstruerade så att flytande sekret avlägsnas på ett ändamålsenligt sätt, eller 
absorberas på ett tillfredsställande sätt av ströet. 
Där hästarna ligger och vilar skall golvet vara försett med strö. Det får inte vara halkigt 
eller på annat sätt orsaka skada för hästarna, så som möjlighet att fastna.144 
 
 
 

                                                        
137 Djurskyddslag 4.4.1996/247, 2:3. 
138 Statsrådets förordning om skydd av hästar (588/2012) 8§. 
139 För friska och välmående hästar, s. 5. 
140 För friska och välmående hästar, s. 6. 
141 Djurskyddslag 4.4.1996/247, 5§. 
142 För friska och välmående hästar, s. 11. 
143 Statsrådets förordning om skydd av hästar (588/2012) 4§. 
144 Statsrådets förordning om skydd av hästar (588/2012) 3§. 
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I stallbyggnaden skall de inre ytorna vara lätta att hålla rena samt kunna desinfekteras 
vid behov. Det får inte använda målarfärg, träskyddskemikalier eller andra medel i 
ytbehandlingen av dessa utrymmen på sådant sätt att det kan orsaka förgiftning eller 
annan skada hos hästarna. 
Dessa utrymmen skall även hållas i gott skick så att det inte finns risk för skada hos 
djuren på grund av försummelse eller annan orsak.145 

9.3 Boxplatser 
 
Boxplatserna i stallbyggnaden skall vara tillräckligt rymliga för de hästar som skall stå 
där. De skall även vara skyddande, hygieniska, trygga och få tillräckligt med ljus. 
Djuren skall i boxplatserna skyddas mot ogynnsamma väderleksförhållanden, men även 
mot oskälig köld, värme, drag och fukt. 
Boxplatsen skall vara lätt att hålla ren och hygiensikt, tillåta inspektion av djuren samt 
skötsel utan svårigheter. 
Boxarna skall vara placerade på ett sådant sätt att djuren kan se och höra vad som 
försiggår i stallbyggnaden samt på sådant sätt att djuren kan få social kontakt. Det skall 
dock inte finnas möjlighet att djuren skadar sig själva eller varandra.146 
 
Minimistorlek för individuell uppstallning147 
 
Hästens mankhöjd (m) Boxens area (m2) 
Högst 1,08 4,0 
Över 1,08 men högst 1,30 5,0 
Över 1,30 men högst 1,40 6,0 
Över 1,40 men högst 1,48 7,0 
Över 1,48 men högst 1,60 8,0 
Över 1,60 9,0 

9.4 Skydd och störning 
 
I stallbyggnaden skall hästarna kunna stå, vila, röra på sig samt resa sig på ett naturligt 
sätt. Alla hästar i stallbyggnaden skall dessutom kunna ligga ned samtidigt utan att störa 
varandra.148 Anordningar som är avsedda för skötsel av djuren samt utrustning skall 
placeras på ett sådant sätt att djuren inte kan komma åt att skada sig på dessa. 
Även andra anordningar, så som elledningar och elapparater vilka kan skada djuren 
skall placeras utom räckhåll. 
Materiell för utfodring och vattning skall placeras så att hästarna på ett naturligt sätt kan 
dra nytta av dem. 
Utöver detta skall hästarna skyddas från gnagare och andra skadedjur. Dessa skall vid 
förekommande bekämpas omgående.149 
Djuren skall få möjlighet till tillräcklig vila och rörelse.150 
 

                                                        
145 Statsrådets förordning om skydd av hästar (588/2012) 2§. 
146 För friska och välmående hästar, s. 11. 
147 Statsrådets förordning om skydd av hästar (588/2012) Bilaga, 1. 
148 För friska och välmående hästar, s. 11. 
149 Statsrådets förordning om skydd av hästar (588/2012) 2§. 
150 Djurskyddslag 4.4.1996/247, 6§. 
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9.5 Foder och vatten 
 
Det foder hästarna erhåller skall vara näringsrikt och balanserat, samt kompletteras 
med mineraler vid behov.151 Fodret och vattnet skall ges i tillräcklig mängd, i detta skall 
individens behov beaktas. Skötaren skall även vara noga med att undvika foder som kan 
vara skadligt för hästen. Utöver detta är det förbjudet att i fodergivan ge hästen sådana 
näringsämnen som kan orsaka sjukdom hos hästen på grund av deras brist.152 

9.6 Foderanläggning 
 
Det finns ingen reglering gällande foderanläggningar.  

9.7 Brandskydd 
 
Byggnaden som djuren hålls i skall vara planerad, uppförd samt underhållen på ett 
sådant sätt att brandfaran och risken för rymning är så liten som möjligt. I fall av 
nödsituation skall hästarna snabbt kunna föras ut.153 

9.8 Rasthagar 
 
Gångvägarna mellan stallet och betet skall vara tryggt för djuren som passerar där. 
Med avseende på hästarnas ras, storlek, ålder, kön och aktivitetsgrad skall betet vara i 
tillräcklig storlek. Även terrängen skall tas i åtanke, marken och växtligheten, denna 
skall vara lämplig för de djur som vistas där. Betet skall även placeras i en lugn och 
bullerfri miljö. 
Hästarnas rangordning skall även tas i beaktning. En lågt rankad häst skall ha möjlighet 
att dra sig undan en aggressiv eller högt rankad häst. 
Det skall även finnas skydd mot ogynnsamma väderleksförhållanden.154 

9.8.1 Stängsel 
 
Stängsel runt om betet skall vara av ett lämpligt, tryggt material. Med andra ord skall 
stängslet inte skada hästarna samt skall det vara lätt för hästarna att upptäcka. Genom 
underhåll skall det ses till att hästarna inte kan skadas, det skall dessutom vara anslutna 
på ett likaledes tryggt sätt. Fel i stängslet skall omgående avhjälpas. Beteshagen får 
emellertid inte ha särdeles spetsiga eller trånga vinklar. 
Taggtråd får inte användas som stängsel till paddockar155 och beteshagar.156 
 
 
 
 
 

                                                        
151 Statsrådets förordning om skydd av hästar (588/2012) 9§. 
152 För friska och välmående hästar, s. 7. 
153 För friska och välmående hästar, s. 11. 
154 Statsrådets förordning om skydd av hästar (588/2012) 6§. 
155

 Ridbana med sand, grus eller flisunderlag. 
156 Statsrådets förordning om skydd av hästar (588/2012) 7§. 
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9.9 Utevistelse på vintern 
 
Ingen lagreglering finns att hitta. 

9.10 Förprövning 
 
Ingen lagreglering finns att hitta. 
 

9.11 Transport av sjuka och dräktiga hästar 
 
När det gäller transport av hästar är det djurtransportlagen (1429/2006) som reglerar 
detta. Denna lag framhäver att djuren ej får åsamkas lidande, onödig smärta eller 
plåga.157 Emellertid sker ingen specificering gällande dräktiga ston. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
157 Lag om transport av djur (1429/2006) 5§. 
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10. Djurhållning av hund, Sverige 

10.1 Hundvalpar 
 
Hundvalpar får endast skiljas från modern under tillfälliga stunder, så länge de 
fortfarande är beroende och behöver hennes mjölk och omvårdnad. De får inte lämna 
uppfödaren och modern före åtta veckors ålder, om det inte finns särskilda skäl för 
detta.158 
En hundvalp som är under fyra månaders ålder får inte lämnas ensam mer än kortare 
stunder.159 Det är inte heller lämpligt att valpar under sex månader sitter i karantän.160  

10.2 Foder och vatten 
 
För de flesta hundägare är det en självklarhet att hunden dagligen får i sig tillräcklig, 
allsidig och välbalanserad kost. Det bör det vara en självklarhet för alla. Det ska finnas i 
åtanke att en hund inte mår bra om den är överviktig eller underviktig. I den situationen 
att flera hundar får mat samtidigt, är det viktigt att alla kan äta i lugn och ro utan att bli 
störda av varandra.161 
En hund som är boendes inomhus skall alltid har tillgång till friskt dricksvatten. I en 
rastgård skall det finnas tillgång till dricksvatten minst två gånger per dygn och det ska 
också ses till att vattnet inte fryser.162 
 

10.3 Rastning och sociala behov 
 
Alla hundar kräver daglig motion med regelbunden rastning. De bör rastas minst var 
sjätte timme dagtid, emellertid bör valpar och äldre hundar rastas oftare.  
Hundar som bor i rastgård, och därav vistats där permanent, skall rastas på annan plats 
minst en gång per dygn.163  
Hunden är ett flockdjur, och mår inte bra av att vara ensamma utan behöver träffa både 
människor och andra djur. Det är särskilt viktigt att de aktiveras och får träffa 
människor flera gånger om dagen. En hund skall inte behöva vara ensam en hel dag, och 
det är inte bra för denne att bara blir rastad eller aktiverad på annat sätt endast framåt 
kvällen.164 
 
 

 
 
 
 

                                                        
158 SJVFS 2008:5 2:18. 
159 SJVFS 2008:5 2:10. 
160 Motiv till SJVFS 2008:5 s. 8. 
161 SJVFS 2008:5 1:18. 
162 SJVFS 2008:5 2:7. 
163 Motiv till SJVFS 2008:5 s. 18. 
164 SJVFS 2008:5 1:16 och 1:17. 
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10.4 Bundna hundar och hundar i bur 
 
En hund får inte bindas fast inomhus, mer än under tillfälliga stunder.165 Det kan vara 
om den till exempel är stökig och kan då behöva hållas i koppel en stund. Om ytan 
inomhus behöver begränsas en lite längre tid kan detta göras genom att sätta upp galler 
eller grindar.166 Det finns dock bestämmelser för hur stor ytan måste vara och det kan 
utläsas ur bestämmelserna om boxutrymmen.167 
Det är förbjudet att låta hundar stå bundna utomhus ständigt, detta gäller även 
löplina.168 Skall hunden vara bunden utomhus får den inte vara bunden i mer än två 
timmar och det får inte finnas någon som helst risk för att den skulle kunna skadas. 
Valpar som är av en ålder under sex månader får endast bindas under kortare 
stunder.169 
Hundar får endast förvaras i bur vid särskilda tillfällen:170 
 

 Vid utställning, tävling och prov och vid träning inför prov. Buren ska vara täckt 
på minst två sidor. Hunden skall rastas minst varannan timme. 

 I samband med jakt. Hundarna får då förvaras i burar som mest åtta timmar per 
dygn om de rastas var tredje timme. 

 Vid transporter. De får inte sitta mer än tre timmar i bur i bil som står stilla.171 

10.5 Munkorg, elhalsband och stackelhalsband 
 
En munkorg som sitter så pass tätt runt hundens nos att den inte kan hässja, får endast 
användas tillfälligt. Det beror på att hunden reglerar sin kroppstemperatur genom att 
hässja. Valpar under sex månader får endast påföras munkorg en kortare tillfällig tid.172 
Det beror på att det är vanligt förekommande att munkorg används på valpar med syftet 
att lära dem att inte bita på saker. Det är inte en human metod och valpen lär sig inte 
ändock att inte förstöra föremål, det blir bara omöjligt.173 
Elhalsband och stackelhalsband är förbjudna i Sverige.174 Ett elhalsband ger som namnet 
säger hunden elstötar och ett stackelhalsband är ett halsband med taggar på insidan 
som ska förhindra att hunden exempelvis drar.175 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
165 SJVFS 2008:5 2:11. 
166 Motiv till SJVFS 2008:5 s. 17. 
167

 Se utrymmen för hundar under 10.6. 
168 SJVFS 2008:5 2:11. 
169 Motiv till SJVFS 2008:5 s. 17. 
170 SJVFS 2008:5 1:14. 
171 SJVFS 2008:5 1:14. 
172 SJVFS 2008:5 2:14. 
173 Motiv till SJVFS 2008:5 s. 18. 
174 SJVFS 2008:5 2:13. 
175 Motiv till SJVFS 2008:5 s. 18. 
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10.5.1 Elstängsel 
 
Utomlands är det relativt vanligt med elstängsel och tyvärr är det något som kan stötas 
på även i Sverige. Det handlar om ett osynligt elstängsel som är nergrävt i marken och 
ger hunden är stöt om den passerar. Elstängsel av denna typ är inte tillåtna i Sverige.176 
Så kallat synligt elstängsel får användas under vissa premisser. Det ger hunden en stöt 
när hunden kommer emot det. Synligt elstängsel får endast användas om ytan som 
omgärdas är minst 50 gånger minimimåtten för rastgård för hundar upp till 45 cm i 
mankhöjd. För hundar som är större än så måste ytan vara minst 800 kvadratmeter.177 

10.6 Utrymmen för hundar 
 
Rum och andra utrymmen där hundar vistas skall vara anpassade efter antalet djur som 
uppehåller sig där.178 Varje individ skall ha tillgång till rent vatten och en torr och mjuk 
liggplats där de kan ligga på ett naturligt sätt.179 Det är först med jordbruksverkets 
bestämmelser som kom 2008 som denna bestämmelse antogs att gälla även 
inomhusutrymmen. Det gäller att i inomhusutrymmen, boxar, kojor och dylikt skall 
djuret få möjlighet att kunna ligga mjuk och även kunna bädda om denne vill det.180 
Tikar som ger di ska ha en lugn plats för sig själv och sina valpar.181 
Det finns särskilda bestämmelser för hur stor och hur en box i ett hundstall eller 
liknande utrymme skall vara uppbyggd.  
Väggarna mellan boxarna skall ha en typ av siktbarriär som är minst hälften så lång som 
mellanväggen. Siktbarriären ger hundarna möjlighet till avskildhet. Boxen skall vara 
konstruerad så att hundarna kan se varandra om de vill det.182 
 
Vistas två hundar av olika storlek i samma box skall ytan beräknas som att båda var av 
samma storlek som den större av dem. Om det vistas ännu fler hundar av olika storlek i 
boxen, läggs den ytan till som är specifik för den hunden.183 Ytan beräknas i 
kvadratmeter.  
 
 Hundens 

mankhöjd 
< 25 cm 25-35 

cm 
36-45 
cm 

46-55 
cm 

56-65 
cm 

>65 cm 

Antal 
hundar 

       

1  2 2 2,5 3,5 4,5 5,5 
2  2 2,5 3,5 4,5 6 7,5 
För varje 
ytterligare 
hund ökas 
ytan med 

 1 1 2 2 3 3 

 

                                                        
176 Motiv till SJVFS 2008:5 s. 14 och 15. 
177 SJVFS 2008:5 2:4. 
178 SJVFS 2008:5 1:11. 
179 SJVFS 2008:5 1:12. 
180 Motiv till SJVFS 2008:5 s. 4. 
181 SJVFS 2008:5 1:13. 
182 SJVFS 2008:5 2:1. 
183 Motiv till SJVFS 2008:5 s. 22 och 23. 
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Det finns även speciella måttangivelser för hundkojan som ska finnas i rastgården. Den 
ska dessutom vara väl isolerad och ventilerad. Den skall skydda mot blåst, direkt 
solsken, kyla och fukt.184 Det bör även finnas någon typ av vindsluss och kojan skall vara 
placerad på ett sätt som medför att det inte blåser direkt in i utrymmet.185 
 
Liggytans minsta mått   
Längd Bredd Höjd 
Hundens längd i meter från 
nosspets till svansfäste 
multiplicerat med 1,1 

Hundens mankhöjd i meter 
multiplicerat med 1,1 

Hundens mankhöjd i meter 
multiplicerat med 1,2 

10.7 Inomhusmiljö 
 
Inomhusmiljön skall ha en temperatur och luftfuktighet som lämpar sig för de hundar 
som vistas där. Beträffande temperaturen finns det ingen fastslagen praxis vad som 
menas med en temperatur som lämpar sig för hundar. Däremot har allmänna råd 
hämtats från Finland som anger att en lämplig temperatur är 10 – 21 grader Celsius. 
Gamla och mycket unga individer behöver vanligtvis en högre inomhustemperatur.186 
Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt (SJVFS 
2008:5) skrevs om 2008 och då infördes nya krav angående ljusinsläpp i 
inomhusutrymmen för hund och katt.187 I 2 § djurskyddsförordningen (1988:539) står 
angivet att djurstallar skall vara försedda med fönster. För att inga missförstånd skall 
uppstå har det förtydligats ytterligare genom att ange; att hundar och katter ska ha 
tillgång till dagsljus.188 I utrymmet ska även finnas en bra och behaglig belysning som 
inte skapar obehag för djuren.189 
I större anläggningar skall det finnas speciella utrymmen för foder och foderhantering, 
bad och skötsel av djuren och isolering och vård av sjuka djur.190 
Byggnaden måste även uppfylla olika kriterier ur brandskyddssäkerhet och ge möjlighet 
att kunna rädda hundarna om det skulle börja brinna.191 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
184 SJVFS 2008:5 2:5. 
185 SJVFS 2008:5 2:23. 
186 Motiv till SJVFS 2008:5 s. 3. 
187 SJVFS 2008:5 1:4. 
188 Motiv till SJVFS 2008:5 s. 2. 
189 Motiv till SJVFS 2008:5 s. 3. 
190 SJVFS 2008:5 1:10. 
191 SJVFS 2008:5 1:9. 
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10.8 Rastgårdar 
 
Rastgårdens placering är mycket viktigt och måste ge möjlighet till sol och skugga, men 
även skydd mot regn och blåst. Det är krav på att det skall finnas en liggplats som är 
upphöjd från marken.192 Vid de situationer att hunden vistas i rastgården mer än någon 
timma per dag måste det finnas någon typ av koja eller annat inomhusutrymme där 
hunden kan söka skydd.193 Hundar som permanent bor i hundgård, måste rastas på 
annan plats minst en gång per dygn.194 
Nedan finns en tabell för hur stor rastgården som minst ska vara. Den är baserad på hur 
många och hur stora hundarna som skall vara där är.  
Vistas två hundar av olika storlek i rastgården skall ytan beräknas som att båda var av 
samma storlek som den större av dem. Om det vistas ännu fler hundar av olika storlek i 
rastgården, läggs den ytan till som är specifik för den hunden.195 Ytan beräknas i 
kvadratmeter.  
 
 
 Hundens 

mankhöjd 
< 25 cm 25-35 

cm 
36-45 
cm 

46-55 
cm 

56-65 
cm 

>65 cm 

Antal 
hundar 

       

1  6 10 15 16 18 20 
2  8 14 18 20 24 28 
För varje 
ytterligare 
hund ökas 
ytan med 

 4 6 8 10 12 14 

10.9 Hundägaransvar 
 
Det råder strikt hundägaransvar i Sverige.196 Det innebär att hundägaren ansvarar för 
hunden och allt vad den gör på allmän plats och privat. Som hundägare är det viktigt att 
se till att hunden inte stör eller skrämmer människor eller andra djur.  
I lagen om tillsyn över hundar och katter framgår hundägaransvaret. Där anges bland 
annat att om en hund skadar eller förstör något eller någon blir hundägaren 
ersättningsskyldig.197 
Tidsperioden 1 mars till och med 20 augusti får inte hundar vistas lösa på platser där 
det kan finnas vilda djur. Under resten av året ska hundägaren se till att hunden inte 
driver eller förföljer vilt när den inte deltar i jakt.198 
 
 

                                                        
192 SJVFS 2008:5 2:2. 
193 SJVFS 2008:5 1:15. 
194 SJVFS 2008:5 2:12. 
195 Motiv till SJVFS 2008:5 s. 21 och 22. 
196 Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter 1 §. 
197 Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter 19 §. 
198 Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter 16 §. 
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10.10 Hundar i bil 
 
Det finns särskilda bestämmelser vid transport av hund i bil. Dessa bestämmelser gäller 
även katt.  
Före beslutet tas om att tillåta hunden följa med på bilsemestern, kan det vara klokt att 
överväga om hunden mår bra av en lång resa eller kanske har det bättre på 
hunspensionat.  
Det är ägarens skyldighet att se till att hunden mår bra i bilen. Föreskrifter om vad som 
gäller vid transport av djur finns att läsa i ”Statens jordbruksverks föreskrifter och 
allmänna råd om transport av levande djur”.199 
Till exempel får hundar transporteras i bilens bagageutrymme endast om tillsyn kan ske 
från personutrymmet, under den tid som transporten pågår. Hunden måste dessutom 
sitta säkert vid inbromsning.200 
Vid resor av längre karaktär skall hundar rastas och erbjudas vatten minst var sjätte 
timme.  
En hund får aldrig lämnas utan tillsyn i bilen om bilens innetemperatur befaras kunna 
överstiga 25 grader.201 En bil ska aldrig användas som förvaringsutrymme för hunden. 
Temperaturen stiger fort inne i bilen och veterinärer får årligen behandla hundar som 
fått värmeslag efter att de lämnats kvar själva i bilen av sina ägare.  
Det är likaså inte tillåtet att binda fast en hund vid bilens dragkrok. Det händer flera 
gånger varje år att hundar binds fast vid bilens dragkrok och ägaren glömmer bort detta 
och kör iväg med hunden fortfarande bunden vid dragkroken. Hunden blir svårt skadad 
och dör i de flesta fall.202 

10.10.1 Transport av sjuka eller dräktiga hundar 
 
En sjuk hund bör inte transporteras mer än till och från veterinärbesöket. Vid lindrigare 
sjukdom kan undantag göras, men vid tveksamma fall är det lämpligt att låta 
veterinärundersöka djuret före resan.203 
Gällande dräktiga tikar bör frågan ställas om det över huvud taget är lämpligt att 
transportera tiken. Är det två veckor eller mindre kvar av dräktigheten får tiken inte 
transporteras mer än fem mil och till och från veterinär.204 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
199 SJVFS 2010:2. 
200 SJVFS 2010:2 6:3. 
201 SJVFS 2010:2 6:37. 
202 SJVFS 2008:5 2:15. 
203 SJVFS 2010:2 1:7. 
204 SJVFS 2010:2 5:20. 
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11. Djurhållning av hund, Finland 
 
Avsikten med Finlands djurskyddsförordning och djurskyddslag är att på främsta 
möjliga sätt värna om hundarna och skydda dem från lidande, smärta och plåga samt 
gagna djurens hälsa och välbefinnande. Det är absolut förbjudet att orsaka djur onödig 
plåga eller smärta och hänsyn skall tas till djurens beteendemässiga och fysiologiska 
behov.205 
År 2010 blev det finska djurskyddet utökat genom Förordning om skydd av hundar, 
katter och andra smådjur som hålls för sällskap och hobby (674/2010). Det är en 
förordning med tanke att stärka djurskyddet vid hållning av sällskapsdjur.206 Med 
sällskap och hobby avses även hundar som används till exempel av polis, tull och 
försvarsmakt. 207 

11.1 Hundvalpar 
 
Valpar får inte skiljas från modern vid tidigare ålder än 7 veckor. Avväjning ska ske vid 
en tidpunkt som är så gynnsam som möjligt för valpar och modern. Tiken ska vid detta 
tillfälle ha möjlighet att lämna sina valpar och få lugn och ro om hon så önskar.208 
Hundvalpar får avlivas med ett kraftigt slag om de är yngre än tre dagar. Slaget måste 
vara så kraftigt så att hundvalpen omedelbart avlider.209 

11.2 Foder och vatten 
 
Det ska hela tiden finnas tillgång till friskt vatten.210 Kärlen för dricksvatten och foder 
skall hållas rena och förvaras på ett sätt som gör att de skyddas från urin och avföring.  
Vid utfordring skall det säkerställas att fodret är näringsrikt och balanserat på ett sätt 
som är lämplig för individen.211 Det är förbjudet att ge hundar föda eller dryck som 
innehåller ämnen som är farligt för hundens hälsa.212 

11.3 Rastning 
 
En fullvuxen hund skall dagligen rastas så pass ofta att rasens behov av motion 
tillfredsställs.213 
 

                                                        
205 Djurskyddslag (247/1996) 3 §. 
206 Förordning om skydd av hundar, katter och andra smådjur som hålls för sällskap och hobby 
(674/2010) 1 §. 
207 Förordning om skydd av hundar, katter och andra smådjur som hålls för sällskap och hobby 
(674/2010) 2 §. 
208 Förordning om skydd av hundar, katter och andra smådjur som hålls för sällskap och hobby 
(674/2010) 8 §. 
209 Djurskyddsförordning (396/1996) 32 §. 
210 Djurskyddsförordning (396/1996) 9 §. 
211 Förordning om skydd av hundar, katter och andra smådjur som hålls för sällskap och hobby 
(674/2010) 7 §. 
212 Djurskyddsförordning (396/1996) 9 §. 
213 Förordning om skydd av hundar, katter och andra smådjur som hålls för sällskap och hobby 
(674/2010) 9 §. 



 

33 
 

11.4 Bundna hundar och hundar i bur 
 
En bur som en hund ska vistas i, skall vara så pass stor att det finns gott om utrymme för 
hunden att stå och vända sig om. Höjden ska vara minst två gånger hundens längd från 
bröstbenet till svansfästet. Det skall finnas en fast botten på golvet i buren. Förvaras två 
hundar i samma bur skall mått tas efter den större av dem.214 
Hundar får förvaras i burar avsedda för transport eller andra små utrymmen endast om 
sjukdom eller annat tillfälligt och godtagbart skäl kräver det.215   
 
Hundburar och andra motsvarande utrymmen  
Yta (m2) Hundens 

(hundarnas) 
genomsnittliga 
vikt 

högst 
5 kg 

10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg 
eller 
mer 

Hundarnas 
antal 

       

1  2,0 2,0 2,5 3,5 4,5 5,5 
2  2,0 2,5 3,5 4,5 6,0 7,5 
3  2,0 3,5 4,5 6,0 7,5 10,0 
4  2,5 4,0 5,5    
5  3,0 5,0 6,5    
6  4,0 5,5     
7  4,5 6,0     
 
Hundar får hållas bundna utomhus men endast om platsen är belägen i närheten av en 
bebodd byggnad. Är hunden under ett år får den endast vara uppbunden under en 
tillfällig tid på en särskild övervakad plats.216 
Bor hunden permanent utomhus, bunden eller i hundgård, skall hunden ha tillgång till 
en ändamålsenlig koja eller någon annan ändamålsmässig viloplats som skyddar mot 
väder och vind. Den bundna hunden skall ha ett minst 40 kvadratmeter stor område att 
röra sig på och linan skall vara placerad på ett sätt som gör att det inte finns risk för 
skador genom att linan snurrar sig runt träd, stolpar eller motsvarande hinder. 
Halsbandet som hunden har på sig måste vara tillräckligt brett och får inte vara av 
metall eller av strypande karaktär.217 
Hundar får inte hållas bundna inomhus annat än tillfälligt och av en giltig orsak, 
exempelvis för att varva ned.218 
 
 

                                                        
214 Förordning om skydd av hundar, katter och andra smådjur som hålls för sällskap och hobby 
(674/2010) 13 §. 
215 Djurskyddsförordning (396/1996) 22 §. 
216 Förordning om skydd av hundar, katter och andra smådjur som hålls för sällskap och hobby 
(674/2010) 10 §. 
217 Förordning om skydd av hundar, katter och andra smådjur som hålls för sällskap och hobby 
(674/2010) 10 §. 
218 Förordning om skydd av hundar, katter och andra smådjur som hålls för sällskap och hobby 
(674/2010) 10 §. 
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11.5 Munkorg, stackel, elhalsband och elstängsel 
 
Vid träning och dressyr av hundar får det inte användas metoder som skadar hundarna 
eller hotar deras välbefinnande.219 Det innebär delvis att det är förbjudet enligt lag att 
använda ett så kallat stackelhalsband med taggar på insidan av halsbandet som trycker 
mot hundens hals.220 
Det finns inte specificerat på något ställe i finsk lag om vare sig elstängsel eller 
elhalsband. Inte heller står det angivet någonstans om vad som gäller för användning av 
munkorg. Hundägaren ska endast ta i beaktning att inte orsaka hunden onödig smärta, 
lidande eller plåga i några som helst situationer.  

11.6 Utrymmen för hundar och inomhusmiljö 
 
En kundkoja ska med tanke på storlek, konstruktion och utrustning vara lämpad för det 
antal hundar och de hundraser som vistas där. Väggar, golv och tak ska vara täta och 
isolerade; det vill säga skydda mot vind och kyla. Kojan skall inte vila direkt mot marken. 
Golvet i kojan ska hållas rent och det ska finnas ett mjukt underlag för hunden att ligga 
på.221 
Kojans öppning ska vara konstruerad på ett sätt som gör att hunden inte skadar sig på 
den och den ska vid behov vara utrustad med ett lämpligt skyddsförhänge.222 
Ett förvaringsutrymme, så som box eller hundstall, skall byggas och underhållas så att 
utrymmet är tryggt för djuret. Brandfaran och risken för att hunden ska kunna rymma 
ska vara så liten som möjligt. Byggnaden ska vara konstruerad så att den dagliga 
hygienen kan skötas på ett bra sätt och den skall skydda mot köld, värme och fukt. 
Om det hålls mer än ett djur i samma förvaringsutrymme, skall båda kunna ligga ner 
samtidigt utan problem.223  
Det skall vara en lämplig belysning i utrymmet som tillgodoser hundens fysiologiska och 
beteendemässiga behov.224 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
219 Djurskyddsförordning (396/1996) 13 §. 
220 Djurskyddsförordning (396/1996) 14 §. 
221 Förordning om skydd av hundar, katter och andra smådjur som hålls för sällskap och hobby 
(674/2010) 12 §. 
222 Förordning om skydd av hundar, katter och andra smådjur som hålls för sällskap och hobby 
(674/2010) 12 §. 
223 Djurskyddsförordning (396/1996) 1 §. 
224 Djurskyddsförordning (396/1996) 2 §. 
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11.7 Rastgårdar 
 
Terrängen, växtligheten och marken i rastgården ska vara lämplig för hunden eller 
hundarna som vistas i den. Är inte underlaget tillräckligt självdränerande för att ensamt 
motverka fukt, måste extra dränering utföras. Underlaget får likaså inte vara halt på ett 
sådant sätt att hundarna kan skada sig. Det skall finnas tillgång till hundkoja eller annat 
utrymme som skyddar mot väder och vind.225 
Rastgårdens storlek skall anpassas och ta hänsyn till hundarnas ras, storlek och antal. 
Endast hundar som är anpassade till ständig utomhusvistelse får hållas i rastgård året 
om.226 
Stängslet runt rastgården ska vara av ett material som lämpligt. Är stängslet gjort av nät, 
ska maskorna vara av en sådan storlek att en hund inte kan fasta med någon kroppsdel.  
Taggtråd är förbjudet att använda för inhägnad av rastgård.227 
 
Minimistorleken på rastgårdar för hundar: 228 
 
Yta (m2) Hundens 

(hundarnas) 
genomsnittliga 
vikt 

högst 5 
kg 

10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg 
eller 
mer 

Hundarnas 
antal 

       

1  5 6 8 10 15 16 
2  5 8 10 14 18 20 
3  6 10 13 17 22 24 
4  8 12 15 20 26 28 
5  8 14 18 24 30 32 
6  10 16 20 26 34 36 
 
Om fler än sex hundar hålls i samma rastgård, ska ytan ökas i lämplig mån med 
beaktande av tabellen ovan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
225 Förordning om skydd av hundar, katter och andra smådjur som hålls för sällskap och hobby 
(674/2010) 5 §. 
226 Förordning om skydd av hundar, katter och andra smådjur som hålls för sällskap och hobby 
(674/2010) 5 §. 
227 Förordning om skydd av hundar, katter och andra smådjur som hålls för sällskap och hobby 
(674/2010) 5 §. 
228 Förordning om skydd av hundar, katter och andra smådjur som hålls för sällskap och hobby 
(674/2010) 11 §. 
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11.8 Hundägaransvar 
 
I Finland råder inget strikt hundägaransvar. I varje hushåll ingår hundförsäkringen som 
ett tillval i hemförsäkringen. Skulle en hund orsaka en annan hund skada går 
försäkringsbolaget in och täcker händelsen.229 
Det är hundägarens ansvar att se till hundens hälsa och allmänna välbefinnande. Den 
kroppsvård och renhet hunden behöver skall ombesörjas.230 
En hund skall hållas under uppsikt och dennes hälsotillstånd skall undersökas minst en 
gång om dagen. Särskild uppmärksamhet skall läggas på tikar som är högdräktiga eller 
nyförlösta och hundar som är i dålig kondition eller skadade.231 
En hund som insjuknar ska genast tas till veterinär.232 
Hundar som uppträder aggressivt skall hållas åtskilda eller så skall hundarna inneha 
möjlighet att gömma sig från övriga hundar.233 

11.9 Hundar i bil 
 
I Finland är det djurtansportlagen (1429/2006) som reglerar transport av hundar utan 
ekonomiskt syfte. Syftet med lagen är att skydda hundar och andra djur i samband med 
transport.234  
Lagen om transport av djur reformerades helt 2007.235 
Djurtransportlagen är väldigt tydlig och framhäver flera gånger att hundar eller andra 
djur inte får transporteras om det orsakar dem onödigt lidande, onödig smärta eller 
plåga.236 Hundarnas behov av vatten och foder skall tillgodoses under hela resan.237 
Vid transport av hund i personbilens bagageutrymme krävs att utrymmet är tillräckligt 
stort för att hunden inte ska orsakas onödigt lidande och det ska vara möjligt att se 
bagageutrymmet från bilens kupé.238 

11.9.1 Transport av sjuka eller dräktiga hundar 
 
Det finns inget angivet i Finsk lag på denna punkt, mer än att transporten inte ska orsaka 
hundar onödigt lidande, onödig smärta eller plåga.  
 
 

                                                        
229 Försäkringsvillkor för Fenniaskyddet, Finland s. 30-32. 
230 Djurskyddsförordning (396/1996) 8 §. 
231 Djurskyddsförordning (396/1996) 10 §. 
232 Djurskyddsförordning (396/1996) 11 §. 
233 Förordning om skydd av hundar, katter och andra smådjur som hålls för sällskap och hobby 
(674/2010) 6 §. 
234 http://www.evira.fi/portal/se/djur/djurskydd_och_djurhallning/djurskydd_vid_transporter/. 
235http://www.evira.fi/portal/se/djur/djurskydd_och_djurhallning/djurskydd_vid_transporter/icke-
kommersiella_transporter/. 
236 Lag om transport av djur (1429/2006) 5 §. 
237 Lag om transport av djur (1429/2006) 6 §. 
238 Lag om transport av djur (1429/2006) 11 §. 

http://www.evira.fi/portal/se/djur/djurskydd_och_djurhallning/djurskydd_vid_transporter/
http://www.evira.fi/portal/se/djur/djurskydd_och_djurhallning/djurskydd_vid_transporter/icke-kommersiella_transporter/
http://www.evira.fi/portal/se/djur/djurskydd_och_djurhallning/djurskydd_vid_transporter/icke-kommersiella_transporter/
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12. Gemensamma sanktioner 

12.1 Sverige 
 
Har en person brutit mot någon djurskyddsbestämmelse har kontrollmyndigheterna 
rätt att ingripa med olika medel för att personen skall följa bestämmelserna. 
Kontrollmyndigheterna kan meddela sådana förbud och förelägganden som anses 
nödvändiga för att uppnå lydelse av bestämmelserna. Dessa förelägganden och förbud 
kan även förenas med vite. Kontrollmyndigheten kan även besluta om att djur skall 
omhändertas av polis, samt i vissa fall meddela djurförbud.239 
Det anges att om en person med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 
djurskyddslagens bestämmelser eller en EU-bestämmelse som kompletterar lagen, kan 
denne dömas till böter eller fängelse i högst två år.  
Det kan exempelvis vara om en person bryter mot ett föreläggande eller förbud som 
givits med stöd av lagen.  
Det råder ej straffansvar för en gärning som bedöms som ringa. 
Djurskyddslagens straffbestämmelser är subsidiära i de fall brottsbalken (1962:700) 
anger bestämmelser med grövre straff.240 
Har ett föreläggande eller förbud kombinerats med vitesföreläggande, dömes personen 
inte enligt bestämmelserna som nämnts ovan. Personen blir då erlagd att betala den 
summa som vitesföreläggandet angav.241 
 
12.1.1 Hundar 

 
Det finns särskilda bestämmelser gällande hundar. I det fall att polisen anser att 
tillsynen inte uppfylls på ett tillfredställande sätt, får de besluta om att hunden 
exempelvis skall hållas bunden, instängd eller bära munkorg. Polisen tar därefter beslut 
om vad som skall ske med hunden. Det kan vara att den skall omhändertas eller avlivas. 
Det får endast tas beslut om avliving om hunden utgör en fara för människor eller andra 
djur, eller om särskilda skäl föreligger.242  
Det finns även en speciell typ av djurförbud; hundförbud. Polisen får använda sig av 
detta i de fall att personer visar sig vara olämpliga att inneha hund. Ett hundförbud kan 
gälla en begränsad tid eller tills vidare.243  
För hundar råder även speciella regler rörande skadestånd. För skador som orsakas av 
hund gäller strikt skadeståndsansvar.244 
 

 

 

 

                                                        
239

 http://regeringen.se/sb/d/6382. 
240

 Djurskyddslag (1988:534) 36 och 36a§§. 
241 Djurskyddslag (1988:534) 37§. 
242

 http://regeringen.se/sb/d/9134. 
243

 http://regeringen.se/sb/d/9134. 
244

 Se Strikt hundägaransvar 10:9. 

http://regeringen.se/sb/d/6382
http://regeringen.se/sb/d/9134
http://regeringen.se/sb/d/9134
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12.2 Finland 
 
De regionala och lokala djurskyddsmyndigheterna genomför djurskyddsinspektioner för 
att övervaka att djuren behandlas i enlighet med de gällande 
djurskyddsbestämmelserna. Inspektörerna har rätt att granska inte bara djuret, utan 
även:245 

 Förvaringsutrymmen. 
 Transportmedel. 
 Mat och dryck. 
 Redskap och utrustning. 

I fall där missförhållandena anses som lindriga skall inspektören ge djurets ägare råd 
och anvisningar i syfte att främja djurets välbefinnande. I andra fall, där inspektören 
upptäcker att bestämmelserna åsidosatts, sanktioneras djurets ägare att bedriva fortsatt 
verksamhet som strider mot bestämmelserna. Alternativt föreläggs djurets ägare att 
inom bestämd tid förbättra djurens levnadsförhållanden. Detta beslut kan vid behov 
förenas med vite, alternativt med hotelse om att de förlagda åtgärderna vidtas på den 
försumliges bekostnad. När tiden löpt ut sker en ny inspektion för att kontrollera att de 
beordrade åtgärderna vidtagits.246 
Vid inspektion har myndigheterna även rätt att vidta omedelbara åtgärder för att trygga 
djurens välbefinnande, detta sker då på ägarens bekostnad. 
Är försummelsen av allvarlig art skall djuren snabbt omhändertas. 
Grovt djurskyddsbrott, djurskyddsbrott samt lindrigt djurskyddsbrott är alla straffbara 
enligt strafflagen.247  
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 54§ i djurskyddslagen åläggs att 
betala böter.248  
Den som genom uppsåt eller av grov oaktsamhet genom överansträngning, misshandel 
eller bristfällig skötsel och utfodring, eller annars strider mot bestämmelserna i 
djurskyddslagen eller lagen om transport av djur, döms till böter eller fängelse i högst 
två år.249 
Den som vid djurskyddsbrott begår gärningen på ett synnerligen grovt eller grymt sätt, 
riktar sig mot ett stort antal djur eller genom eftersträvande av avsevärd ekonomisk 
vinning, döms till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.250 
I fall att djurskyddsbrottet är att anse som lindrigt, döms förbrytaren till böter.251 
Döms en person för djurskyddsbrott kan denne samtidigt förklaras ha förverkligat 
rätten att äga, hålla eller sköta djur. Djurhållningsförbudet kan meddelas för viss tid 
eller på sådant sätt att det blir permanent.252 
 
 
 

                                                        
245

 http://www.evira.fi/portal/se/djur/djurskydd_och_djurhallning/overvakning_av_djurskydd/. 
246

 http://www.evira.fi/portal/se/djur/djurskydd_och_djurhallning/overvakning_av_djurskydd/. 
247

 http://www.evira.fi/portal/se/djur/djurskydd_och_djurhallning/overvakning_av_djurskydd/. 
248

 Djurskyddslag (247/1996) 54§. 
249

 Strafflag (39/1989) 14§. 
250

 Strafflag (39/1989) 14§. 
251

 Strafflag (39/1989) 15§. 
252

 http://www.evira.fi/portal/se/djur/djurskydd_och_djurhallning/overvakning_av_djurskydd/. 

http://www.evira.fi/portal/se/djur/djurskydd_och_djurhallning/overvakning_av_djurskydd/
http://www.evira.fi/portal/se/djur/djurskydd_och_djurhallning/overvakning_av_djurskydd/
http://www.evira.fi/portal/se/djur/djurskydd_och_djurhallning/overvakning_av_djurskydd/
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13. Komparation 

13.1 Hästhållning Sverige – Finland 
 
Hästen behöver social kontakt. Det är hästhållarens uppgift att se till att kravet på denna 
kontakt uppfylls. Fördelaktigt skall hästen ha social kontakt med andra hästar, men kan 
även åtnjuta samma utbyte med andra flockdjur, så som får eller nötkreatur. Trots 
denna lagreglering händer det ofta att hästar blir stående ensamma. Dessa djur kan lära 
sig fula ovanor och bli aggressiva. Detta är helt enkelt en protest och det märks ofta att 
dessa hästar helt blir av med sina ovanor när de åter får komma i kontakt med andra 
hästar. I den finska lagen ges en uppmaning att dagligen tillfredsställa hästens sociala 
behov. Mer specifikt än detta framgår inte. Sveriges lagstiftning är rätt specifik, men 
detta är inte fallet i Finland. Hur skall finska hästhållare veta vad som anses 
tillfredsställa hästens sociala behov när lagen är så fattig på denna information? 
Informationen från Jordbruksverket är dessutom betydligt mer specifik och omfattande 
än den information som ges ut från Jord- och skogsbruksministeriet i Finland.   
Vad som inte anges något om i den svenska lagen är tillfällen när en ny häst släpps in i 
den redan befintliga flocken, vilket anges relativt specificerat i finsk lag. Det skall fästas 
särskild uppmärksamhet vid beteendestörningar, vilka kan uppkomma när de sociala 
relationerna i en flock förändras. Uppträder någon häst aggressivt och det uppkommer 
risk för skada, skall denna häst hållas åtskilt. Trots att Sverige har världens starkaste 
djurskyddslag verkar denna del helt ha fallit bort, en del som Finland plockat upp. Det 
tåls att nämna att det är ytterst viktigt hur man beter sig när man släpper ihop hästar 
som inte gått med varandra tidigare. Dessa djur behöver tid att vänja sig med varandra 
och det är oklokt att direkt släppa ihop dem. Det är vid dessa tillfällen som de flesta 
skador uppstår. 
Skadade djur skall ha ökad tillsyn. I Finland uppmanas att ge hästen ändamålsenlig 
tillsyn, vad som menas med detta finns inte mer specificerat och verkar vara upp till var 
och en. Menar lagstiftaren då att varje skötare har tillräckligt med kunskap om hästars 
sjukdomar för att kunna göra den bedömningen?  
Att hästarna skall skyddas mot lidande och sjukdom är ett viktigt inslag i både den 
finska och svenska djurskyddslagen och ett viktigt steg för att uppfylla detta är ett gott 
stallklimat. Hästar har en god genetisk anpassning till att klara fukt, blåst, värme och 
kyla. Emellertid blir klimatet annat i en instängd miljö, faktorer förekommer som 
hästens genetiska uppbyggnad inte har något försvar mot. Både Sverige och Finland har 
uppräknat åtgärder som kan och bör utföras för att optimera stallklimatet. Som exempel 
finns föreskrifter för takhöjd, luftintag och temperatur i stallet. Finland har dock inte en 
lika tydlig uppställning och uppdelning av föreskrifterna. 
Sveriges minimistorlek för boxplatser är tydligt uppställd och lätt att avläsa för 
hästarnas olika storlekar. Detsamma gäller Finland. Emellertid har Finland färre 
måttbestämmelser än Sverige. Som exempel har Sverige ytterligare två 
måttbestämmelser för mindre hästar och en för större, vilket ger mer exakta 
boxstorlekar. Tidigare fanns en bestämmelse, i Sverige, som medgav mindre avvikelser 
av boxstorleken, men den är numer borttagen då den medförde förvirring för 
djurskyddskontrollanterna. Likväl ligger de svenska och finska måtten för boxstorlekar 
något under vad som internationellt rekommenderas. Sverige vill poängtera att dessa 
mått är minimimått, men om det är minimimått, kan det väl antas att det är dessa mått 
som kommer att följas? Detta innebär alltså att alla boxar kommer att finnas i 
minimimått och intet större. Vill Sverige och Finland att vi skall ha större boxplatser 
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måste minimimåtten ändras. 
Alla utrymmen i stallet skall formas på ett sådant sätt att det inte förekommer risk för 
att hästarna kan skadas. Sverige och Finland har ytterst lika restriktioner för skydd och 
störning. I Finland gäller detta enbart stallbyggnaden, medan det i Sverige även omfattar 
förvaringsutrymmen.  
Både Sverige och Finland har detaljerad lagstiftning över utfodring av hästar, däremot 
föreligger en betydligt större skillnad gällande vatten. Sverige har en mer detaljerad 
reglering gällande hästars dricksvatten, allt medan Finland inte har någon som helst 
reglering.  
Sverige har en omfattande reglering gällande foderanläggningen; hur fodret samt 
platsen där fodret förvaras skall skötas. Denna reglering syftar främst till hästarnas 
säkerhet, då ej övervakad tillgång till foder kan skada hästarna allvarligt. Finland har 
inget regelverk för foderanläggning och detta nämns över huvud taget inte i den finska 
lagregleringen. 
Även brandskyddsregleringen i Finland är måttlig i jämförelse med Sverige. Finland har 
som riktlinje att byggnaden skall vara planerad, uppförd och underhållen på ett sådant 
sätt att brandfaran och risken för rymning är så liten som möjligt. Hästarna skall även 
snabbt kunna föras ut vid brand. I Sverige finns reglering om hur länge väggar och tak 
skall kunna stå emot brand, samt att brandsektioner skall uppföras för att det vid brand 
skall skapas en brandcell som ökar chansen att rädda hästarna. Sverige har även en 
reglering gällande brandventilation, vilket skall förhindra att hästarna dör av 
rökinhalation. 
Regleringen för hagar är relativt lika i Sverige och Finland. Men när det gäller stängsel, 
har Sverige åter igen en starkare lagreglering. Sverige har information och reglering 
gällande de olika typerna av stängsel, medan Finland har en mer överskådlig reglering. 
Varken gällande utevistelse under vintern eller för förprövning har Finland någon 
reglering. Sverige har reglering för djurens hälsa under utevistelse, hur hästhållaren 
skall arbeta för att hålla hästarna trygga och friska under vinterhalvåret. Sverige har 
även en förprövning för stallbyggnaden för att se till att denna uppfyller de krav som 
anses nödvändiga för hästarnas bästa. 
Till skillnad från Sverige, har Finland igen lagreglering gällande transport av sjuka och 
dräktiga hästar.  
 

13.2 Hundhållning Sverige – Finland 
 
En stor skillnad mellan Sverige och Finland är vid vilken ålder valparna får lämna sin 
mamma. I Sverige gäller en ålder av åtta veckor, samtidigt som Finland medger en ålder 
på endast sju veckor. En vecka kanske inte förefaller som så mycket, men en valp 
utvecklas fort och en vecka bidrar med stora mentala skillnader. Som i så många andra 
situationer är Sveriges djurskydd mer detaljerat även gällande valpar och unga hundar. 
Detta gäller exempelvis karantän.  
I Finland får valpar som är yngre än tre dygn avlivas med ett slag som medför att valpen 
omedelbart dör, i Sverige skall avlivning endast ske hos veterinär. 
Hundar skall alltid inneha tillgång till friskt dricksvatten, vilket står angivet i både 
Sveriges och Finlands lagreglering. Fodret skall innehålla den näring som krävs för att 
hunden skall må bra. Det som Sveriges reglering pekar på, som inte finns angivet i finsk 
reglering, är att hunden skall hållas i lämplig kondition. Med andra ord skall vare sig 
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under- eller överviktig förekomma. I övrigt är båda lagregleringarna väldigt detaljerade, 
men väger olika tungt på något skilda punkter.  
Lagregleringen för rastning går brett isär. Svensk lagstiftning är mer detaljerad och är 
noga på punkten att rastning skall ske minst var sjätte timme och hundar som vistas i 
rastgård skall rastas på annan plats minst en gång per dygn. Enligt den finska 
lagstiftningen skall hunden rastas efter rasens behov. Här ser inte lagstiftningen till 
individen, då två individer av samma ras kan kräva totalt olika mängd motion. Det skall 
även tas i beaktning hur ofta individen behöver rastas för att dennes behov ska bli 
tillfredsställt. Är detta upp till var och en? Med andra ord är den svenska regleringen 
betydligt strängare än den finska. 
Hundar får inte stå bundna utomhus mer än två timmar i sträck, det är den gällande 
lagregleringen i Sverige. Det är en relativ ny bestämmelse och har bara några år bakom 
sig. I Finland gäller fortfarande att hundar permanent får bo utomhus i lina, om 
hundarna är anpassade för utomhusklimat. Det är betydligt vanligare att hundar bor 
utomhus permanent i Finland. Trots att det finns lagreglering som säger att det inte ska 
finnas någon risk för skada hos hunden, tillåts denna absurda typ av hundhållning. 
En annan stor skillnad är att i Finland finns reglerat mått för burar, vilket det inte gör i 
Sverige. Dock kan måtten ansen vara i grövsta laget, då det anges att burens höjd skall 
vara minst två gånger längd från bröstbenet till svansfästet. Det är ett mycket underlig 
fenomen att Sverige saknar denna typ av reglering med tanke på att Sveriges 
djurskyddslag är väldigt stark. I Sverige är det istället reglerat vid vilka olika situationer 
hunden får hållas tillfälligt i bur.  
Det är mycket underligt att det inte någonstans i Finsk lag finns angivet några 
bestämmelser om munkorg, elhalsband eller elstängsel. Det som finns angivet är att 
hundägaren endast ska ta i beaktning att inte orsaka hunden onödig smärta, lidande 
eller plåga i några som helst situationer. Det skall förtydligas att elhalsband och 
elstängsel är strängt förbjudet enligt Svensk lag. Munkorg får användas, men ej i 
upplärningssyfte av hundar under sex månader. 
Så kallat stackelhalsband är även det förbjudet både i Sverige och i Finland.  
Bestämmelser för boxar och kojor är i stort sett samma i Sverige och Finland. Den stora 
skillnaden är att i Sverige finns specifika angivelser för storlek av boxar, dessa gäller 
även för avgränsade utrymmen inomhus. Det enda som finns angivet i Finland är att 
utrymmet skall vara anpassat efter ras och antal.  
Vad beträffar rastgårdar går det inte att göra en direkt jämförelse på grund av att 
Finlands mått är angivna efter kilo medan Sveriges är angivna i centimeter efter 
mankhöjd. I övrigt är den enda direkta skillnaden att i Sverige krävs en upphöjd liggyta i 
rastgården.  
Den absolut största skillnaden i lagstiftningen rörande hundhållningen mellan Sverige 
och Finland, är hundägaransvaret. I Sverige råder strikt hundägaransvar, vilket innebär 
att ägaren står ansvarig för alla skador hunden orsakar. Ett exempel är om än din hund 
biter en annan persons hund, står du ansvarig för båda hundarnas skador även om det 
inte är din hund som är skyldig. I Finland är det istället så att varje ägare får stå ansvarig 
för sin hund.  
Transportregleringen av hundar är bra och i stort sätt lika i Sverige och Finland. Det 
område som inte finns reglerat i Finland, är transport av dräktiga tikar och sjuka hundar. 
Det som finns angivet är att transporten inte ska orsaka hunden onödigt lidande, smärta 
eller plåga. 
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13.3 Sanktioner 

 
Beträffande sanktioner i Sverige och i Finland finns vissa tydliga skillnader. Till att börja 
med har Finland straff för ringa brott, vilket Sverige helt saknar reglering för. Finland 
har även strängare straff för grova brott. Straffskalan uppgår till maximalt fyra år, allt 
medan Sveriges straffskala endast uppgår till två år. 
 

13.4 Analys 
Det går tydligt att se att Sveriges djurskydd har gått från att besitta ett reparativt syfte 
till ett preventivt. Det har växt fram i samband med humanisering av djuren. Kanske det 
är möjligt att kalla djurskyddet och människans utvecklade syn på djuren för någon 
form av djurens rättigheter? Går de att likställa med de mänskliga rättigheterna? Med 
tanke på innehållet i dagens djurskydd, samt hur vi ser på djuren, verkar det helt klart 
som att det är en form av djurens rättigheter. Om inte annat utvecklas det åt detta håll. 
Djur är idag inte bara en ägodel eller något för ekonomisk vinst, utan en del av 
familjen. Hästar och hundar är flockdjur. Vi anser att lagen tillsammans med 
föreskrifterna har en god förståelse för denna grundförutsättning hos djuren och är 
anpassade för att bejaka dess intressen. Jordbruksverkets föreskrifter tydliggör på ett 
bra sätt hur viktig denna kontakt är för djuren. Djurskyddslagen är uppbyggd som en 
ramlagstiftning, där riksdagen ger bemyndigande åt regeringen eller annan myndighet 
att stifta mer detaljerade föreskrifter i ämnet. En av anledningarna till detta är att 
förordningar eller föreskrifter går fortare att ändra om en situation uppstår där det är 
nödvändigt. Detta gör lagstiftningen mer åtkomlig för gemene man, då Jordbrukets 
föreskrifter är mer tillgängliga och förståeliga än ren lagtext. Det är otvivelaktigt att 
myndigheten har haft detta i åtanken vid tidpunkten när föreskrifterna skrevs.  
Hästar har samma språk och kan därför förstå varandras signaler oavsett ras. 
Boskapsdjur förstår dock varandra över artgränserna, så som hästar och nötkreatur. 
Detta innebär även att samma sociala utbyte sker trots skilda raser eller arter. 
Lagstiftaren har tagit fasta på även detta genom att omnämna att hästar kan få samma 
sociala utbyte med nötkreatur som med en annan häst. Däremot omnämns inget i 
svensk lagstiftning gällande hur ett hopsläpp av hästar skall gå till väga. Detta är något 
den finska lagstiftningen tagit fasta på, med tydlig reglering för att minska skaderisken. 
Vi tycker att Sverige skall följa Finlands exempel i denna fråga. 
Situationen är liknande beträffande hundar. Finland har i lagstiftningen tydligare tagit 
fasta på det sociala beteendet hos hundar. Det sociala beteendet behandlas även i Svensk 
lagstiftning, men viktiga bitar har fallit bort. Exempelvis hur en aggressiv hund skall 
hanteras i en ny flock. Även här tycker vi att Sverige bör följa Finlands exempel. 
I och med människan intag av vilda djur i fångenskap, tar vi dem ur deras naturliga 
miljö. Detta i sig skapar problem. I och med att människan har domesticerat vilda djur, 
utsätter vi dem för ett klimat som deras immunförsvar inte kan skydda sig mot. Därför 
är det vår skyldighet att förebygga risken för de sjukdomar som människan exponerar 
djuren för. Människan är ansvarig för djurens hälsa och därför är förståelsen gällande 
djurens motståndskraft viktig. Lagstiftaren har tagit vara på detta genom att införa 
föreskrifter gällande de klimat djuren befinner sig i under vår vård.  
För att trygga att regleringarna gällande stallklimat uppfylls har Sverige förprövning. 
Denna måste godkännas för att få tillåtelse att bygga nytt, bygga till eller bygga om en 
stallanläggning. Förprövning ansöks om hos Jordbruksverket av den som skall uppföra 
stallbyggnad. I Finland existerar ingen förprövning och därigenom sker ingen 
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förkontroll av blivande stallbyggnader. I och med att ingen förprövning sker finns stor 
risk för att hästarna blir stående i stallbyggnader som inte är lämpliga för det syftet. 
Detta gagnar inte hästarnas trygghet, hälsa och skadeskydd, utan snarare tvärt om. 
Finland bör se över kraven gällande stallbyggnader och även lägga till förprövning för 
att kunna kontrollera att kraven efterlevs. 
Sverige har ett bra och täckande djurskydd gällande djurhållning av både hästar och 
hundar. Gällande hästar finns tydliga föreskrifter angående stallklimat, beteshagar och 
boxplatser. I dessa föreskrifter förklaras även varför dessa åtgärder är så viktiga för 
djurens välbefinnande, trygghet och hälsa. Finland har en relativt tydlig lagstiftning 
gällande beteshagar och boxplatser. Däremot har de en betydligt fattigare lagstiftning 
gällande förebyggandet av sjukdomar, med andra ord stallklimatet. Som vi konstaterat 
förekommer många av hästens sjukdomar på grund av ett ovant klimat, att Finland över 
huvud taget inte tar upp detta är något som absolut måste korrigeras. 
Finland har utöver detta inte någon reglering gällande hästarnas utevistelse under 
vinterhalvåret. Hästar kräver annan tillsyn och annat skydd om de vistas ute under de 
kalla månaderna. Sverige har, om än något fattig, reglering på området. Sveriges 
reglering omfattar ytterligare skydd som är nödvändigt under denna tid, något som 
Finland bör utöka sin lagstiftning med. Hästar är individer och alla är inte anpassade för 
att vistas ute längre tid i kallt klimat, därför är dessa regleringar mycket viktiga för 
hästarnas hälsa. 
Beträffande hundar i Sverige finns även här tydliga föreskrifter rörande exempelvis 
rastgårdar, boxar och inomhusutrymmen. Det som bör kompletteras i Svensk 
lagstiftning är ett tillägg av måttangivelser angående burar. Det som finns angivet är när 
och hur länge hundar får vistas i bur, men som nämnts; inga angivelser för hur stor 
buren skall vara. Kontentan av detta är att avsaknaden av mått kan ge plågsamma 
konsekvenser för de hundar som förvaras på en för liten yta. I Finland däremot är det 
tvärt om; där är måtten absurt stora. Det bör vara möjligt att finna en medelväg.  
Den finska lagstiftningen rörande förvaring är bristfällig på flera punkter. Vi tycker 
exempelvis att det precis som i Sverige, bör vara förbjudet att hålla hundar i löplina 
permanent. Detta beror på att skaderisken för hundarna är så pass stor och ökas i och 
med att djuren placeras i en väldigt utsatt situation. Ett annat stort hålrum är bristen av 
lagstiftning rörande hundar i rastgård. Sverige anger tydligt att hundar som permanent 
vistas i rastgård skall rastas minst en gång per dygn på annan plats, Finland saknar helt 
och hållet reglering rörande rastning på annan plats. Även om det anges i Finlands 
lagstiftning att endast hundar som har förutsättningar för att leva utomhus permanent, 
är tillåtna att hållas på detta sätt, har de ändå en rättighet att få lämna rastgården och se 
andra miljöer. Finland bör förtydliga lagregleringen gällande hållande i löplina och göra 
ett tillägg rörande rastning på annan plats.  
Finlands djurskyddslag anger tydligt att största syftet är att skydda djur från onödigt 
lidande, onödig plåga och smärta. Frågan är då varför lagstiftningen inte innehåller 
någon reglering angående transport av dräktiga och sjuka djur, där risken för skada är 
väldigt stor. Funderingarna forsätter gällande användandet av elhalsband och elstängsel.  
Sveriges föreskrifter anger att sjuka hundar inte får transporteras om det föreligger risk 
för ökat lidande. Skall en sjuk hund transporteras, får den endast föras till veterinär. 
Dräktiga tikar som har mindre än två veckor kvar till valpning får endast transporteras 
till veterinär. Finland saknar helt lagstiftning på transportområdet i dessa två fall. Detta 
är helt absurt, dräktiga eller sjuka hundar skall inte behöva utsättas för den påfrestning 
som en transport innebär om det inte är absolut nödvändigt.  
Det är tillika förvånande att djurskyddslagstiftningen inte anger något om användandet 
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av elhalsband och elstängsel. Elhalsband och osynligt elstängsel är strängeligen 
förbjudet i Sverige. Användandet av synligt elstängsel är även det tydligt reglerat.  
Det är mycket märkligt att användandet av elhalsband och osynligt elstängsel inte är 
lagreglerat i Finland. Användandet av dylika hjälpmedel i uppfostringssyfte är väldigt 
smärtsamt för hunden. Finlands djurskyddsreglering är i stort behov av en ändring både 
gällande transport och användande av hjälpmedel i korrigeringssyfte.  
Sveriges djurskyddslagstiftning är mer omfattande och mer detaljerad än Finlands 
djurskyddslagstiftning. Emellertid är det inte enbart Finland som behöver korrigera sitt 
djurskydd, utan även Sverige behöver se över och omforma vissa punkter. Exempelvis 
kan Sverige behöva se över sina sanktioner. Vi menar att straffskalan för grova 
djurskyddsbrott bör skärpas i stil med den Finska straffskalan. 
Oaktat att Sverige nyligen utformat en ny djurskyddslag har denna del blivit förbisedd. 
Finland är i sin tur i utvecklingsprocessen av en ny lag. 
Ingen lagstiftning är perfekt och det kan den aldrig bli, men det är inget fel med att sikta 
mot stjärnorna och nå trädtopparna! 
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674/2010 Statsrådets förordning om skydd av hundar, katter och andra 

smådjur som hålls för sällskap och hobby 
39/1989 Strafflag 
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