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Sammanfattning     

Länsstyrelsen i Skåne ville ha bättre översikt och skapa sig en bättre uppfattning om hur många 

hundpensionat och hunddagis som finns i länet idag. För att uppnå detta ville man genomföra en 

undersökning av hur det ser ut i dagsläget. Därför valde vi att göra en inventering av samtliga 

verksamheter inom området. 

 

För att djurskyddet ska hålla samma kvalitet över hela landet och för att inspektionen ska hålla 

en jämnare standard gick ansvaret för djurskydd över från att vara kommunernas ansvar till att 

bli länsstyrelsens den 1 januari 2009. Länsstyrelsen är idag den enhet som ansvarar för att tilldela 

tillstånd att bedriva verksamheter som till exempel hunddagis och hundpensionat och även se till 

att dessa verksamheter uppfyller kraven som ställs i Djurskyddslagen (1988:534) samt 

föreskriften Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt 

(SJVFS 2008:5). Om länsstyrelsen ska klara detta behövs en god kännedom om de verksamheter 

som finns och hur det bedriver sin verksamhet. 

 

För att inventera hunddagis och hundpensionat började vi med att ringa till Skånes 33 kommuner 

för att begära ut de tillstånd de hade utfärdat och godkänt innan ansvaret gick över till 

länsstyrelsen. Vi jämförde länsstyrelsens register med kommunernas och sorterade ut de 

verksamheter som inte länsstyrelsen fått in i sina diariesystem från kommunerna. Slutligen 

gjorde vi en genomsökning på sociala medier för att få fram de verksamhetsutövare som 

annonserade om sina tjänster på internet.     

 

De hunddagis och hundpensionat som vi befarade bedrev sin verksamhet olagligt åkte vi, 

tillsammans med länsstyrelsen, ut och gjorde en inspektion på. I resultatet kan vi visa att det 

finns verksamheter som inte har tillstånd idag av olika anledningar och vi kan presentera alla 

verksamheter som bedrivs i Skåne idag samt kortfattat beskriva de verksamheter vi gjort en 

kontroll på. Utförliga beskrivningar av verksamheterna bifogas som kontrollrapporter. För att 

belysa varför det är viktigt med en god tillsyn av dessa verksamheter har vi också genomfört en 

litteraturstudie av hur hundar påverkas av att vistas på hundpensionat eller hunddagis. 

Litteraturgenomgången visar att hundar kan bli stressade i hundpensionatmiljö och hur man med 

enkla medel kan förhindra att stressnivån blir så pass hög att den påverkar hundens välmående.   
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Abstract  

The county administrative board of Skåne wants to have a better overview and create a better 

understanding of how dog boarding and day care facilities are conducted in Skåne today. To 

achieve this, they wanted to conduct a study of the current situation. Therefore, we have chosen 

to make an inventory of all activities in the field.  

 

In order for animal welfare to be able to keep the same quality across the country and for the 

inspections to keep a more even standard the responsibility for animal welfare was shifted from 

municipalities to the county administrative board on 1 January 2009. The board is responsible 

to ensure that all activities meet the requirements of the Swedish animal welfare law. For this 

they need a good knowledge of the activities regarding dog boarding and day care and how they 

operate. 

 

To obtain information about day care and dog boarding houses, we began to call the 33 

municipalities in Skåne to seek out the permits they had issued and approved 

before the responsibility moved to the country administrative board. We compared the county 

administrative registers with municipalities and sorted out those activities not found. Finally, we 

did a scan of social media to obtain those operators who advertised their services on the internet.  

 

The day care and dog boarding activities we found without issued permits, were inspected 

together with the country administrative board. In the result, we can show that there are 

businesses that do not have permits today for various reasons and we can present these activities 

in Skåne and describe the activities we carried out inspections. Detailed descriptions of activities 

are attached as inspection reports. In order to illustrate why it is important to have a good 

oversight of these activities, we have also conducted a literature review of how dogs are affected 

by staying at dog boarding houses or dog day cares. This shows that dogs can become stressed in 

dog boarding house environment and how it is possible with simple means to prevent the stress 

level to become so high that it affects the dog's well-being. 
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Nyckelord  

Hundpensionat, hunddagis, tillståndsverksamheter, beteenden, lagstiftning.   

Förord   

Denna kandidatuppsats har skrivits vid Halmstad Högskola, vårterminen 2015.   

Vi vill börja men att tacka Emma Hansson och Anna Eriksson från länsstyrelsen i 

Skåne för inspiration till arbetet och för en bra handledning och samarbete under projektets 

gång.   

Vi vill även tacka vår handledare Helena Kummel vid Halmstad Högskola för att hela tiden 

finnas till hands och ge oss råd när det behövts.   

Till sist vill vi tacka alla verksamheter som vi besökt för att vi fått en god inblick i hur det är att 

bedriva hundpensionat och hunddagis.   
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Inledning  

I januari 2009 gick tillsynen på tillståndspliktig verksamhet, enligt 16 § i djurskyddslagen, över 

från att vara kommunernas ansvar till att bli länsstyrelsens. Under den perioden blev 

kommunerna tvungna att skicka över samtliga tillstånd till länsstyrelsen, för att de hundpensionat 

och hunddagis som fått tillstånd av kommunerna skulle registreras hos länsstyrelsen. På grund av 

kommunernas och länsstyrelsens olika diariesystem fungerade inte all överföring av information 

som det skulle. Länsstyrelsen har idag svårt att lokalisera de verksamheter utan tillstånd som 

bedrivs som hundpensionat och hunddagis. Det finns verksamheter som inte uppfyller de krav 

som djurskyddslagen ställer och det är dessa vi ska hitta. Vi har i vårt projekt försöka lokalisera 

de hundpensionat och hunddagis som bedrivs utan tillstånd genom sökning via sociala medier, 

blocket m.m.   

 

För att få insikt om betydelsen av en god tillsyn i dessa verksamheter och vad som kan riskeras 

för hundar som får vistas i en verksamhet som saknar tillstånd har vi sammanställt litteratur kring 

hur olika miljöer kan påverka hundar. I studierna har man bland annat undersökt hur hundars 

beteende kan förändras när de befinner sig i olika miljöer så som på hundpensionat och 

hunddagis och vad som påverkar deras beteende samt hur man kan förhindra oönskat 

uppträdande. Anledningen till att denna statistik behövs är att länsstyrelsen behöver kunna 

bedriva tillsyn över dessa verksamheter så att hundar inte far illa och blir stressade i dessa 

miljöer. I Litteraturen kan man hitta många exempel på vad som kan hända bland annat med 

hundars beteende och välfärd om de inte har det bra på hunddagis eller pensionat. 

 

I samband med att djurskyddslagen har skärpts (1 maj 2008) och den tillåtna tiden för att lämna 

sin hund ensam har minskat tror vi att det har blivit vanligare idag, att lämna ifrån sig sin hund, 

än det var förr. Därför tycker vi det vore intressant att föra statistik över verksamheter såsom 

hunddagis och hundpensionat som var i bruk innan djurskyddslagen skärptes och jämföra med 

vilka som är i bruk idag och om de bedrivs enligt de krav och regler som finns. Statistik på detta 

finns inte sedan tidigare.  

 

Syftet med projektet var att ta reda på om och i så fall hur många hundpensionat och hunddagis 

det finns idag som inte har tillstånd för sin verksamhet och varför de saknade tillstånd. För att 
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kunna föra statistik på resultatet har vi även behövt ta reda på hur många hundpensionat och 

hunddagis som idag har tillstånd. Tillstånd krävs enligt 16 § i djurskyddslagen(1988:534) för att 

bedriva hundpensionat och hunddagis eller om du tar emot fler än fyra hundar mot betalning. 

  

Vi har även gjort en sammanställning av olika vetenskapliga artiklar där man har studerat hur 

hundars beteende och hur stressnivån kan förändas beroende på den miljö de befinner sig i. 

Syftet med detta var att ta reda på hur hundars beteende förändras i olika miljöer och vad man 

kan göra för att förhindra att till exempel stress uppkommer.  

 

De frågeställningar vi hoppas kunna besvara i vår rapport är;   

- Hur många hundpensionat/hunddagis bedriver verksamhet idag utan tillstånd i Skåne, hur 

fungerar dessa verksamheter och vad är riskerna med att inte ha kontroll över dessa? 

- Hur kan hundars beteende påverkas när de befinner sig på hundpensionat/hunddagis?  

  

Vi har valt att avgränsa oss geografiskt till Skåne län, då vi samarbetar med länsstyrelsen i 

Skåne.     

  

Bakgrund  

Historia 

Hunden är människans första husdjur och fynd från mellanöstern tyder på att hunden 

domesticerades redan för cirka 13 000 år sedan (Wayne & Vilà, 2001). På latin heter 

sällskapshunden Canis lupus domesticus och är en art som härstammar från vargen. Från modern 

forskning kan man tyda att vargen är den enda upphovsarten, då man tidigare trott att hunden 

härstammar från olika arter(Jensen. P, 2010). De olika hundraser som finns idag är framavlade 

under lika lång tid som hunden har varit domesticerad, det har avlats på hundars olika 

egenskaper. Hunden kan användas till olika ändamål, till exempel som jakthund, vallhund, 

brukshund, ledsagarhund eller enbart som sällskap.   

 

Hundars beteende och välmående är något det har gjorts mycket forskning på. Hunden är ett djur 

som lever i flock och har ett stort behov av social kontakt med andra hundar och med människor. 

Därför bör inte en hund att lämnas ensam för långa stunden, enligt jordbruksverket bör inte en 
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vuxen hund lämnas ensam mer än 5 timmar. I en studie (Rooney et al 2007) påvisas att hundar 

som inte får möjlighet att träffa andra hundar upplevs som mer stressade än hundar som har 

daglig kontakt med hundar och människor. Hundarnas sociala behov är bara en sak 

som hunddagis och hundpensionat måste ha i åtanke vid hållande av hund.  

 

Enligt länsstyrelsens register har antalet hunddagis och hundpensionat ökat med tiden då de nya 

reglerna om att inte lämna sin hund ensam i mer än 6 timmar har gjort att behovet för hunddagis 

och hundpensionat blivit större. 

 

Vad är ett hundpensionat och ett hunddagis? 

Ett hundpensionat och ett hunddagis är ungefär samma sak, där man mot betalning förvarar 

andra människors hundar(Jordbruksverket). Den enda skillnaden mellan dessa två är att på ett 

hunddagis stannar hundarna bara under dagen medan de på ett hundpensionat kan stanna dygnet 

runt under en längre tid, om djurägarna till exempel är på semester. Hur mycket betalt 

verksamhetsutövarna tar och hur länge hundarna får stanna kvar är olika, det är 

verksamhetsutövarna som avgör detta. De flesta hunddagis och hundpensionat tar inte emot tikar 

som löper då de kan stressa framförallt okastrerade hanhundar. Hunddagis och hundpensionat är 

i princip uppbyggda på samma sätt, det är ett stall med boxar och tillhörande rastgårdar som 

hundarna har fri tillgång till från boxarna. Det finns hunddagis och hundpensionat som bedrivs i 

hemmiljö, det vill säga att hundarna vistas på samma ytor som människor gör i boningshus, 

hundarna har alltså inte egna separata byggnader med egna boxar. Bilderna nedan visar exempel 

på hur hundpensionat- och hunddagisanläggningar kan se ut.  
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Bild 1: Ett hundpensionat utifrån med rastgårdar. Hålen i väggen i varje rastgård går direkt in 

till respektive hundbox.  

 

Bild 2: Ett exempel på hur boxarna där man förvarar hundar kan se ut.  
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Bild 3: Ett annat exempel på hur boxarna där man förvarar hundar kan se ut.  

Hundregister 

I Sverige har antalet hundar ökat med tiden. På jordbruksverkets hemsida finns statistik på hur 

många registrerade hundar det finns från det att jordbruksverket började föra statistik år 2011 

fram till 2014. Antalet registrerade hundar har ökat med cirka 50 000.  
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Diagramtext: Diagrammet visar hur antalet registrerade hundar har ökat sedan 2011 fram till 

2014. 

Det är idag olagligt att ha sin hund oregistrerad(Jordbruksverket, SJVFS 2013:29). Med 

registrering menas att hunden är ID-märkt genom antingen ett mikrochip i nacken eller en 

tatuering i hundens öra, detta ID-nummer ska sedan anmälas till Jordbruksverket och hunden är 

då registrerad. Alla hundar ska märkas och registreras innan de fyllt fyra månader. Är hunden 

över fyra månader och oregistrerad när den köps, har den nya ägaren ansvaret att märka och 

registrera hunden inom fyra veckor. Om en redan registrerad hund köps ska ett ägarbyte göras 

hos Jordbruksverket.  

Trender 

Det finns olika trender inom hundvärlden gällande till exempel raser och namn. Idag är den 

vanligaste hundrasen Labrador retriever, därefter kommer raser så som Jämthund, Golden 

retriever, Schäfer, Chihuahua, Cocker spaniel m.m(Svenska kennelklubben, 2014). Enligt 

försäkringsbolaget Agria kan man även se tydliga trender beträffande hundnamn. Molly, Ludde, 

Wilma, Sigge och Bella är några exempel på de hundnamn som toppar listorna(Agria, 2013).  

 

Smittorisker med hunddagis och hundpensionat 

Enligt jordbruksverkets föreskrifter ska karantän eller ett avskilt utrymme finnas på alla 

hunddagis och hundpensionat ifall en smitta kommer in på anläggningen, till exempel 

kennelhosta, diarré, parasiter av olika slag m.m. Det ska finnas goda möjligheter att rengöra och 

desinficera de områden och ytor där samtliga hundar vistats för att minska smittspridning. 

Exempel på bra ytor är kakel och klinker.  

 

Föreskrifter enligt jordbruksverkets L102 (SJVFS 2008:5)  

 

I föreskrifterna L102 finns det allmänna råd och lagstiftning om hållande av hund. Föreskrifterna 

uppdaterades år 2008 och det är dessa som gäller idag. Till skillnad från de äldre föreskrifterna 

innehåller dessa även skötselbestämmelser. Det är dels dessa föreskrifter länsstyrelsen använder 
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sig av vid en kontroll av hundpensionat och hunddagis. De paragrafer som gäller för 

hundpensionat och hunddagis är L102 2kap. 1-15 §§ och 19-26 §§.  

 

Mått som krävs  

 

I Föreskrifterna L102 finns de mått som krävs för boxar och rastgårdar för hundar. Enligt 

jordbruksverket finns det inga skillnader mellan hundpensionat och hunddagis, så följande mått 

gäller för båda verksamheterna;  

I L102 2kap. 23 § står det:  

"Följande mått är minimimått på rastgårdar för hundar. Siffrorna avser rastgårdens storlek i 

kvadratmeter.   

 

 
 

Tabell 1: 

Mått som krävs för olika mankhöjd på hunden   

Antal hundar   < 25 

cm   

25-35 

cm   

36-45 

cm   

46-55 

cm   

56-65 

cm   

>65 

cm   

1   6   10   15   16   18   20   

2   8   14   18   20   24   28   

För varje ytterligare hund ska ytan 

ökas med   

4   6   8   10   12   14   

   

Om två hundar av olika storlek hålls i samma rastgård, ska storleken på rastgården räknas som 

för två hundar av den större storleken i ovanstående tabell. Om ytterligare hundar av olika storlek 

förvaras i samma rastgård ska arean minst ökas enligt följande. 1. Den minsta och den största 

hunden räknas som två hundar av den största hunden enligt ovanstående tabell. 2. Till denna area 

adderas tillkommande hundar enligt sista raden i ovanstående tabell."  

I L102 2kap. 24 § står det:  

"Följande mått är minimimått på boxar för hundar. Boxarna ska ha normal takhöjd. Siffrorna 

avser boxarnas storlek i kvadratmeter.  
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Tabell 2: 

Mått på boxen som krävs för olika mankhöjd på hunden   

Antal hundar   < 25 

cm   

25-35 

cm   

36-45 

cm   

46-55 

cm   

56-65 

cm   

>65 

cm   

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 ska ytan ökas 

med   

1   1   2   2   3   3   

  

Om två hundar av olika storlek hålls i samma box, ska storleken på boxen räknas som för två 

hundar av den större storleken i ovanstående tabell. Om ytterligare hundar av olika storlek 

förvaras i samma box ska arean minst ökas enligt följande. 1. Den minsta och den största hunden 

räknas som två hundar av den största hunden enligt ovanstående tabell. 2. Till denna area adderas 

tillkommande hundar enligt sista raden i ovanstående tabell. "  

  

16 § djurskyddslagen   

Enligt djurskyddslagen (1988:534) står det följande om tillståndspliktig verksamhet för viss 

djurhållning, detta gäller samtliga verksamheter som bedrivs som yrkesmässiga eller i större 

omfattning;   

"16 § Tillstånd till verksamheten ska den ha som yrkesmässigt eller i större omfattning   

1. håller, föder upp, upplåter eller säljer sällskapsdjur eller tar emot sällskapsdjur för förvaring 

eller utfodring,  

2. håller, föder upp, upplåter eller säljer hästar eller tar emot hästar för förvaring eller utfodring 

eller använder hästar i ridskoleverksamhet, eller  

3. föder upp pälsdjur.  

Frågor om tillstånd prövas av den myndighet som regeringen bestämmer. Myndigheten får också 

återkalla ett beviljat tillstånd.  

Vid tillståndsprövningen ska särskild hänsyn tas till att den sökande kan anses lämplig att 

bedriva verksamheten och att de anläggningar i vilka verksamheten ska bedrivas är lämpliga från 

djurskyddssynpunkt.  

   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om   
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1. villkoren för att en verksamhet ska anses vara av större omfattning,  

2. undantag från första stycket. Lag (2008:660)."  

  

Genom att förvara djur menas att mot betalning sköta om andras djur eller har för avsikt att 

förmedla på annat sätt eller att sälja djuren.   

  

Tillstånd för att bedriva en yrkesmässig verksamhet  

Både fysisk och juridisk person kan söka tillstånd. Det betyder både enskilda personer och 

föreningar, kooperativ eller företag. Om flera enskilda personer vill ha ett gemensamt tillstånd 

bör de gå ihop i till exempel en förening. Undantag kan gälla för personer i gemensamt hushåll 

som har verksamhet i hemmet.  

Platsen där du bedriver verksamhet  

Oavsett om en hundpensionat- eller hunddagisverksamhet bedrivs i verksamhetsutövarens 

hem eller på annan plats behöver ett tillstånd sökas. Länsstyrelsen måste godkänna samtliga 

utrymmen där det är tänkt att verksamheten ska bedrivas, detta görs enligt djurskyddslagen. Om 

lokaler byts måste nytt tillstånd sökas. På jordbruksverkets hemsida finns information om hur 

utrymmena och miljön där djuren hålls ska vara utformad. Där står även alla olika mått som 

minst får vara för hundkojor, hundburar och rastgårdar.                                                                               

  

Vad krävs för att få tillstånd  

Tillstånd krävs om:   

 Hundpensionat/hunddagis bedrivs där det tas emot fyra hundar eller fler mot en 

viss avgift.  

 Omplaceringshem bedrivs där det regelbundet tas emot fyra hundar eller fler för 

att sedan placera ut dem i nya hem.   

  

Tillstånd krävs inte om:   

 En verksamhet som innebär rastning av andras hundar bedrivs.  
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Hur söks tillstånd  

En skriftlig ansökan ska lämnas in till Länsstyrelsen. Detta görs i det län som verksamheten ska 

bedrivas. På jordbruksverkets hemsida kan ansökningsblanketter skrivas ut som ska fyllas i för 

att sedan skickas till länsstyrelsen. I blanketten ska det framgå vem som är verksamhetsutövaren, 

namn på verksamheten, en enkel skiss över djurutrymmen (bostad, boxar, rastgårdar), uppgifter 

om eventuella fodervärdar, jourhem samt en kopia på intyg av utbildningar eller anställningar 

inom verksamhetsområdet. Den som kan fylla i och ansöka om tillstånd kan vara både en juridisk 

och fysisk person. Länsstyrelsen bedömer sedan om verksamheten är lämplig, om utrymmena 

där djuren ska hållas är lämpliga och om verksamhetsutövaren är kompetent nog till att bedriva 

verksamheten.   

 

Om en ansökan om tillstånd blir nekad finns möjligheten att överklaga, detta informerar 

länsstyrelsen om i samband med nekandet.   

 

Bedrivs en verksamhet utan tillstånd från länsstyrelsen bryter man mot djurskyddslagen, 

verksamhetsutövaren riskerar då åtal och kan bli dömd till böter eller 2 års fängelse.   

För att få bedriva hundpensionat/hunddagis idag krävs kunnig och utbildad personal. Det är 

länsstyrelsen som kontrollerar så djurskyddsansvarig på verksamheten har den kunskap som 

krävs. Om inte utbildning finns ska erfarenhet finnas som motsvarar utbildningens innehåll:   

 Problemhundägare och problemhundar  

 Hur hundar beter sig  

 Djurskyddslagstiftningen  

 Stress hos hundar  

 Smittspridning  

 Olika raser  

 Enklare hundsjukvård  

  

Länsstyrelsens uppgift  

Länsstyrelsen ska ta emot ansökan om att bedriva hunddagis och hundpensionat. Deras främsta 

uppgift är att se till så att lagarna följs. Det är även deras uppgift att se till att lokaler och 

personal håller måttet de ska enligt jordbruksverkets direktiv samt att kontrollera så att hundarna 

inte utsätts för onödigt lidande. 
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Material och metod  

För att få svar på våra frågeställningar har vi behövt inventera de hundpensionat och hunddagis 

som idag bedrivs i Skåne. För att få reda på vilka tillståndsverksamheter som tidigare funnits i 

Skåne, innan tillsynen gick över till Länsstyrelsen 2009, har vi ringt runt till samtliga 33 

kommuner och begärt ut handlingar på verksamheter enligt 16 § i djurskyddslagen hos 

kommunerna, handlingarna vi begärde ut har endast innefattat hundpensionat och 

hunddagis. Vi har även gjort en grundlig genomsökning på blocket, Facebook och andra sociala 

medier där verksamhetsutövarna kan annonsera om sina tjänster. Detta har vi gjort för att vi 

skulle kunna hitta de eventuella hundpensionat och hunddagis som inte hade tillstånd.    

 

Möte med Emma Hansson och Anna Ericsson från Länsstyrelsen har sedan skett för att gå 

igenom de register de hade på tillståndspliktiga verksamheter beträffande hunddagis och 

hundpensionat. Därifrån har vi sållat bort de som fanns i bådas register d.v.s i kommunernas 

gamla tillstånd och länsstyrelsens nuvarande tillstånd. Därefter har vi åkt ut och gjort 

inspektioner tillsammans med länsstyrelsen på de verksamheter som inte sökt tillstånd hos 

länsstyrelsen. Vi delade upp oss så att Jessie Lundin åkte med djurskyddsinspektör Anna 

Ericsson och inspekterade 4 av de 8 verksamheter som fanns kvar efter vår utsortering, och 

Carolina Anderberg åkte med Emma Hansson för att inspektera de resterande 4. Vårt mål var att 

hinna med minst 15 inspektioner, men då vi inte hittade så många verksamheter utan tillstånd 

inspekterade vi alla de verksamheter vi hittade som vi misstänkte bedrev en verksamhet utan 

tillstånd.  

 

Efter att inventeringen och inspektionerna hade genomförts började vi sammanställa de resultat 

vi har fått. Vi har även slutfört och skrivit rapporten på heltid efter att det praktiska 

arbetet var gjort. 

 

För att ta reda på hur olika miljöer kan påverka hundars beteende har vi sammanställt olika 

vetenskapliga artiklar där studier har gjorts på hundars beteende i olika miljöer, bland 

annat på hundpensionat och hunddagis.   

 



16 
 

Vi har sökt i databaser som Google scholar och Summon, där har vi använt oss av sökord som 

dog behavior, shelter dogs, animal welfare, Stimuli for dogs, Stressed dogs, cortisol levels in 

dogs. 

 

Resultat    

 

Idag bedrivs totalt 95 hunddagis och hundpensionat i Skåne, varav 84 verksamheter har tillstånd 

hos länsstyrelsen. Vi hittade totalt 11 stycken hunddagis och hundpensionat som inte fanns med 

i något av registerna, varken från kommunerna eller länsstyrelsen. Dessa 11 stycken 

verksamheter hittade vi genom vår sökning på internet. 3 av dessa verksamheter blev inte 

kontrollerade av oss då en av dem hade lagt ner sin verksamhet, en av dem hade ännu inte satt 

sin verksamhet i bruk och hade skickat in en ansökan till länsstyrelsen. Den sista var under 

utredning hos länsstyrelsen då de vägrade avsluta sin verksamhet trotts brister och inget 

tillstånd.    

 

Inspektion 1 (verksamhet A): Vid kontrollen var där ingen hemma så vi fick åka där ifrån igen. 

Vi visste dock att hon bedrev en liten hunddagis/hundpensionat verksamhet i sitt hem. Anna 

Ericsson ringde sedan verksamhetsutövaren för att diskutera hennes verksamhet. Då hon hade så 

liten omfattning med dagishundar var det inte tillståndspliktigt, men då hon satsade mycket på 

diverse hundkurser och ändå bedrev en yrkesmässig verksamhet kom de överens om att 

verksamhetsutövaren skulle ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen, ingen kontrollrapport skrevs. 

En inspektion på verksamheten kommer att göras efter att verksamhetsutövaren kommit in med 

en ansökan.   

Inspektion 2 (verksamhet B): Verksamhetsutövaren bedrev hundpensionat i hemmiljö utan 

tillstånd, hon hade vid kontrollen 4 pensionat hundar och 3 egna hundar vilket är 

tillståndspliktigt enligt 16 § i djurskyddslagen. Verksamhetsutövaren ville inte gå den utbildning 

som krävdes för att få ett tillstånd och beslutade därför att lägga ner sin verksamhet. Se bilaga 1.  

Inspektion 3 (verksamhet C): Verksamhetsutövaren bedrev hundpensionat och hunddagis utan 

tillstånd, han fick år 2003 ett bygglov för en hundpensionatanläggning som han trodde var det 

tillstånd han behövde. Han hade vid kontrollen 4 pensionathundar och 1 dagishund, vilket är 
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tillståndspliktigt enligt 16 § i djurskyddslagen. Verksamhetsutövaren hade brister på sin 

anläggning som skulle åtgärdas för att sedan ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen. Se bilaga 2.  

Inspektion 4 (verksamhet D): På kontrollplatsen bedrevs det hundpensionat i en separat 

byggnad vid sidan om boningshuset. Det var en mycket stressad omgivning vid 

kontrolltillfället. Pensionatet hade ett godkänt tillstånd av Ängelholms kommun år 2003. Där var 

brister som behövde åtgärdas så som för små rastgårdar, brist på social kontakt mellan hundarna, 

ingen berikning i rastgårdarna och ytor som var svåra att rengöra. Verksamhetsutövaren fick en 

underrättelse på de brister som skulle åtgärdas för att behålla sitt tillstånd. Se bilaga 3.  

Inspektion 5 (verksamhet E): Verksamhetsutövaren hade fått tillstånd att bedriva hundpensionat 

från kommunen men då det fanns så många brister som till exempel för små boxar, inget 

dagsljusinsläpp, ytor som var svåra att rengöra och brist på social kontakt mellan hundarna. För 

att behålla tillståndet att bedriva sin verksamhet måste bristerna åtgärdas och tillståndet kommer 

att prövas igen hos länsstyrelsen. Se bilaga 4.  

Inspektion 6 (verksamhet F): Hundpensionatet hade inget tillstånd att bedrivas. Vid 

kontrolltillfället fanns där 12 hundar, det var blandat med pensionathundar och 

dagishundar. Verksamhetsutövaren skulle ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen då det bedrivs en 

yrkesmässig verksamhet enligt § 16 i djurskyddslagen. För att få ett tillstånd krävde länsstyrelsen 

att verksamhetsutövaren skulle gå en godkänd utbildning enligt lag. Se bilaga 5.  

Inspektion 7 (verksamhet G): Hundpensionatet hade ett godkänt tillstånd från 1993 som blivit 

utfärdat av Hässleholms kommun. På pensionatet fanns brister som dålig ventilation, ingen 

berikning i rasgårdarna och dålig termisk komfort vintertid. Verksamhetsutövaren fick en 

underrättelse att åtgärda sina brister för att få behålla sitt tillstånd. Se bilaga 6.  

Inspektion 8 (verksamhet H): Hade inget tillstånd för att bedriva hundpensionat. Vid 

kontrolltillfället fanns där 3 pensionatshundar, vilket man inte behöver tillstånd 

för. Verksamhetsutövaren ska ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen när utrymmet för 

pensionathundarna är klart samt att verksamhetsutövarens pågående utbildningen är slutförd. Se 

bilaga 7.  

 

Samtliga kontrollrapporter bifogas som bilaga.   

  

Då miljön i de flesta hundpensionat och hunddagis kan var mycket livlig kan det göra att 

hundarna blir mycket stressade. Därför har vi genomfört en litteraturstudie på vad det är som 
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ger upphov till stressade och aggressiva beteenden och vad man kan göra för att förhindra 

dessa.   

  

I en studie (Coopola et al,2005) har man studerat hur hundars beteende förändras och hur 

stressnivån kan öka samt  minska hos hundar beroende på i vilken miljö de befinner sig 

i. Coopola et al (2005) har valt att kontrollera och undersöka kortisolhalten hos hundar när de 

befinner sig på hundpensionat. Hunddagis och hundpensionat kan uppfattas som en 

stressande miljö för hundar att befinna sig i då det oftast är mycket intryck, fler människor 

och fler hundar som påverkar varandra än vad det är i hemmiljö.  

I studien av Coopola et al (2005) mäter man kortisolhalten i saliven hos hundar. Kortisol är ett 

hormon som utsöndras vid ökad stress. Det har konstaterats att hundarna får förhöjd kortisolhalt 

de första två dagarna på pensionatet men kortisolhalten är som högst efter tre dygn, nästan tre 

gånger så hög som hos en hund som befinner sig i hemmiljö. Man kan inte se någon signifikant 

skillnad mellan hon- och han hundar. I resultatet kan man läsa att kontakt med människor kan 

förhindra att kortisolhalten förhöjs till en viss grad genom att människor spenderar tid med 

hunden och ger hunden stimuli i form av beröring.  

  

 I en studie som gjorts av Feuerbacher et al (2015) har det studerats hur människan kan ha ett 

positivt inflytande på hundar genom att påverka dem med ett stimuli. Det kan leda till att 

banden mellan människor och hundar blir starkare vilket kan förändra hundarnas beteende så att 

aggression och stress minskar. I den studien har man valt att undersöka vilket stimuli som 

fungerar bäst för att påverka hundens beteende positivt. De två faktorer man valt är beröm i form 

av tal eller sång samt beröm med hjälp av beröring. Studien gjordes både på 

pensionathundar(som inte har någon familj och bor på pensionatet) och hundar med ägare(som 

bor med en familj) för att se om det fanns någon signifikant skillnad på hundars beteende när de 

vistades i olika miljöer. Alla testade hundar skulle alla vara över 6 månader och de hundarna som 

hade ägare skulle även ha bott hos dem i minst 4 månader. Om en hund oavsett om det var en 

hund från pensionatet eller en hund med ägare inte försökt närma sig försökspersonen inom 5 

minuter uteblev de från försöket, detta skedde med totalt 4 hundar(1 hund från pensionatet och 3 

ägda hundar). Alla undersökningar tog cirka 15 minuter/försök. Det var 14 hundar från varje 

kategori som deltog, kategorierna var: pensionathundar, ägda hundar testade med främlingar och 
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ägda hundar testade med sin ägare. Alla test utfördes i ett rum på 3,05m*4,25m, rummet var 

inrett med ett bord och två stolar. Den aktuella hunden blev placerad i rummet tillsammans med 

försökspersonen och de olika stimulis utfördes. Det man kom fram till var att beröringen gav bäst 

resultat då man fick lugnare hundar, oavsett om det var från hundägaren, pensionatsassistenten 

eller från en främling. De ägda hundarna reagerade mer positivt på en främlings beröring än sin 

ägares tal. Det är viktigt att en hund är lugn och harmonisk för att uppleva välfärd.   

 

En hund som är stressad eller aggressiv mår ofta inte bra och kan i värsta fall behöva avlivas. I 

en studie (Aratas et al, 2014) har man undersökt hur hundars aggressivitet kan påverkas av 

stimuli från en människa. I studien ingick över 5000 hundar av 17 olika raser i åldern 1-10 

år. Studien gick ut på att hundägare skulle besvara hur aggressiva deras hundar blev gentemot 

olika individer och situationer, de 4 främsta faktorerna var hur aggressiva de blev vid möte 

med ägaren, barn, främlingar och andra hundar på en skala 1-5. De andra 20 faktorerna var bland 

annat hur de blev i olika skrämmande situationer, hur de reagerade på social kontakt, och hur de 

reagerade på att bli jagade. Resultatet visade att olika raser reagerade olika vid de skilda 

situationerna. Reaktionen på stimuli från människor ska förebygga hundars aggressivitet och på 

så sätt förhindra att de mår psykiskt dåligt och det kan leda till att hundarna är lättare att placera 

ut till familjer och undersökas vid veterinär undersökning. Då stimuli i form av beröring och tal 

ökar hundarnas självkänsla och skapar en större tillit till människan.  

Diskussion   

Felkällor 

Alla kommunerna ville tyvärr inte samarbeta så vi fick inte tillgång till alla tidigare tillstånd för 

hundpensionat och hunddagis som de haft tillsyn på. Även de kommuner vi fick tillstånd av hade 

bristfällig information då de inte hade mycket kontroll på sina tidigare tillstånd vilket gjorde att 

alla deras tillstånd inte kom fram till oss. Detta i sin tur ledde till att 2 av inspektionerna vi var 

ute på hade gamla tillstånd från kommunen och var därför inte relevanta för vår studie.   

  

Brister 

Alla hundpensionat och hunddagis som vi inspekterat hade brister, även de som hade gamla 

tillstånd från kommunen. Detta kan bero på att lagstiftningen ändrats sedan 2008 och 
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myndigheterna ställer nu hårdare krav på att bedriva yrkesmässiga hundverksamheter. Vi antar 

att kunskapen hos inspektörerna på länsstyrelsen är större och mer koncentrerad för djurskydd än 

vad den var hos inspektörerna som jobbade på kommunerna då de hade en mer utbredd kunskap 

som inte är specificerad på just djurskydd. Detta tror vi har bidragit till bättre kontroller samt att 

inspektörerna kan vara mer informativa vid kontrollen.   

 

De brister vi främst upptäckte var att boxar och rastgårdar var för små för att nå upp till 

lagstiftningens mått. En annan stor brist var ventilationen i hundutrymmena som oftast inte var 

tillräcklig. Social kontakt hundar emellan var även bristfälligt på en del ställen, vilket är en 

stressfaktor för hunden som vi nämnt i vår litteraturstudie.  

 

Utbildning 
För att få bedriva hundpensionat och hunddagis idag krävs det utbildning som är godkänd av 

jordbruksverket, detta trädde i kraft år 2008, innan dess behövde man ingen direkt utbildning. De 

hundpensionat och hunddagis som inte hade tillstånd men som ändå bedrev en verksamhet sedan 

en längre tid tillbaka och tänkt ansöka om tillstånd för detta måste då även gå denna 

utbildning(Jordbruksverket, 2008). Vi ser ett problem med detta krav som i vissa fall kan 

diskuteras, om du bedrivit en verksamhet i många år och har massor med erfarenheter borde 

detta väga tyngre än en utbildning. Men om du ska starta ett nytt hundpensionat eller 

hunddagis tycker vi det är rätt att utbildning krävs.  

 

Utrymme 

Vi reagerade även på att hundarna som hölls i hemmiljö verkade ha det mycket bättre än de som 

hölls i boxar. Enligt länsstyrelsen får man inte bedriva hundpensionat eller hunddagis i hemmiljö 

då det inte uppfyller kraven för rengöring och sanering. De menar på att det är lättare att rengöra 

en box klädd med kakel och klinker än till exempel obehandlade trägolv och textilmöbler. 

Föreskrifterna enligt jordbruksverket gör det svårt att bedriva verksamhet i hemmiljö då där finns 

ytor som inte är så lätt att rengöra osv. Detta är förvisso sant, men vi tycker att hundarna kan 

uppleva en bättre välfärd i hemmiljö då det är mer likt deras ”ordinarie” hem. Det är även mer 

social kontakt och en lugnare omgivning än i ett hundstall med boxar(Coopola et al, 2005). Vi 

tycker därför att hundverksamheter borde förekomma mer i hemmiljö, då det oftast är en mer 

naturlig miljö för en hund att befinna sig i än att sitta i en box med rasthage.  
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Vi tycker att jordbruksverket borde se över föreskrifterna för hållande av hund då man fokuserar 

för mycket på måtten på boxar och rastgårdar istället för hundarnas välfärd där aspekter som 

social kontakt med andra hundar och människor, aktivering i form av lek och träning, samt lugn 

omgivning borde väga tyngre. Givetvis så ska ju boxarna och rastgårdarna vara i rimlig storlek, 

men vi tror inte att enstaka centimeter mindre kan påverka hundens välmående.  

 

Oregistrerade verksamheter 

Vi hittade totalt 6 stycken hundpensionat och hunddagis som inte hade något tillstånd alls, 

anledningen till detta kan bero på många saker. En av verksamhetsutövarna trodde till exempel 

att det tillstånd de fått för att bygga en hundpensionatanläggning var det enda tillstånd de 

behövde, vilket inte stämmer. En annan verksamhetsutövare upplevde att hon hade det i så liten 

omfattning att det inte behövdes, dock överskred hon antalet godkända platser för hundar vid 

kontrolltillfället. 2 verksamhetsutövare hade ingen vetskap om att ett tillstånd krävdes. Kanske sa 

de bara som de gjorde för att undvika länsstyrelsen då de visste om sina brister och inte ville 

stänga ned sin verksamhet? Riskerna med att inte ha tillstånd är att då finns man inte med i 

länsstyrelsens register och kommer då inte kontrolleras av länsstyrelsen, vilket kan leda till att 

verksamheterna inte uppfyller de krav som ställs i Djurskyddslagen och hundarnas välmående 

kan drabbas. Det är verksamhetsutövarens ansvar och skyldighet att se till så de följer 

lagarna(Jordbruksverket). Vi tycker att länsstyrelsen har ett bra system gällande hantering av 

bristfälliga verksamheter.  

 

 

Smittor 
Trotts att reglerna är så pass strikta som de är med rengöring och ventilation är det ändå inte så 

ovanligt att smittor som till exempel noskvalster, kennelhosta, kräkning och diarré kommer in 

ändå. Symptomen på dessa smittor kommer ofta ett tag efter hunden blivit smittad då det tar ett 

tag för dessa virus och bakterier att bryta ut. Då har den drabbade hunden som kom in med 

smittan troligtvis smittat någon annan hund innan den blivit placerad i karantän för uppvisade 

symptom. Den nysmittade hunden kommer då i sin tur smitta någon annan hund då den inte 

blivit placerad i karantän ännu för den påstods fortfarande vara "frisk". Dessa virus, bakterier och 
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parasiter smittar väldigt lätt och kommer aldrig gå att undvika hur höga reningskrav och 

ventilationskrav man än ställer. Dock tycker vi att det är desto viktigare att städa och desinficera 

ordentligt när en inackorderad hund åker hem igen och såklart att man har en karantän eller en 

väl isolerad avdelning för sjuka hundar(Jordbruksverket). För att minska risken för större 

smittspridning bör man även isolera de djur som den smittade hunden varit i kontakt med eller 

hållits nära, detta bör göras i separata burar och inte tillsammans med den smittade hunden ifall 

den faktiskt inte hunnit smitta några andra hundar ännu. Man ska alltid ta det säkra före det 

osäkra, på så vis tror vi att smittorna på hundpensionat och hunddagis kan minska.   

 

Social kontakt 

Hundar är en art av många olika raser och egenskaper, det de har gemensamt är att samtliga har 

ett behov av socialkontakt med andra hundar och människor, vilket man kan se i samtliga studier 

som vi sammanställt(Feuerbacher et al., 2015). Vi tycker det är väldigt viktigt att man hanterar 

och umgås med sin hund ofta då det kan påvisa att hundars beteende reagerar på ett positivt sätt. 

Hundar behöver även få utlopp att utföra sitt naturliga beteende vilket kräver social kontakt med 

andra hundar, detta är viktigt för att hunden ska kunna uppleva välfärd. 

 

Register 
I diagram 1 kan man tydligt se en ökning på antalet registrerade hundar i 

Sverige(Jordbruksverket, 2014). I samband med att hundantalet ökar, ökar även tillhörande 

tjänster så som hundpensionat, hunddagis, kennlar, djuraffärer, hundklubbar m.m. Detta på grund 

av den stora efterfrågan och lönsamheten för verksamhetsutövarna. Varför antalet registrerade 

hundar har ökat vet vi inte, kanske är det för att det faktiskt är fler hundar idag, eller så kanske 

det är fler som registrerar sina hundar. Vi tror det är en blandning av dessa två faktorer, dock tror 

vi att det finns ett stort antal oregistrerade hundar idag, det är därför svårt att skapa sig en 

uppfattning om hur många hundar det faktiskt finns. Det är idag olagligt att ha sin hund 

oregistrerad (Jordbruksverket), men vi tror att många hundägare är ovetandes om detta vilket är 

en bidragande faktor till att det är svårt att mäta antalet hundar i Sverige idag.  
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Etiska aspekter 

Om man äger ett djur eller bedriver en verksamhet med djur ska Djurskyddslagen(1988:534) 

alltid följas. Det är eget ansvar att kolla upp vilka regler och lagar som gäller samt att de följs. 

Inga djur får under några omständigheter utsättas för onödigt lidande. Djurägaren måste ta 

hänsyn till sitt djurs välbefinnande och se till att djuret kan uppleva välfärd genom att bland 

annat kunna utöva sina naturliga beteenden. Djuret ska vid behov få den vård och behandling 

som krävs. 

  

Slutsats  

Vi har i samarbete med länsstyrelsen tagit reda på hur många hundpensionat och hunddagis det 

idag bedrivs utan tillstånd i Skåne län. Detta gjorde vi genom att jämföra gamla tillstånd vi fått 

från nästan alla Skånes kommuner med länsstyrelsens tillstånd sedan 2009 och framåt. Vi kom 

fram till att det finns totalt 95 stycken hundpensionat och hunddagis som bedrivs idag. 84 

stycken av dessa har fått tillstånd enligt 16 § i djurskyddslagen av antingen länsstyrelsen eller 

berörd kommun för att bedriva denna sorts verksamhet. De resterande 11 hundpensionat och 

hunddagis som vi fann fanns inte med i några register, varken från länsstyrelsen eller från de 

kommuner som skickat in sina tillstånd till oss. Dessa hittade vi främst via sociala medier. 

Tillsammans med länsstyrelsen åkte vi ut och gjorde på inspektioner på 8 av dessa. De resterande 

3 uteblev då en av dem hade lagt ner sin verksamhet, en av dem hade ännu inte satt sin 

verksamhet i bruk och hade skickat in en ansökan till länsstyrelsen. Den sista var under utredning 

hos länsstyrelsen då de vägrade avsluta sin verksamhet trotts stora brister och inget tillstånd. Det 

visade sig att 2 av de 8 verksamheter vi inspekterat hade gamla tillstånd sedan tidigare från 

kommunen som vi inte fått ta del av, dock fanns det brister på dessa verksamheter. Totalt hittade 

vi 6 stycken hundpensionat och hunddagis som inte hade tillstånd. I bifogade bilagor står det vad 

som sågs och inspekterades vid samtliga kontroller.    
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Bilagor 
Bilaga 1. Kontrollrapport från besöket på Hundrundans lilla hundpensionat 
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Bilaga 2. Kontrollrapport från besöket på Ridgebow’s hundpensionat  
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Bilaga 3. Kontrollrapport från besöket på Oskarsfarms hundpensionat 
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Bilaga 4. Kontrollrapport från besöket på Bokbackens hundpensionat  
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Bilaga 5. Kontrollrapport från besöket på Svalbo hundcenter
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Bilaga 6. Kontrollrapport från besöket på Rävninge hundpensionat
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Bilaga 7. Kontrollrapport från besöket på Mossahus hundpensionat
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