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Sammanfattning 

I hundens avföring finns det bakterier och inälvsparasiter som kan skada människor och djur.  

Toxocara canis är en inälvsmask som är vanligt förekommande hos hundar. Toxocara 

infektioner så kallad toxocariasis, är en zoonos. Det vill säga den kan spridas mellan djur och 

människor och kan bland annat ge upphov till blindhet, astma, skador på centrala 

nervsystemet och hjärtmuskelinflammation hos människan. Toxocara återfinns över hela 

världen och när parasiten väl etablerats i marken är det svårt att eliminera hälsorisken 

(Despommier. 2003).  

   Den plast som normalt används till hundpåsar är oftast tillverkad av olja från fossilt 

ursprung och ger upphov till koldioxidemissioner som släpps ut i atmosfären under 

tillverkning och nedbrytning. Olika typer av plast har olika lång nedbrytningstid och en del av 

dem är inte helt nedbrutna förrän efter minst 500 år (Parth, N. et al 2011). 

   Vår frågeställning med rapporten är uppdelad i två frågor: Vill invånarna i Halmstad att 

kommunen placerar ut stationer med ekologiskt framtagna och biologiskt nedbrytbara 

hundpåsar intill hundlatriner, för en hälsosammare miljö? Är allmänheten medveten om de 

potentiella hälsoriskerna som kan uppstå i samband med hundfekalier?  

   Genom en studie bildade vi en uppfattning om ovanstående frågor genom att vi använde oss 

av en kvantitativ metod i form av en webbaserad enkät. Till bakgrund och underlag för 

diskussion har vi använt oss av relevant litteratur.  

   Resultatet visade tydligt på att invånare i Halmstad kommun vill se stationer med 

miljövänliga hundpåsar med tillhörande latriner, som vi nämner i rapporten. Majoriteten av de 

medverkande visste inte att hundavföring kan ge upphov till en hälsofara. 

   Slutsatsen vi drog är att i Halmstad kommun bör det placeras ut stationer med tillhörande 

latriner då de kan bidra till en hälsosammare miljö. De kan även vara ett led i arbetet mot de 

olika miljömålen som ett sätt för kommunen att visa framfötterna med deras miljöarbete. En 

slutsats som kan dras till arbetet är att mer information bör ges till allmänheten. 

 

Nyckelord: hundlatriner, toxocariasis, OLM, VLM, ekologiskt framtagen och biologisk 

nedbrytbar plast 
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Abstract 
Bacteria and intestinal parasites which could be harmful to humans can be 

found in dog feces. Roundworms known as T. canis are common in all dogs 

and are a zoonosis. 

Toxocara canis could cause severe damage in organs throughout the human 

body. In the most common bags used for dog feces the plastics are made 

from fossil fuel which causes carbon dioxide emissions to the atmosphere. 

Some plastics could take over 500 years to be decomposed. 

We would like to know if the residents of Halmstad:  

1. Wants self-service pet waste stations which contain ecological 

produced and biodegradable dog waste bags. 

2.  Awareness of the possible danger that could occur in dog feces. 

A quantitative study has been used in the form of a web-based survey and 

also the use of relevant literature. 

The results showed a clear indication that the residents wants to have self-

service pet waste stations and most people did not know about the possible 

danger in dog feces. 

The conclusion is that the municipality of Halmstad should arrange these 

stations. It could also be a way for the municipality to show that they are 

serious about their current environmental work. The stations could also 

work as a step towards the governments environmental goals. 

 

Keywords: dog waste latrines, toxocariasis, OLM, VLM, ecological 

produced and biodegradable plastics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rebecca Fabris & Therese Olausson, Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd 15 hp. VT -15 

~ 3 ~ 

 

Förord  

Detta är ett led i vår utbildning för att bli examinerade på miljö- och hälsoskyddsprogrammet 

på Högskolan i Halmstad och den här rapporten är ett resultat av tre års studier. 

 

Studien kom till efter att vi upptäckt under alla våra promenader i Halmstad kommun att man 

ibland måste bära med sig en hundpåse full med avföring i flera kilometer, innan man finner 

en hundlatrin. Detta tror vi är en av orsakerna till att det är vanligt förekommande med diverse 

hundpåsar liggandes i både buskar, vattendrag och grönområden.  

Därför ställde vi oss frågan om vi är de enda som tycker att det behövs fler latriner, och på så 

sätt kom idén till vår rapport. 

 

Vi vill tacka vår handledare Kristian Eno för stöd och feedback, Eva Sundberg Olausson för 

korrekturläsning, tidskriften ”Härliga Hund” som hjälpt oss sprida enkäten samt alla som 

medverkat i vår enkät.  

 

 

Rebecca Fabris och Therese Olausson, Miljö- och hälsoskyddsprogrammet 180 hp Högskolan 

i Halmstad 
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1.0 Inledning 

Visste du att det kan ta 500 år för plast att brytas ner? Eller att viss plast aldrig kommer 

kunna brytas ner? Att man kan bli blind av hundens inälvsmaskar? Att man kan få problem 

med det centrala nervsystemet av samma orsak? Att 22 miljoner hundpåsar förbrukas varje 

år bara i Norden?  

 

Vi har upptäckt under alla våra promenader i detaljplanlagt område, både med och utan hund, 

i och omkring Halmstad kommun att man ibland måste bära med sig en full hundpåse i flera 

kilometer innan man finner en hundlatrin. Detta tror vi är en utav orsakerna till att det är 

vanligt förekommande med diverse hundpåsar liggandes i både buskar, vattendrag och 

grönområden trots att det bryter mot gällande lagar om nedskräpning. (Miljöbalken 1998:808)     

   Olika plaster har olika lång nedbrytningstid och en hel del utav dem är inte helt nedbrytbara 

förrän efter minst 500 år (Parth. et al. 2011). Plast och fekalier som ligger och skräpar i 

naturen är en potentiell hälsofara för både djur och människor i allmänhet och barn i 

synnerhet (Despommier. 2003). Det är ingen nyhet att små barn gärna testar sig fram genom 

att röra och smaka på saker och ting, även utomhus (Grandelius. et al. 2010). Många plaster 

kan dessutom läcka mer eller mindre giftiga metaller, så som järn, mangan, kobolt och nickel 

till sin omgivning (Bruzelius. 2015) 

   Plast är traditionellt framställt av olja som är en sinande, icke förnybar resurs. Idag återstår 

endast cirka 30 års konsumtion av olja för världens oljebehov. För att inte överstiga att 

jordens medeltemperatur ökar med 2 grader Celsius har många länder skrivit under och 

ratificerat i enlighet med Kyotoavtalet. (Ekin, McGlade. 2015)  

   En lösning för att ändå kunna använda sig utav hundpåsar i plast är att framställa dem från 

en annan källa, t ex. GMO-fri majs. Hundpåsarna blir då ekologiskt framställda och 

fullständigt komposter- och nedbrytningsbara enligt den europeiska normen EN-13432.  

(Parth. et al. 2011). Se bilaga 1.  

1.1 Frågeställning  

1. Vill invånarna i Halmstad att kommunen placerar ut stationer med ekologiskt 

framtagna och biologiskt nedbrytbara hundpåsar intill hundlatriner, för en 

hälsosammare miljö?  

2. Är allmänheten medveten om de potentiella hälsoriskerna som kan uppstå i samband 

med hundfekalier?            
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att se om invånarna i Halmstad kommun upplever ett behov av att 

uppföra stationer med miljövänliga hundpåsar runt om i Halmstad kommun. Vi vill även se 

hur kunskapsnivån bland allmänheten ser ut vad gäller hälsorisker kring hundfekalier. 

1.3 Bakgrund 

1.3.1Hälsoaspekter 

I närheten av parker och hundrastgårdar där hundarna trampar ner det mesta av växtligheten 

kan det leda till en hårdgjord yta där vattnet har svårt att tränga sig ner i marken. Vattnet som 

annars skulle ha absorberats upp där kommer att hitta nya vägar. Det är inte helt ovanligt att 

ämnen från hundavföring hamnar i dagvattensystemet och ger en kontamination av dessa 

ämnen i miljön. Som exempel kan nämnas att höga halter av kväve sköljs ner i bäckar och 

dammar där de stimulerar en tillväxt av alger och andra vattenlevande växter som i sin tur 

leder till fiskdöd och förstörda vattenvägar. (Hawn. 2009) 

   I ett gram hundavföring återfinns 23 miljoner fekala koliforma bakterier samt att avföringen 

fungerar som en värd för både salmonella, giardia och inälvsmaskar med tillhörande ägg. Med 

det sagt, ju längre avföringen befinner sig på marken desto mer maskar, ägg och bakterier kan 

ta sig ner till vattentäkterna där de sedan kan spridas vidare. Enligt Dricksvattenföreskrifterna 

(SLVFS 2001:30) är gränsvärdet för utgående dricksvatten samt dricksvatten hos användaren 

otjänligt om de koliforma bakterierna överstiger 10 stycken/100 ml. Även de avföringshögar 

som ligger kvar kan utgöra en fara för hundarna själva, då det är vida känt att de utforskar sitt 

område med nosen och munnen och på så sätt kan få i sig kontamineringen oralt. Detta är den 

vanligaste orsaken till att hundar får inälvsparasiter. (Hawn, R. 2009) Avföringshögarna utgör 

även en fara för små barn som gärna utforskar sitt område genom att stoppa föremål i 

munnen, föremål som lätt kan ha blivit kontaminerade av hundens bakterier (Despommier. 

2003). 

   I Hawn´s artikel (2009) framkommer det även att det bästa sättet att främja en ren miljö och 

mildra de föroreningar och sjukdomar som kan uppstå i samband med hundarnas 

avföringshögar är att ha stationer med självbetjäning av hundpåsar, vatten och hundlatriner. 

Vidare rekommenderas att ha personal anställd som plockar upp avföringen, helst dagligen 

men veckobasis fungerar likväl. Hundarnas avföring är även den största födokällan för råttor 

vilket för med sig andra problem som vi inte kommer gå in på i den här rapporten. 



Rebecca Fabris & Therese Olausson, Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd 15 hp. VT -15 

~ 7 ~ 

 

   Hunden är värd för spolmaskar av toxocara arter, Toxocara canis, som ingår i släktet 

rundmaskar (Nematoda). Canis från latin är hunddjur och cati kattdjur. 

   Infektion av spolmaskar hos hund är mycket vanligt under hundvalpens första månader och 

maskarna kan bli mellan 4-18 centimeter långa. Toxocara infektioner så kallad toxocariasis är 

en zoonos, det vill säga den kan spridas mellan djur och människor. Infektionen smittar dock 

inte mellan människor. Hos den mänskliga värden utvecklas däremot inte maskarna fullt ut, 

endast larvstadiet förekommer. Äggen kläcks efter förtäring, men utvecklas inte till vuxna 

maskar utan håller sig i larvstadiet. Larverna kan penetrera tunntarmen och förs sedan med 

hjälp av blodomloppet runt till olika organ i kroppen. Larverna vandrar runt i kroppen i flera 

månader eller till och med år och orsakar skador på de vävnader de tar sig in i. Det är väldigt 

ovanligt för en eukaryot parasit att kunna överleva i ett däggdjur under så lång tid och endast 

ett fåtal andra arter har utvecklat strategier för liknande långsiktig överlevnad hos värden. 

Detta är möjligt för att parasiterna har förvärvat unika mekanismer för att kringgå värdens 

immunförsvar. De dominerande symtomen klassificeras efter vilka organ som drabbas. Det 

finns två huvudsakliga syndrom; visceral larva migräns, VLM, som drabbar de stora inre 

organen så som hjärta, lever, lungor och det centrala nervsystemet (CNS), samt okulära larva 

migräns, OLM, då ögat och synnerven drabbas.  

   Idag återfinns toxocariasis över hela världen eftersom de flesta landmassor världen över är 

bebodda av människan. Vi tycks också ha en förkärlek till framför allt hundar och katter, 

vilket är en bidragande orsak till den globala spridningen av parasiten. Idag är det allmänt 

erkänt att toxocariasis i alla dess kliniska former utgör en stor hälsorisk. Speciellt hos barn då 

de kommer relativt lätt i kontakt med ägg från T. canis eftersom de leker i sandlådor och på 

lekplatser som blivit kontaminerade, det vill säga där hundar vanligtvis rastas (Despommier. 

2003) trots att det inte är tillåtet enligt Halmstads lokala ordningsföreskrifter. Daggmaskar, 

myror, fåglar som pickar mat ifrån marken och andra marklevande, ryggradslösa djur kan 

också fungera om transportvärdar och smitta människan, t.ex. om ett barn plockar daggmaskar 

som bär på toxocariasis och sedan stoppar fingrarna i munnen.   

   Även dricksvatten kan vara en spridningsväg för äggen. Offentliga stränder intill 

kommunala dricksvattenförsörjningen strax utanför Moskva, Ryssland, visades vara en 

föroreningskälla enligt en studie utförd i Ryssland. I samma studie finns det beskrivit att 

genom att ge hundar och katter fri tillgång till dessa områden så ökade sannolikheten att ägg 

från toxocara tog sig till vattnet i sjön. De personer som sedan badar i sjön får omedvetet i sig 
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sjövattnet vilket möjliggör chansen att få i sig äggen. I det här scenariot kunde äggen även 

leda till en kontaminering av dricksvattnetvattnet. (Despommier. 2003) 

   Hos hunden tar det cirka 60 till 90 dagar från det att larverna kläcks till dess att maskarna 

befinner sig i vuxenstadiet. Då inträder parningen hos maskarna som ger upphov till 

obefruktade ägg som blir utsöndrade med avföringen. Befruktningen sker sedan i jorden och 

tar cirka en vecka beroende på temperatur och fuktighet. Vid kalla breddgrader kan äggen 

ligga vilande, i diapaus, till temperaturen åter stiger innan befruktningen påbörjas.  

   De larver som tar sig till ögat kan skada näthinnan då de ger upphov till granuloma 

reaktioner, svullnad, som leder till nedsatt syn hos värden. I allvarliga fall kan granulomet 

leda till att värden helt förlorar sin syn. Förr feldiagnostiserades ofta OLM som retinoblastom, 

cancer i näthinnan, men idag misstas nästan aldrig OLM för andra kliniska sjukdomar. 

(Despommier. 2003) 

1.3.1.1 Visceral larva migräns 

VLM drabbar främst små barn under fem års ålder och visas med symtom som feber, 

förstorad och nekrotisk lever, förstorad mjälte och problem i de nedre luftvägarna i form av 

bronkospasmer som ger upphov till astmaliknande symtom. En förändring av de vita 

blodkropparna, eosinofiler, med upp till 70 %, normalt cirka 3 % hos en frisk människa, är 

vanligt förekommande samt förhöjda värden av olika immunoglobulin. Ökade värden av 

framförallt immunoglobulin E, IgE, kan leda till myokardit, dvs. hjärtmuskelinflammation, 

och inflammation i njurarna. Höga värden av IgE kan också ge skador på centrala 

nervsystemet (CNS) som kan ge upphov till kramper, neuropsykiatriska symtom eller påverka 

stora delar av hjärnan. 

   Vid experiment med möss som infekterats med T. canis uppvisade mössen 

inlärningssvårigheter och problem med minnet, båda är dos- och tidsberoende. Det är därför 

troligt att liknande symtom kan uppstå vid långtidsinfektioner hos människan. Hos alla 

pediatriska patienter som uppvisar en oförklarlig sjukdom med feber och eosinofili bör 

misstänkas att de drabbas av VLM. (Despommier. 2003) 

1.3.1.2 Okulära larva migräns 

Det är främst barn i åldrarna fem till tio år som drabbas av OLM och vanligtvis uppträder 

sjukdomen som en ensidig synnedsättning som ibland åtföljs av skelning. Beroende på vilken 

del av ögat som drabbas uppstår olika synnedsättningar och blindhet är vanligt 

förekommande. (Despommier. 2003) 
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1.3.1.3 Behandling 

OLM behandlas med hjälp av kirurgi, kemoterapi och/eller kortikosteroider (Despommier. 

2003), som är ett samlingsnamn för de steroider som bildas i binjurebarken (Edén, Johannsson 

2014) medan VLM vanligtvis behandlas via medicinering (Despommier. 2003). 

1.3.1.4 Epidemiologi 

Toxocara canis är en vanlig parasit hos de flesta tam- och förvildade hundar, speciellt hos 

unga individer (Despommier. 2003). Enligt undersökningar som gjorts av MSD Animal 

Health är cirka 5 % av vuxna hundar i tätorter i Sverige drabbade av T. canis (www.axilur.se).  

I Halmstad kommun fanns det år 2014 7880 stycken registrerade hundar enligt 

Jordbruksverket. Rent statistiskt sett är då cirka 400 hundar drabbade av T. canis i Halmstad 

kommun.   

   Despommier. (2003) påvisar i sin studie att de som växer upp i ett fattigt grannskap ökar 

risken att smittas av T. canis jämfört med de människor som växer upp i ett 

medelinkomsthushåll.  

   I en studie av Ljungström & Van Knapen där 323 statistiskt utvalda, hälsosamma individer 

från olika delar av Sverige medverkade, framkom det att 7 % av de unga vuxna var 

subkliniskt drabbade av toxocariasis vilket gav en indikation på att toxocariasis inträffar hos 

friska svenskar. Man hittade antikroppar i serum främst från män boendes på landsbygden 

jämfört med serum från andra områden som undersöktes. Serumet från försökspersonerna 

kom framförallt från personer över fem år gamla (91 %). OLM påvisades hos 46 % av 

försökspersonerna och VLM påvisades hos 46 % av försökspersonerna. Däremot var VLM 

uppdelat på eosinofili (32 %) samt lungor, lever och neurologiska sjukdomar (14 %). 

   I de allra flesta fall är parker och liknande starkt förorenade av befruktade ägg av både T. 

canis och T. cati, som återfinns hos katter, därför att det är de områdena som är mest utsatta 

för människans rastning av sina husdjur. Växande populationer av halvvilda katter och hundar 

i stadsrelaterade tropiska och subtropiska områden bidrar troligen på ett avgörande sätt till 

fortsatt höga nivåer av Toxocara-ägg i miljön. (Despommier 2003) 

   Den bästa strategin för att begränsa infektion hos den unga befolkningen i storstadsområden 

är att förhindra hundar och katter att utföra sina behov på lekplatser och liknande områden 

som frekvent besöks av barn och ungdomar. I Japan utfördes en studie där en genomskinlig 

vinylplast fästes över sandlådorna nattetid i ett försök att förhindra katter och hundar att utföra 

sina behov i sandlådan. Försöket tycktes vara effektivt men under sommartid steg 
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temperaturen ofta över 45 grader Celsius inne i sandlådorna, under plasten. Något som 

författarna spekulerade kring huruvida miljön i sandlådorna blev farlig eller ej med avseende 

på Toxocara. En annan lösning för att begränsa spridningen av T. canis och T. cati är också 

att rutinbehandla tamhundar- och katter med avmaskningsmedel så som Ivermektin, 

mebendazol eller andra benzimidazoler. En del städer har begränsat problemet genom att helt 

enkelt ta bort sandlådor och liknande från kommunala parker och lekplatser.  Veterinärer har 

dock en viktig roll i kampen mot att bekämpa spridningen av Toxocara infektioner eftersom 

de ofta möter ett stort antal katter och hundar dagligen. De rekommenderar regelbundna 

avföringsprov hos djuren samt en frekvent användning av avmaskningsmedel, vilket har visat 

sig vara effektivt för att kontrollera infektioner orsakade av T. canis och T. cati. 

(Despommier. 2003) 

   I framtiden anser Despommier (2003) att radikalt nya angreppssätt som t.ex.  effektiva 

molekylära eller DNA-baserade vacciner som erbjuder möjligheten till ett livslångt skydd 

vara ett bra, framtida kontrollprogram för T. canis. För att komma tillrätta med infekterade 

halvvilda hundar och katter skulle foder preparerat med vaccin vara ett perfekt 

tillvägagångssätt, en strategi som liknar dem som redan finns för storskalig kontroll av rabies 

hos vilda djurpopulationer.  

   Eliminering av toxocara-ägg i redan förorenade jordar anses av de flesta epidemiologer som 

en nästan omöjlig uppgift men om en sådan strategi skulle utvecklas och kunna genomföras 

säkert, skulle ett stort antal hektar av potentiellt farligt landskap kunna göras toxocara-fritt. 

Toxocariasis har föreslagits vara en möjlig miljöriskfaktor för astma hos individer som bor i 

innerstäderna. (Despommier. 2003) 

1.3.2 Traditionell plast VS. Miljövänlig plast 

En ny generation av polymerer har fått en växande marknad i form av biologiskt nedbrytbar 

plast. Denna produkt har ett växande utbud av möjliga tillämpningar och drivs av den ökade 

användningen av plastförpackningar och användningen av biologiskt nedbrytbar plast 

förväntas öka. Det finns dock svårigheter som berör användningen av biologiskt nedbrytbara 

plaster och dess potentiella effekter på miljön samt effekter på de redan etablerade 

återvinningssystemen.  

   Det finns två huvudtyper av biologiskt nedbrytbara plastpåsar. Den ena bryts ner med hjälp 

av vatten, Hydro- Biodegradable Plastic (HBP) och den andra bryts ner med hjälp av syre så 

kallad Oxo- Biodegradable Plastic (OBP). Biologiskt nedbrytbar plast och organisk plast är en 

form av plast som härstammar från förnybara källor såsom vegetabiliska fetter och olja, 
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majsstärkelse, ärtstärkelse eller växten cypress (mikrobiota). Fossila bränslen härstammar 

dock från olja. En del av de biologiska plasterna är tillverkade för att vara nedbrytningsbara 

men inte alla. (Parth et al. 2011) HBP-plast kan framställas med hjälp av råvaror från 

jordbruket så som majsstärkelse, vete och sockerrör medan OBP-plast framställs med hjälp av 

biprodukter från olje- eller naturgasprocesser. Först genomgår plasten en kemisk nedbrytning 

av natrium och koldioxid, genom respektive hydrolys och oxidation. Det bildas mindre 

molekyler som är mer mottagliga för biologisk nedbrytning. OBP-plast tillverkas genom att 

bland annat tillsätta en liten del av de sammansatta övergångsmetallerna järn, mangan, kobolt 

och nickel, i den normala produktionen av polyalkener så som polyeten (PE), plastpåsar.   

Tillsatserna fungerar som katalysatorer för att påskynda den normala oxidativa nedbrytningen. 

HBP-plast bryts ner snabbare än OBP-plast men det måste samlas upp och kastas i en 

industriell kompostering samt att HBP-plast utsöndrar metan i anaeroba förhållanden. 

Slutresultatet är den samma, båda omvandlas till koldioxid, vatten och biomassa. OBP-plast 

har bättre fysikaliska egenskaper, är billigare att framställa än HBP-plast och kan tillverkas 

med aktuell utrustning som redan finns för konventionell plast. (Parth. et al. 2011) Sett ur ett 

livscykelperspektiv enligt Parth. et al, (2011) så är det fel att kalla plast från jordbruket 

förnybar eftersom jordbruksproduktionen bränner stora mängder kolväten och koldioxid. 

    ”Comité Européen de Normalisation” (CEN), en standardiseringsorganisation i EU, har en 

standard för komposterbarhet, EN 13432, återfinns i bilaga 1, som har fyra kategorier: 

 

1. Materialegenskaper 

2. Komplett biologisk nedbrytning 

3. Sönderdelning  

4. Kompost kvalitet (Xiaofeng, R. 2002). 

 

Internationella standarden EN13432 definierar hur snabbt och i vilken omfattning en plast 

måste brytas ner under kommersiella komposteringsförhållanden, 60 till 180 dagar, för att den 

ska få kallas biologiskt nedbrytbar. (Parth. et al. 2011)  

   Det finns många fördelar med biologiskt nedbrytbar plast jämfört med konventionell plast. 

Biologiskt nedbrytbar plast ökar jordens innehåll av organiska ämnen, även vatten och 

näringsämnen, medan de minskar tillsatsen av kemiska ämnen. Energin som krävs för att 

framställa biologiskt nedbrytbara plaster är generellt mycket lägre än för icke biologiskt 

nedbrytbar plast. Det finns kritiker som hävdar att det finns en potentiell nackdel med 
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certifierade biologiskt nedbrytbara plaster. De hävdar att det kol som är bundet i plasten 

släpps ut i atmosfären som en växthusgas. Men Parth, et al (2011) menar att biologiskt 

nedbrytbar plast från naturligt material isolerar koldioxid, CO2, under tiden grödorna växer för 

att sedan släppa ut CO2 när de ruttnar och därför blir det ingen nettoökning av 

koldioxidutsläpp till atmosfären. Enligt Xiaofeng. (2002) så hjälper biologiskt nedbrytbar 

plast av förnybara källor till att bevara de icke förnybara källorna och på så sätt bidrar dessa 

produkter till en hållbar utveckling.    

   Användningen av biologiskt nedbrytbar plast gör det möjligt för en komplett återvinning av 

stora mängder av kommunalt avfall, som hittills inte är återvinningsbar med andra medel 

förutom deponier eller förbränning (Parth. et al. 2011). I Halmstad sker i nuläget 

energiåtervinning i form av förbränning av stora delar av hushållsavfallet till fjärrvärme 

(Bengtsson. 2015). 

   Produktion och användning av biologisk nedbrytbar plast anses allmänt som ett mer hållbart 

allternativ jämfört med produktionen av plast från fossila bränslen. Avfall som uppkommer 

vid nedbrytning av plast från fossila bränslen kan reduceras om den biologiskt nedbrytbara 

plastanvändningen ökar. Dock är de biologiskt nedbrytbara plasterna fortfarande ofta 

beroende av olja som energi- och materialkälla i tillverkningen av plastmaterial. Detta beror 

bland annat på tillverkningsprocessen av plastpåsarna i form av tillväxt av grödorna, 

skördning och transport till tillverkningsanläggningen, där grödan blir till plast. Dock är det 

fullt möjligt att ersätta den fossila energin som används i processen med förnybar energi. 

(Parth. et al. 2011)  

   Enligt FN:s miljöprogram (UNEP) innebär en god miljömässig avfallshantering att alla 

praktiska åtgärder för att säkerställa att avfall hanteras på ett sätt som inte skadar människors 

hälsa och miljön mot de negativa effekterna som annars kan uppstå. Det viktigaste som ska 

beaktas i en avfallshantering erkänns av UNEP. (Xiaofeng. 2002) Vidare beskriver Xiaofeng 

(2002) att mer än 99 % av all plast i världen är från icke förnybara källor, vilket sätter press 

på de redan begränsade naturtillgångarna för fossilt bränsle. Studien påvisade också att 

biologiskt nedbrytbar plast inte är gjord för materialåtervinning. En typisk 

återvinningsprocess av plast innebär att man använder sig av återuppvärmning, något som inte 

passar biologiskt nedbrytbar plast då de kommer att brytas ner och därför blir processen 

omöjlig. Den bästa metoden för biologiskt nedbrytbar plast är att komposteras. Internationella 

standarder och definitioner för biologiskt nedbrytbar plast är alla baserade på dess förmåga att 

kompostera. Man kan även använda sig av förbränning men det är inte det ultimata 
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tillvägagångssättet för energiåtervinningen av biologiskt nedbrytbar plast (Xiaofeng 2002) sett 

ur avfallshierarkin (Lindqvist. 2015). 

   Xiaofeng  (2002) menar att utan en förändring i beteendet kommer många människor att 

kasta bort sina matlådor om de är tillverkade av biologiskt nedbrytbar plast då de har fått veta 

att lådorna kommer att brytas ned av miljön. Biologiskt nedbrytbara plastpåsar kan behöva 

erbjudas gratis för att demonstrera och uppmuntra dess användning, då det i många länder är 

det ekonomiska som styr den önskade förändringen i människors beteende. 

1.3.3 Svensk lagstiftning 

Vi har valt ut följande lagar, förordningar och föreskrifter då vi finner de relevanta och ger 

tyngd i vår studie. Vidare reflektion över utvalda paragrafer återfinns i diskussionen. 

   Med verksamhetsutövare menas den person som är förare av hunden, det är alltså en 

verksamhet som bedrivs. En detaljplan reglerar hur marken ska användas för bostäder, handel, 

industri, kontor etc. Men den bestämmer också hur gator ska anläggas, vilken mark som ska 

vara tillgänglig för allmänheten osv. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument och har 

därmed vunnit laga kraft. 

1.3.3.1 Miljöbalken (1998:808) 

I första kapitlet första paragrafen i Miljöbalken (1998:808), MB, återfinns definitioner på 

miljöbalkens mål och tillämpningsområde:  

 

”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att 

nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan 

utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att 

förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.” 

 

I första paragrafen finns även bestämmelser där människors hälsa och miljön ska skyddas mot 

skador och olägenheter oavsett om det orsakas av föroreningar eller annan påverkan. Även 

värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas och vårdas samt så ska den biologiska 

mångfalden bevaras.  

   I andra kapitlet i miljöbalkens andra paragraf står det att alla som bedriver en verksamhet är 

skyldig att skaffa den kunskap som behövs med hänsyn till att skydda människors hälsa och 

miljön mot skada eller olägenheter. I 2:3 den som bedriver en verksamhet ska utföra de 

skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de förskitighetsmått som behövs för att 
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förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. I MB 2:4 står det att alla som bedriver en verksamhet ska 

undvika att använda kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra 

risker för människors hälsa eller miljön. Om dessa produkter kan ersättas med andra 

produkter som antas mindre farliga ska dessa användas. Enligt MB 2:5 skall alla 

verksamhetsutövare samt de som vidtar en åtgärd hushålla med råvaror och energi samt också 

utnyttja möjligheterna till återvinning. Förnybara energikällor skall i första hand användas. I 

MB 2:7 står det att kraven i 3-4 §§ gäller i den utsträckning att de inte kan anses orimligt att 

uppfylla den.  

   I kustområdet i Halland ska turismen och friluftslivets intressen särskilt beaktas vid 

bedömningen av ingrepp i miljön enligt 4:2.  

   Strandskyddsområden gäller vid havet, insjöar och vattendrag och syftar till att långsiktigt 

säkra förutsättningar för att skydda allemansrätten vid tillgång till strandområden. Samt även 

att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten (MB 7:13). I 

strandskyddet ingår land och vattenområdet som ligger 100 meter från strandlinjen, vid extra 

skyddsvärda biotoper gäller 300 meter, vid normalt medelvattenstånd (MB 7:14).  

    I Miljöbalken 9:15 står det att om ett sällskapsdjur, som innehas av en privatperson, 

misstänks bära på en allvarlig, smittsam sjukdom som kan föras över till människor, skall 

kommunen omedelbart vidta de åtgärder som behövs för att spåra smittan och eliminera 

risken för smittspridning. Om det är nödvändigt får kommunen avliva sällskapsdjur som 

innehas av privatpersoner, för att förhindra smittspridning. 

   Definitionen på avfall enligt 15:1 är föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med, 

avser att göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med. Det avfallet som kommer från 

hushåll klassas som hushållsavfall enligt 15:2, och eftersom de flesta hundar bor i ett hushåll 

så klassas dess fekalier som hushållsavfall. Det är upptill den som innehar avfallet att det 

hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt (15:5a).  

   Nedskräpning enligt 15:30:  

 

”Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.” 

 

   I 29:7 i miljöbalken, kan man dömas till nedskräpning om man med uppsåt eller av 

oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. I 

29:7a kan man dömas för nedskräpningsförseelse då döms man till penningböter om 
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nedskräpningen anses som mindre allvarlig. Om du döms för nedskräpning kan du få böter 

eller fängelse i högst ett år. 

1.3.3.4 Avfallsförordningen (2011:927) 

Enligt avfallsförordningen klassas hundens fekalier som övrigt hushållsavfall inom kategorin 

blandat avfall med EWC- kod 20 03 01 (Avfallsförordningen 2011:927, bilaga 4). 

1.3.3.5 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Enligt 36 § ska husdjur som hålls i fångenskap skötas och förvaras så att olägenheter för 

människors hälsa inte uppkommer.  

1.3.3.2 Renhållningsordning för Halmstads kommun 2013-2016 

Enligt 11 § ska avfall som läggs i behållare vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas. 

Med behållare menas, enligt 2 § 10:e stycket, latrinbehållare och kärl av plast. 

Tillsynsmyndighet i detta fall är Miljö-och hälsoskyddskontoret i Halmstad kommun.  

1.3.3.3 Lokala ordningsföreskrifter 

Tillsynsmyndighet för att se till att ordningsföreskrifterna efterföljs är Polisen.  

Enligt 19 §, får hundar inte vistas på allmänna lek- och idrottsplatser (bilaga 3). Samt på de 

badplatser som anges i bilaga 3 under tiden 1 maj - 15 september med undantag av de 

områden som är särskilt anvisade för hundbad.  

   I områden som omfattas av detaljplan ska föroreningar efter hundar plockas upp på 

gångbanor, gator, torg och parkmark, detta enligt 20 §. 

   Enligt 17§ så är det hundens ägare eller den som vårdar en hund skyldig att följa 

bestämmelserna i 19 §. Detta gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och 

signalhund för personer med funktionsnedsättning eller för polishund i tjänst. 

   Den som med uppsåt eller oaktsamhet bryter mot 19-20 §§ kan dömas till böter enligt 3 kap 

22§ andra stycket i ordningslagen.  

1.3.4 Miljömål 

Sverige har sexton miljömål som visar hur den svenska miljön mår. Målen är uppdelade i 

nationell och regional nivå med olika etappmål. Målen kom till år 1999 och har sedan ändrats 

en del längs vägen. Syftet med målen är att tydliggöra den miljömässiga delen i begreppet 

hållbar utveckling. Målen förväntas vara uppfyllda till år 2020 men redan nu kan man se att 
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en del mål kräver betydligt mer tid för att kunna uppnås (www.miljomal.se). Till den här 

rapporten har tre miljömål involverats. 

1.3.4.1 Grundvatten av god kvalitet  

Riksdagens definition på detta miljömål är:  

 

”Grundvatten ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god 

livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.” 

 

I ett ständigt kretslopp cirkulerar hela tiden vatten då vattenånga dunstar från sjöar och hav 

och faller ned som nederbörd i form av regn och snö. En del av vattnet perkolerar genom 

jordlagren och når till slut ner till berggrunden där det bildas grundvatten. Efter en viss 

uppehållstid i marken, som beror på de lokala förhållandena, rinner vattnet åter ut till sjöar, 

hav och vattendrag. I grundvattnet kan det finnas föroreningar som kan transporteras till sjöar 

och vattendrag (www.miljomal.se). Som vi har nämnt tidigare så är det inte helt ovanligt att 

fekalier från hund hamnar i dagvattenledningarna och kan leda till att höga halter av kväve 

sköljs ner i bäckar och dammar (Hawn. 2009). Även dricksvatten kan vara en spridningsväg 

för de ägg som kan finnas i hundens fekalier (Despommier 2003).  

    I Hallands län kommer man inte uppnå målet ”grundvatten av god kvalitet” till år 2020 med 

de beslutade styrmedel som finns idag (www.miljomal.se). 

1.3.4.2 God bebyggd miljö 

Riksdagens definition av miljömålet är:  

 

”Städer tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 

medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och 

utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 

och så att en långsiktig god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” 

 

I Hawn’s artikel framkommer det, som vi tidigare nämnt, att det bästa sättet att främja en ren 

miljö och mildra de föroreningar och sjukdomar som kan uppstå i samband med hundarnas 

avföringshögar är att ha stationer med latriner och självbetjäning av hundpåsar. 
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   Genom att ta fram hundpåsar med hjälp av en förnybar källa som grundsten som t ex. 

GMO- certifierad majs, som därmed är godkänd för ekologisk odling, så kan man få 

hundpåsar som är fullständigt komposter- och nedbrytningsbara (Parth. et al. 2011).  

   Detta mål kommer inte att uppnås i Hallands län till år 2020 med de beslutade styrmedel 

som finns idag (www.miljomal.se). 

1.3.4.3 Ett rikt växt och djurliv 

Riksdagens definition av miljömålet är: 

 

”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 

framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystem samt deras funktioner och 

processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 

tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med 

rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.” 

 

Att lyckas behålla en biologisk mångfald är avgörande för att ekosystem ska fungera och göra 

nytta som att rena vatten och luft, lagra kol och pollinera våra grödor. Utan många olika arter 

med skilda funktioner är risken stor att nyttjandet av naturresurser, klimatförändringar och 

annan påverkan skadar ekosystemens förmåga att leverera dessa tjänster. Biologisk mångfald 

främjar även folkhälsan då många natur- och kulturmiljöer är viktiga områden för rekreation 

och friluftsliv (www.miljomal.se 2015). Med kvarlämnad hundavföring och fulla hundpåsar 

kan detta hotas, dels för att det ger upphov till sämre rekreation samt att djuren kan ta skada 

av plasten som är kvarlämnad. (Potočnik. 2011) 

   Detta mål kommer inte att uppnås i Hallands län till år 2020 med de beslutade styrmedel 

som finns idag. (www.miljomal.se 2015) 

1.3.4.4 Giftfri miljö 

Riksdagens definition av miljömålet är:  

 

"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota 

människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är 

nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna 

av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna." 
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Med mycket plast från fossila bränslen hotas detta fungerande ekosystem. Plasten kan även 

hota folkhälsan då många människor tar sig ut till natur- och kulturmiljöer för rekreation och 

friluftsliv. Som tidigare även nämnts hjälper biologiskt nedbrytbar plats till att öka jordens 

innehåll av organiska ämnen, samt att de minskar tillsats av kemiska ämnen (Parth. et al. 

2011). 

   Hundarnas avföringshögar som inte plockas upp kan utgöra en fara dels för hundarna själva 

men även för de arter som lever i samma livsmiljö och ekosystem. Avföringshögarna utgör 

även en fara för små barn som gärna utforskar sitt område genom att stoppa föremål i 

munnen, föremål som lätt kan ha blivit kontaminerade av hundens bakterier (Despommier. 

2003).  

   Detta mål kommer inte att uppnås i Hallands län till år 2020 med de beslutade styrmedel 

som finns idag (www.miljomal.se 2015). 

1.4 Avgränsning 

I vår enkätstudie inriktade vi oss på detaljplanlagt område inom Halmstad kommun. 

Lagstiftningen vi använts oss av sträcker sig över hela landet men med undantag för 

Halmstads lokala föreskrifter. Vi har valt att endast göra en webbaserad enkät. Vi har vänt oss 

till både hundägare och icke hundägare i åldrarna 18-65+. Enkäten marknadsfördes via sociala 

medier och utskick via e-post. Begränsningen på enkäten satte vi till 200 svar då vi anser att 

det ger en bra indikator på hur allmänheten ser på frågorna. Med hälsoaspekterna har vi i 

synnerhet fokuserat på Toxocara canis eftersom vi anser att det är ett problem som behöver 

lyftas upp mer.  

2.0 Metod  

Vi har använt oss av en kvantitativ studie. Vår utgångspunkt var att undersöka en objektiv 

verklighet och genom denna studie försökte vi mäta information om hur just denna verklighet 

ser ut. Till största del använde vi oss utav en enkätundersökning i form av en webbaserad 

enkät, bland invånarna i Halmstad kommun. Enkäten delades via sociala medier och utskick 

via e-post. Dessa mailutskick riktades både till icke hundrelaterade föreningar samt 

hundintresserade via orienteringsklubbar, hundklubbar, tidsskrifter samt olika förvaltningar 

inom kommunen. Syftet med enkäten var att få in allmänhetens synpunkter och åsikter på 

idén om stationerna med ekologiskt framtagna och biologiskt nedbrytbara hundpåsar med 

tillhörande latriner. Enkäten delades ut slumpvis till både hundägare och icke hundägare, som 



Rebecca Fabris & Therese Olausson, Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd 15 hp. VT -15 

~ 19 ~ 

 

vistas med och utan hund i Halmstad kommun. Enkäten med fullständig svarsfrekvens 

återfinns i bilaga 2 och enkätfrågorna återfinns i bilaga 4. Vi sammanställde 16 frågor med 

hjälp av Google Drive, där vår enkät formades. På fråga 13 där de medverkande ombeds att 

nämna tre platser där de vill se fler hundlatriner i Halmstad kommun sammanställde vi 

resultatet genom att skriva upp alla svarsförslag och räkna ihop dem.   

   Vi genomförde också en litteraturstudie som ligger till grund åt vår bakgrund och 

diskussion. Till litteraturstudien har vi använt oss av tidigare studier och genomförda projekt 

samt relevant litteratur.  

   Vi har använt databaserna Summons och Google Scholar. Nyckelorden vi använt oss av är 

”Contamination dog poop”, ”dog poop contamination”, ”dog poop health issues”, 

”compostable and biogradable dog waste bags” samt ”biodegradable litter bags”.  

3.0 Resultat  

3.1 Litteraturstudie 

Hawn (2009) menar att det inte är ovanligt att ämnen från hundarnas avföring, som kan 

innehålla salmonella, giardia och inälvsmaskar, hamnar i dagvattnet och kan ge upphov till 

bland annat höga halter av kväve som kan leda till algblomning som i sin tur kan leda till 

förstörda vattenvägar och fiskdöd. Hon menar också att de avföringshögar som lämnas kvar i 

naturen kan vara en fara för hundarna själva då det är vida känt att de utforskar sin omgivning 

med nosen och utsätts för smitta. Även Despommier. (2003) är inne på samma spår fast då att 

barn drabbas av smitta då de gärna undersöker sin omgivning med hjälp av munnen. Den 

bästa strategin för att begränsa infektion hos barn i stadsmiljö är att förhindra att hundar utför 

sina behov på lekplatser och liknande områden. I Hawn´s (2009) artikel framkommer det 

också att stationer med hundpåsar, latriner och vatten bidrar till en renare miljö och mildrar de 

föroreningar och sjukdomar som kan uppstå till följd av kvarlämnade avföringshögar från 

hundar. 

   Toxocara infektioner är en zoonos, det vill säga att den kan smitta mellan djur och 

människor. När människan blivit smittad kommer inte maskarna att utvecklas fullt ut utan 

håller sig i larvstadiet. De kan sedan, med hjälp av blodomloppet, ta sig till olika organ i 

kroppen där de ger upphov till olika skador. Det finns två huvudsakliga syndrom, visceral 

larva migräns, VLM, och okulära larva migräns, OLM. VLM drabbar de stora organen i 

kroppen så som lungor, CNS, hjärta och lever och kan leda till bronkospasmer, myokardit, 
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njurskador, eosinofili, kramper och neuropsykiatriska symtom. OLM drabbar ögat och 

synnerven och kan i värsta fall leda till att den drabbade personen blir blind. (Despommier, D. 

2003) 

   Idag finns toxocariasis över hela världen och dricksvatten är en vanlig spridningsväg för 

äggen. De mest utsatta områdena för T. canis är parker och liknande då de är populära ställen 

att rasta sina hundar i. En lösning för att begränsa spridningen av T. canis är att avmaska 

hunden vid behov. När jorden väl är förorenad av toxocara-ägg är det nästintill omöjligt att 

eliminera dessa, anser Despommier (2003) tillsammas med flertalet andra epidemiologer. 

   I en svensk studie medverkade 323 personer och 7 % av de unga vuxna var drabbade 

subkliniskt av toxocariasis. OLM påvisades hos 46 % och VLM påvisades hos 46 % uppdelat 

på eosinofili 32 % samt lungor, lever och neurologiska sjukdomar 14 %. (Ljungström och van 

Knapen. 1989) 

   Biologiskt nedbrytbar plast är en form av plast som härstämmar från förnybara källor som 

vegetabiliska fetter och olja, majsstärkelse, ärtstärkelse eller mikrobiota (Parth et al. 2011). 

Enligt Parth et al. (2011) är det fel att kalla plast från jordbruket förnybar eftersom råvarorna 

från jordbruket förbrukar stora mängder av kolväten och koldioxid under odling och 

skördning.  Inom EU finns en standard för plastprodukters komposterbarhet, EN 13432, som 

är uppdelad i fyra kategorier. Vid användandet av produkter framställda av biologiskt 

nedbrytbar plast finns en risk att människan kastar produkten i naturen i vetskap om att den 

ändå kommer brytas ner. En ökad tillgänglighet av biologiskt nedbrytbara plastpåsar kan 

behöva erbjudas gratis i kommunerna för att demonstrera och uppmuntra dess användning. 

(Xiaofeng. 2011)    

3.2 Svensk lagstiftning 

3.2.1 Miljöbalken (1998:808) 

1 kap 1 § MB: 

 

”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att 

nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan 

utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att 

förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.” 
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   Enligt MB 2 kap 2 § är alla som bedriver en verksamhet skyldiga att skaffa den kunskap 

som behövs med hänsyn till att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller 

olägenheter. I 2 kap 3 § MB ska den som bedriver en verksamhet utföra de skyddsåtgärder, 

iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra 

eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller 

miljön. I 2 kap 4 § MB ska den som bedriver en verksamhet undvika att använda kemiska 

produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa 

och miljön, om de istället kan ersättas med produkter som antas vara mindre farliga. Enligt 

MB 2:5 skall alla verksamhetsutövare hushålla med råvaror och energi samt utnyttja 

möjligheterna till återvinning. Förnybara energikällor skall i första hand användas. 

   Vid kustområdet i Halland ska turismen och friluftslivets intressen särskilt beaktas vid 

bedömningen av ingrepp i miljön, MB 4:2. 

   I Miljöbalken 9:15 står det att om ett sällskapsdjur, som innehas av en privatperson, 

misstänks bära på en allvarlig, smittsam sjukdom som kan föras över till människor, skall 

kommunen omedelbart vidta de åtgärder som behövs för att spåra smittan och eliminera 

risken för smittspridning. Om det är nödvändigt får kommunen avliva sällskapsdjur som 

innehas av privatpersoner, för att förhindra smittspridning. 

   Definitionen på avfall enligt MB 15:1 är föremål eller ämne som innehavaren gör sig av 

med, avser att göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med. Det avfall som kommer 

från hushåll klassas som hushållsavfall. 

   Nedskräpning enligt MB 15:30:  

 

”Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.” 

3.2.3 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Enligt 36 § ska husdjur som hålls i fångenskap skötas och förvaras så att olägenheter för 

människors hälsa inte uppkommer.  

3.2.2 Lokala ordningsföreskrifter i Halmstad kommun 

Enligt 17§ så är det hundens ägare eller den som vårdar en hund skyldig att följa 

bestämmelserna i 19 §. Detta gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och 

signalhund för funktionshindrad person eller för polishund i tjänst. 
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   Enligt 19 § får hundar inte vistas på allmänna lek- och idrottsplatser, samt på de badplatser 

som anges i bilaga 3 under tiden 1 maj - 15 september med undantag för de områden som är 

särskilt anvisade för hundbad.  

   I områden som omfattas av detaljplan ska föroreningar efter hund plockas upp på 

gångbanor, torg, gator och parkmark enligt de lokala ordningsföreskrifterna i Halmstad 

kommun 20 §. 

3.3 Miljömål 

De miljömål vi tagit upp i vår rapport är: 

Grundvatten av god kvalitet som enligt Riksdagens definition är:  

"Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god 

livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag." 

Kommer ej uppnås i Halland med de styrmedel som finns idag till år 2020. 

   God bebyggd miljö som enligt Riksdagens definition är: 

"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 

medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 

utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 

och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas."  

Kommer ej uppnås i Halland med de styrmedel som finns idag till år 2020. 

Ett rikt växt- och djurliv som enligt Riksdagens definition är:  

"Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 

framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och 

processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 

tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med 

rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd." 

 

Kommer ej uppnås i Halland med de styrmedel som finns idag till år 2020. 
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Giftfri miljö som enligt Riksdagens definiton är: 

"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota 

människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är 

nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna 

av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna." 

Kommer ej uppnås i Halland med de styrmedel som finns idag till år 2020. 

3.4 Enkätstudie 

Enkäten har varit tillgänglig från och med 11/3-15 till och med 18/4-15, det vill säga 5.5 

veckor. Totalt har 200 personer svarat på enkäten. Den har legat tillgänglig via sociala medier 

och de medverkande har varit helt anonyma. Vi kan inte utläsa från enkäten vem som svarat 

vad, från vilket område personen utgår ifrån samt vilka områden som hundavföring och/eller 

hundpåsar inte plockas upp i. Den fullständiga enkäten kommer att finnas med som bilaga 2 

nedan. 

 

1. Kön 

 

Fig. 1. Könsfördelningen av de svar vi har fått in. 

 

Av de som har svarat på vår webbenkät var 166 (83 %) kvinnor och 34 (17 %) män.  

 

Resultatet visar att 48 (24 %) stycken är bosatta i centrala Halmstad, Nyhem- Gustavsfält 17 

stycken (8.5 %), Vallås, 14 stycken (7 %) samt Annat 41 (20.5 %) personer. Övriga är spridda 

runt omkring i Halmstad kommun (bilaga 2).  
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4.Är du hundägare eller vistas med hund i kommunen? 

 

Fig. 2. Fördelning över hundägare, icke-hundägare eller tillfälliga verksamhetsutövare.  

 

Bland de medverkande var 165 stycken (82.5 %) hundägare, 22 stycken (11 %) icke-

hundägare samt 12 stycken (5 %) som tillfälligt vistas med hund i Halmstad kommun.  

 

 

5. Var rastar du oftast hunden? 

 

Tabell 1. Var rastningen av hunden oftast sker.  

 

Resultatet av fråga 5 visar att 160 personer (80 %) rastar hunden ”I området där jag bor”, 94 

personer (47 %) rastar hunden på ”Stranden”, 64 personer (32 %) rastar hunden på 

”Galgberget”, 61 personer (30.5 %) rastar hunden i ”Park, grönområde, hundrastgård”, 60 

personer (30 %) rastar hunden på ”Prins Bertils stig”, 45 personer (22.5 %) rastar hunden vid 

”Områden vid Nissan”, 27 personer (13.5 %) rastar hunden i ”Aleskogen”, 21 personer (10.5 

%) rastar hunden i ”Lynga naturreservat” och 50 personer (25 %) har uppgett ”Annat”.  
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6. Hur ofta ser du hundbajs liggandes ”kvarglömt”? 

 

Tabell 2. Frekvensen som verksamhetsutövaren upplever att den ser hundbajs kvarglömt. På en sjugradig 

skala där 1 är aldrig och 7 är flera gånger om dagen. 

 

Av de som svarade upplevde 62 stycken (31 %) att de såg hundbajs kvarglömt flera 

gånger om dagen ”7”, 30 stycken (15 %) svarade ”6”, 35 stycken (17,5 %) svarade ”5”, 28 

stycken (14 %) svarade ”4”, 26 stycken (13 %) svarade ”3”, 13 personer (6,5 %) svarade 

”2” och fyra personer (2 %) upplevde att de aldrig såg hundbajs kvarglömt ”1”.  

 

7. Hur ofta ser du hundpåsar liggandes ”kvarglömt”?  

 

Tabell 3. Frekvensen som verksamhetsutövaren upplever att den ser hundpåsar liggandes kvarglömt. På en 

sjugradigskala där 1 är aldrig och 7 är flera gånger om dagen. 

 

Av de som svarade upplevde 21 stycken (10.5 %) att de såg hundpåsar kvarglömt flera gånger 

om dagen ”7”, 19 stycken (9,5 %) svarade ”6”, 39 stycken (19,5 %) svarade ”5”, 37 stycken 
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(18,5 %) svarade ”4”, 27 stycken (13,5 %) svarade ”3”, 47 stycken (23,5 %) svarade ”2” och 

7 personer (3. 5 %) upplevde att de aldrig såg hundpåsar kvarglömt ”1”. 

 

8. Skulle du vilja se fler hundlatriner med tätare intervaller inom Halmstad 

kommun?  

 

Fig. 8. Svarsfrekvens på hur många som vill se fler hundlatriner i kommunen.  

 

Majoriteten av de medverkande, 192 stycken (96 %) svarade ”Ja” och 6 stycken (3 %) 

svarade ”Nej”, på frågan om de vill ha fler hundlatriner med tätare intervaller i Halmstad 

kommun. 

 

9. Visste du att hundbajs kan medföra en hälsofara för människan om den inte 

plockas upp?  

 

Fig. 5. En indikator på kunskapen hos allmänheten angående hälsofaran kring hundavföring som inte plockas 

upp.  

Mer än hälften, 108 stycken (54 %), visste inte om den potentiella hälsofaran med kvarlämnad 

hundavföring, medan 49 stycken (24.5 %) visste om faran och 43 stycken (21.5 %) har hört 

talas om det.  
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10. Har det hänt att du inte plockat upp hundens avföring?  

 

 

Fig. 6. En indikation på om det förekommer om verksamhetsutövaren inte har plockat upp efter hunden.  

 

Majoriteten av de medverkande, 94 stycken (47 %) har någon gång inte plockat upp efter 

hunden. Medan 53 stycken (26 %) svarade att det händer ibland att de inte har plockat upp 

efter hunden, 46 stycken (23 %) svarade att de alltid plockar upp efter hunden.  

 

11. Vad är orsaken till att du inte har plockat upp efter din hunds avföring?  

 

Tabell 4. Orsaken till varför de som svarat ”ja” och ”ibland”, på föregående fråga, på varför de inte har 

plockat upp.  

 

Den vanligaste orsaken, 117 stycken (58.5 %), var att ”hunden valde att bajsa i oåtkomlig 

terräng”, på svarsalternativet ”påsarna tog slut” svarade 63 stycken (31.5 %), 48 stycken (24 

%) svarade att de ”glömde påse”, 9 stycken (4.5 %) svarade ”orkade inte”, 1 styck (0.5 %) 

svarade att det berodde på ”okunskap” samt 12 stycken (6 %) svarade ”Annat”. Om man 

adderar ”Påsarna tog slut” med ”Glömde påse” blir det 55.5 % och därmed den näst 

vanligaste orsaken till varför man inte plockat upp efter hunden.  
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13. Nämn tre (3) ställen där du anser att det behövs hundlatriner i Halmstad 

kommun 

Vi tar upp de sju vanligaste förslag till områden där allmänheten anser att det behövs fler 

hundlatriner. Med bostadsområde menas tätbebyggt område inom detaljplanen, i resultatet har 

vi valt att addera alla bostadsområden. Med stränder menas Östra- och Västra stranden samt 

övriga stränder som inte ingår i naturreservat. Centrala Halmstad menas stadskärna i 

Halmstad tätort med detaljhandel, varuhus, gallerior, restaurager, kulturinrättningar offentlig 

service och andra tjänstinrättningar. Med Nissan menas promenadstigar/gångbanor m.m. upp- 

och nedströms upp till Frennarp och ner till havsmynningen. Grönområden är t ex. parker 

inom detaljplanlagt område. I bilaga 2 kan man se fullständig svarsfrekvens. 

 

1. Bostadsområden 82 stycken 

2. Stränder 62 stycken 

3. Galgberget 34 stycken  

4. Centrala Halmstad 26 stycken 

5. Nissan 16 stycken 

6. Grönområden 15 stycken 

7. Prins Bertils stig 14 stycken 

 

14. Vet du att det finns ekologiskt, nedbrytbara hundpåsar? 

 

 

Fig. 7. Kunskap hos allmänheten angående tillgång av ekologiskt, nedbrytbara hundpåsar.  

 

Över hälften, 118 stycken (59 %), visste att det finns tillgång till ekologiskt nedbrytbara 

hundpåsar, 56 stycken (28 %) visste inte att detta fanns, samt 25 stycken (12.5 %) har hört 

talas om det.  
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17. Är du intresserad av att kommunen sätter ut stationer med ekologiskt och biologiskt 

nedbrytbara hundpåsar med tillhörande latriner?  

 

Fig.8. Intresset från allmänheten om att kommunen sätter ut stationer med miljövänliga hundpåsar med 

tillhörande latriner.  

 

Här syns ett tydligt resultat där 188 personer (94 %) svarade ”Ja”, en person (0.5 %) svarade 

”Nej” samt 9 personer (4.5 %) uppgav ”Vet ej”.  

4.0 Diskussion 

4.1 Hälsoaspekter 

Som vi tidigare nämnt är det inte ovanligt att ämnen från hundarnas avföring kan innehålla 

salmonella, giardia och inälvsmaskar. Dessa ämnen kan hamna i dagvattnet och ge upphov till 

bland annat höga halter av kväve som kan leda till algblomning och som i sin tur kan leda till 

förstörda vattenvägar och fiskdöd enligt Hawn. (2009), vars artikel syftar på förhållandena i 

USA. Vi tror dock att detta inte sker riktigt i samma utsträckning här i Sverige då vårt land är 

betydligt mindre och antalet hundar är färre. Vi tror också att den svenska sjukvården är en 

bidragande faktor eftersom den är skattefinansierad vilket förmodligen leder till att svenska 

medborgare oftare uppsöker sjukvård än dem i de fattigare delarna av USA. Det nämns även i 

hennes artikel att de avföringshögar som lämnas kvar i naturen kan vara en fara för hundarna 

själva eftersom de utforskar sin miljö med nosen och på så vis kan smittas av patogener.  

   Runt omkring i Halmstad kommun är cirka 400 stycken hundar (www.jordbruksverket.se) 

rent statistiskt sett drabbade av T. cati (www.axilur.se). Om kommunen beslutar att uppföra 

stationer med ekologiskt framtagna och biologiskt nedbrytbara hundpåsar med tillhörande 

latriner tror vi att risken för smitta av T. canis kommer minska då det blir lättare för 

hundföraren att hålla rent efter hunden. Eftersom salmonella och inälvsmasken Toxocara 

canis är en zoonos (Despommier. 2003) finns det möjlighet för stationerna att verka som ett 
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led på vägen för att uppfylla miljömålen ”En god bebyggd miljö”, ”Grundvatten av god 

kvalitet”, ”Giftfri miljö” samt ”Ett rikt växt- och djurliv”, se www.miljomal.se. 

   Enligt Despommier. (2003) vill barn gärna utforska sin omgivning med hjälp av munnen, t 

ex. i de kommunala lekplatserna med tillhörande sandlådor. Dessa lekplatser och sandlådor 

tror vi är populära rastningsområden för hundar då de ofta är belägna i närheten av 

grönområden. Enligt Halmstads lokala ordningsföreskrifter är det dock inte tillåtet för hundar 

att vistas på allmänna lek- och idrottsplatser. Här är vi väl medvetna om att dessa 

ordningsföreskrifter inte åtföljs speciellt väl då vi flera gånger om dagen ser just hundar på 

lekplatser runtom i Halmstads kommun. Vi tror att många gånger är det på grund av okunskap 

som hundförare låter hunden uträtta sina behov på dessa ställen och därför kan det vara en idé 

att kommunen blir bättre på att informera allmänheten om vad som gäller. Dock ligger mycket 

av ansvaret på verksamhetsutövaren att se över de lokala ordningsföreskrifter som gäller. 

Kanske bör även tillsynsmyndigheten, Polisen i det här fallet, utföra fler tillsyner. Enligt 

Despommier. (2003) är den bästa strategin för att begränsa infektion hos barn i stadsmiljö att 

förhindra att hundar utför sina behov på lekplatser och liknande områden, vilket vi håller med 

om men tror kan vara svårt att uppnå då det är väldigt många som låter detta ske. Därför kan 

stationer med miljövänliga påsar och tillhörande latriner vara en god idé speciellt vid dessa 

utsatta områden. Även Hawn (2009) menar att stationer med hundpåsar, latriner och vatten 

bidrar till en renare miljö och mildrar de föroreningar och sjukdomar som kan uppstå till följd 

av kvarlämnade avföringshögar från hundarna. En ytterligare lösning är att avmaska och ta 

träckprov på sin hund, något som veterinärerna har en viktig roll i då de ofta möter ett stort 

antal hundar varje dag (Despommier. 2003).  

   Idag finns toxocariasis över hela världen då människan exploaterat nästan alla landmassor 

och vi tycks dessutom ha en förkärlek till att ha just hundar i vår närhet vilket har öppnat upp 

för en global spridning. Även dricksvattnet har visat sig vara en vanlig spridningsväg för 

toxocara-äggen menar Despommier. (2003). Därför anser vi att det är viktigt att se till att 

åtgärderna som vi nämnt ovan efterföljs. När jorden väl är kontaminerad av toxocara-ägg är 

det nästintill omöjligt att eliminera dessa områden anser Despommier (2003) tillsammas med 

flertalet andra epidemiologer. Något vi tycker verkar skrämmande med tanke på hur ofta man 

ser kvarlämnade avföringshögar efter hundar. På vår fråga 6 i enkäten var det dessutom 31 % 

som uppgav att de såg kvarglömda avföringshögar flera gånger om dagen. 

   Enligt den svenska studien av Ljungström och van Knapen, (2011) där 323 personer 

medverkade framkom det att nästan hälften (46 %) var drabbade subkliniskt av OLM 
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respektive VLM, vilket vi reagerade på. Det visar på en tydlig indikation på att vi svenskar 

kan vara drabbade av T. canis utan att vi egentligen vet om det. Vi tycker detta är 

skrämmande och funderar på om ett eventuellt kontrollprogram som Despommier (2003) 

diskuterade i sin rapport, skulle kunna vara ett verktyg för att ge korrekt behandling innan den 

drabbade upplever allt för stora problem. 

4.2 Miljöaspekter 

Parth. et al. (2011) anser att plast som framställs av råvaror från jordbruket inte bör klassas 

som förnybar eftersom råvarorna från jordbruket förbrukar stora mängder av kolväten och 

koldioxid under odling och skördning. De anser dock att det finns flera positiva fördelar med 

biologiskt nedbrytbar plast jämfört med konventionellt framställd plast så som att de ökar 

jordens innehåll av organiska ämnen och minskar tillsatsen av kemiska ämnen samt att 

framställningen kräver mindre energi. Vi anser dock att plast som är tillverkad av 

växtmaterial bör anses som förnybar eftersom den kommer från en naturlig resurs som kan 

återhämta sig samt fylls på snabbare än vad som går åt, det vill säga genom odling. Under 

tiden som t ex. majsen växer isoleras CO2 för att sedan ge en emission av CO2 när växtdelarna 

bryts ner och därför blir det ingen nettoökning av koldioxidutsläpp till atmosfären. De 

maskiner, fordon och övrig utrustning som vanligtvis används i produktionscykeln och som 

kräver energi i form av fossilt bränsle går dessutom i dagens läge att substituera till att 

använda förnybar energi istället.  

   Enligt Xiaofeng (2002) så hjälper biologiskt nedbrytbar plast av förnybara källor till att 

bevara de icke förnybara källorna och på så sätt bidrar de till en hållbar utveckling. Vi tror 

dock att detta sker långsamt då de miljövänliga påsarna inte har så stor efterfrågan då de ofta 

upplevs ha en sämre kvalité än traditionella påsar. Med en ökad efterfrågan på biologiskt 

nedbrytbara påsar tror vi att bättre produkter kommer utvecklas. Samma man tror även att en 

ökad tillgänglighet av biologiskt nedbrytbara plastpåsar kan behöva erbjudas gratis i 

kommunerna för att demonstrera och uppmuntra dess användning. Det här håller vi helt med 

om då vi tror att det kan ge en ökad vilja att använda sig av dessa påsar och på så sätt inse att 

kvalitén har förbättrats de senaste åren.  

   Xiaofeng (2002) menar även att den bästa avfallshanteringen av dessa påsar sker genom 

kompostering, något som i nuläget inte är aktuellt i Halmstad kommun då allt hushållsavfall 

går till förbränning (Bengtsson 2015). Precis som Xiaofeng’s slutsats om att vetskapen om att 

plasten är biologiskt nedbrytbar och kan leda till att användare slänger produkten i naturen, 

eftersom de vet att den ändå kommer brytas ner, håller vi med om. Vi tror att det finns en risk 
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att personer kommer att kasta dessa nedbrytbara hundpåsar i naturen av samma anledning som 

vi nyss nämnde. Ur ren hälsosynpunkt tror vi att detta kan leda till att toxocariasis kommer 

kunna sprida sig ännu mer än vad det redan gjort. Det blir även en negativ inverkan rent 

visuellt i naturen.  

4.3 Lagstöd 

Vad gäller Miljöbalken 2:2 att alla som bedriver en verksamhet är skyldiga att skaffa den 

kunskap som behövs med hänsyn till att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller 

olägenheter tolkar vi som att vederbörande måste plocka upp efter hunden, både vad gäller 

hundens avföring men även tappade hundpåsar. Enligt MB 2:4 tolkar vi det som att biologiskt 

nedbrytbara hundpåsar är ett bättre alternativ och ger en mindre påverkan på människans 

hälsa och miljön och därför bör användas istället för traditionella hundpåsar som är 

framställda av fossila källor. Enligt MB 2:5 ska alla verksamhetsutövare hushålla med råvaror 

och energi samt utnyttja möjligheterna till återvinning. Förnybara energikällor ska i första 

hand användas. Enligt första stycket bör hundpåsarna i det här fallet slängas i anvisade latriner 

där de sedan, i Halmstad kommun, energiåtervinns. Precis som i 2:4 anser vi att hundpåsar 

framställda från förnybara källor bör användas istället för påsar producerade från fossila 

källor. 

   Enligt MB 9:15 kan kommunen få avliva djur som bär på en allvarlig smittsam sjukdom 

som kan föras över till människor för att röja risken för smittspridning. Vi anser att detta är 

bra då extrema situationer kräver extrema handlingar. Det ger också en tyngd i lagen och 

förhoppningsvis kommer fler att undersöka sina djur oftare. 

   Definitionen på avfall enligt MB 15:1 tolkar vi som att eftersom hunden oftast bor i 

människans hushåll blir dess avföring ett hushållsavfall. Vi tycker att MB 15:30 som handlar 

om nedskräpning, är tydlig och bra och bör därför inte kunna missuppfattas. 

   Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 36 § ska djur som 

hålls i fångenskap skötas och förvaras så att olägenheter för människors hälsa inte 

uppkommer. Något som vi tolkar till att all avföring som kan antas ge upphov till olägenheter 

bör plockas upp, även utanför detaljplanlagt område. 

   Enligt 17 § i de lokala ordningsföreskrifterna i Halmstad kommun tolkar vi det som att det 

är föraren av hunden som är skyldig att följa de lagar och regler som gäller. Det är alltså inte 

nödvändigtvis hundägaren som är ansvarig för att detta efterföljs utan den som för stunden för 

hunden. I områden som omfattas av detaljplan tolkar vi det som att föroreningar efter hund 

måste plockas upp på gångbanor, torg, gator och parkmark enligt 20 §. Detta gäller alltså även 
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områden som Galgberget och gångbanor så som Prins Bertils stig etc. Vi tror att många 

hundförare tänker att de är i skogen när de är på dessa nyss nämnda områden och därför inte 

behöver plocka upp efter hunden, vilket resulterar i många avföringshögar med potentiell 

smittorisk. 

4.4 Enkät 

I webbenkäten har det visat sig vara fler kvinnor (83 %) än män (17 %) som svarat. Vi tror att 

det kan bero på att kvinnor är mer involverade i sociala medier där vi bl.a. har marknadsfört 

vår enkät. Vi reflekterar även på om det kan vara så att kvinnor tycks vara mer ansvarsfulla 

för miljön runt omkring sig då vi oftast ser att det är just kvinnor som är ute och går med 

hund.  

   Vi har fått in enkätsvar från flera olika delar av kommunen, vilket ger oss en bra spridning 

och vi kan lättare få fram resultat om var de medverkande vill se att kommunen uppför 

stationer. Bland de medverkande var 165 stycken (82.5 %) hundägare, 22 stycken (11 %) 

icke-hundägare samt 12 stycken (5 %) som tillfälligt vistas med hund i Halmstad kommun. 

Detta ger oss en bra bild på hur hundägarna uppfattar miljön runtomkring sig. Vi kan dock 

inte utläsa från enkäten vilka områden som hundavföring och/eller hundpåsar inte plockas upp 

i. Vi tror att det är hundägarna som ser mer detaljer vad gäller kvarglömda hundpåsar och 

avföringshögar som inte plockats upp. Någon enstaka person som bara är ute och går med 

hund ibland kanske inte uppmärksammar detta på samma sätt då de kanske oftare går i en 

miljö där hundar inte vistas. 

   På frågan om var man oftast rastar hunden är det, förutom i området där de bor, framförallt 

stranden, Prins Bertils stig samt Galgberget som uppgetts – alla omfattade av detaljplanen och 

därför måste hundens avföring plockas upp enligt de lokala ordningsföreskrifterna. Något som 

vi tror, återigen, inte alltid sker då hundföraren tänker att de inte vistas i direkt anslutning till 

bostäder och att det därför inte kan göra så mycket om avföringen inte plockas upp. 

   De oregelbundna resultaten i fråga 7 i enkäten om hur ofta man ser hundpåsar liggandes 

kvarglömt tror vi kan bero på var i kommunen man vistas och hur hög frekvens det är på 

hundlatriner i området.  

   De allra flesta (96 %) har på fråga 8 ”Skulle du vilja se fler hundlatriner med tätare 

intervaller inom Halmstad kommun?” svarat ”Ja”. Ett för oss positivt resultat då vi gärna vill 

se att kommunen uppför fler latriner inom kommunen för att få en hälsosammare och renare 

miljö. 
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   Över hälften av de medverkande (54 %) visste inte om att hundens avföring kan medföra en 

hälsfara för oss människor om den inte plockas upp. Det är för oss lite oroväckande eftersom 

vederbörande då kanske inte ser lika allvarligt på att inte plocka upp efter hunden. Vet man 

om de konsekvenser som kan uppstå tror vi att man oftare plockar upp, både för ens egen del 

men även för ens medmänniskors och djurens del. Det visade sig också att de flesta (47 %) 

medger att de någon gång inte plockat upp efter hunden och 26 % svarade att det händer 

ibland att de inte plockat upp efter hunden. Detta tror vi kan bero på bristen på latriner inom 

vissa områden men även okunskap, som vi tidigare nämnt. Som fråga 11 visar är den 

vanligaste orsaken till att man inte plockar upp efter hunden att den valde att bajsa i oåtkomlig 

terräng (58,5 %). Slår man ihop ”Påsarna tog slut” med ”Glömde påse” blir det den näst 

vanligaste anledning till varför man inte plockat upp (55,5 %) därför tror vi att de stationer vi 

tidigare nämnt kan hjälpa till att minska problemet. 

   De sju vanligaste områdena där de medverkande har angivit att de vill se stationer med 

ekologiskt framtagna och biologiskt nedbrytbara hundpåsar med tillhörande latriner är 

följande: 

 

8. Bostadsområden 82 stycken 

9. Stränder 62 stycken 

10. Galgberget 34 stycken  

11. Centrala Halmstad 26 stycken 

12. Nissan 16 stycken 

13. Grönområden 15 stycken 

14. Prins Bertils stig 14 stycken 

 

Självklart hamnar bostadsområden på plats ett då vi tror att de allra flesta promenader sker där 

någon gång om dagen. Övriga områden är också områden som är populära bland hundförare 

att vistas i då de även ger upphov till rekreation och en möjlighet att ha hunden lös eller i 

långlina. 

   Majoriteten (59 %) vet om att det finns ekologiskt, nedbrytbara hundpåsar vilket är ett bra 

tecken. Men vi vill att det ska vara en självklarhet för alla hundförare att använda sig utav 

dessa hundpåsar. Vi tror dock att nackdelarna än så länge övervinner fördelarna vid 

användningen av de miljövänliga hundpåsarna. Nackdelar som vi själva, som insatta 

hundägare, upplevt med dessa påsar är att de är tunnare än de traditionellt framtagna 



Rebecca Fabris & Therese Olausson, Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd 15 hp. VT -15 

~ 35 ~ 

 

hundpåsarna och därmed ger ett ökat obehag av att plocka upp efter hunden. De tycks även 

vara mindre och kan då vara svåra att använda sig av för de med lite större hundar samt att de 

ofta är dyrare än de vanliga hundpåsarna. Många av de traditionella hundpåsarna framställs 

idag också i olika färgkombinationer vilket kan tyckas ge en roligare upplevelse av 

situationen. 

   På fråga 17 i enkäten lyder frågan: ” Är du intresserad av att kommunen sätter ut stationer 

med ekologiskt och biologiskt nedbrytbara hundpåsar med tillhörande latriner?”. Här fick vi 

väldigt bra respons då 94 % av de medverkande svarade ”Ja”. Detta ger oss en bra indikator 

på att allmänheten gärna ser att kommunen placerar ut dessa stationer runt om i Halmstad 

kommun.  

4.5 Etiska aspekter 

Anledningen till att vi tror att hundförare kastar hundpåsar i naturen kan vara för att de inte 

orkar bära med sig påsen till närmaste hundlatrin eller soptunna då de ibland kan vara 

placerade med väldigt långa intervaller. Hundföraren kanske tänker att avföringen är 

upplockad så då kan den inte göra någon skada och tänker inte på att plasten i sig kan utgöra 

en skada för miljön. Det kan även handla om en ren protest då de inte hittar en latrin och 

därmed inte har lust att bära den fulla påsen med sig. Enligt vår enkät vet majoriteten inte 

heller om att det tar minst 500 år för traditionell plast att brytas ner.  

   Varför hundföraren väljer att inte plocka upp efter hunden tror vi kan vara att de tänker att 

avföringen är naturlig och därför behövs den inte plockas upp. En annan anledning kan vara 

att hundföraren helt enkelt inte orkar plocka upp eller är fysiskt begränsad att plocka upp just 

där och just då det sker. Det kan också handla om okunskap, vilket stämmer bra med vår 

enkät då majoriteten inte visste om de eventuella hälsoriskerna som kan uppstå i samband 

med hundfekalier. Den vanligaste orsaken tror vi dock är för att man glömt att ta med 

tillräckligt många hundpåsar och därmed blir oförmögen att följa de lokala 

ordningsföreskrifterna. 

   De lokala ordningsföreskrifterna är ett tillägg till ordningslagen (1993:1617) och gäller 

endast i enskilda kommuner. De finns till vanligtvis för att man sett att problem uppstått på en 

specifik offentlig plats, så som lek- och idrottsplatser, som inte regleras ordentligt i 

ordningslagen. 
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4.6 Felkällor 

Den vetenskapliga artikeln ”Biodegradable Polymers: An Ecofriendly Approach In Newer 

Millennium” av Parth. et al (2011) uppfattar vi som något vinklad då författarna verkar 

föredra plast från fossila bränslen framför ett miljövänligare alternativ, t ex. plast tillverkad av 

produkter från jordbruket. 

   Artikeln ”Tackling Dog Waste” av Roxanne Hawn (2009) publicerad i ”Parks & 

Recreation” är uppbygd kring intervjuer av veterinärer, grundaren av ”Doody-Calls”, en 

station med hundlatrin, hundpåsar och vatten och återfinns i hela USA samt en författare och 

lärare inom vetenskap vilket gör detta till en andrahandskälla och mindre trovärdig. Den tar 

också bara upp om problemen med hundavföring inom USAs gränser där andra lagar och 

regler gäller jämfört med Sverige. 

   En annan felkälla är hur vi har tolkat de artiklar vi använt oss av, framförallt i samband med 

översättning från engelska till svenska då viss information kan försvinna eller tappa värde.  

   Felkällor i samband med webbenkäten finns det flera av. Det är svårt att veta vem som 

svarar, om någon svarar mer än en gång, trovärdigheten i svaren samt att vi bara nått ut till de 

med tillgång till dator och som vistats bland sociala medier där vi har marknadsfört vår enkät. 

Eftersom vi skickade ut vår enkät till olika föreningar, områden inom kommunen och 

tidsskrifter så som orienteringsklubbar, Svenska Kennelklubben, löparföreningar och ”Härliga 

Hund” etc. men endast fick hjälp ifrån ”Härliga Hund” kan enkäten blivit vinklad till 

mestadels hundägare. Enkäten ger inte heller en rätt samhällsbild då det är mestadels unga, 

kvinnor och boendes i centrum som svarat på enkäten.  

   När vi har tolkat responsen på tabell 2 och 3 med skala 1-7 (1= aldrig, 7= flera gånger om 

dagen) har vi ingen definition på skalan mellan 2-6, vilket kan tolkas olika av olika personer 

och därmed ger upphov till en felkälla (se resultat/bilaga). På fråga 13 i enkäten ställde vi 

frågan ”Nämn tre (3) ställen där du anser att det behövs hundlatriner i Halmstad kommun” 

med underrubriken: ”T ex. bostadsområde, promenadstråk, torg, grönområde, 

friluftsanläggning etc. Specificera ditt svar!” där de medverkande själva kunde skriva in fritt. 

Där tog sig många friheten att föra en liten diskussion om bra och dålig hantering av hundbajs 

och påsar i Halmstad, alla nämnde inte tre platser som svar på frågan och flera nämnde fler än 

tre platser. Då valde vi att bara sammanställa de tre första alternativen och ignorerade 

resterande. Andra var lite mer otydliga då svar som ”överallt” och vägbeskrivningar av deras 

dagliga promenader nämndes. Dessa svarsalternativ hade nog kunnat göras mindre otydliga 

om vi hade skrivit frågan i allmänhet och underrubriken i synnerhet mer tydlig.  
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   Med fler medverkande i enkäten hade resultatet blivit mer trovärdigt men vi anser att dessa 

200 svar ändå ger en indikation på hur allmänheten i Halmstad kommun ser på frågan, och vår 

frågeställning, med stationer med biologiska och ekologiska hundpåsar med tillhörande 

latriner. 

  Vi har tolkat lagtexter, förordningar och lokala föreskrifter utefter våra kunskaper och 

erfarenheter. 

5.0 Slutsatser 

Vårt syfte med studien var att:  

 

”… se om det finns ett behov av att uppföra stationer med miljövänliga hundpåsar runt om i 

Halmstad kommun. Vi vill även se hur kunskapsnivån bland allmänheten ser ut vad gäller 

hälsorisker kring hundfekalier.” 

 

Som svar på syftet bör dessa stationer uppföras runt omkring i Halmstad kommun då de kan 

bidra till en hälsosammare miljö, en mer estetisk omgivning eftersom avföringshögarna 

förhoppningsvis blir lättare att plocka upp och slänga i latrin samt en större chans till god 

rekreation. De kan även vara ett led i arbetet mot de olika miljömålen så som god 

grundvattenkvalité, ett rikt växt- och djurliv, god bebyggd miljö samt giftfri miljö samt ett sätt 

för kommunen att visa framfötterna med deras miljöarbete. Produkter och energi från 

förnybara källor tycks bara bli mer och mer populära världen över och tiden för produkter 

framställda av fossila källor konkurreras ut. Om bara ett fåtal decennium förväntas oljan från 

fossila källor vara mer eller mindre slut.  

   Om det erbjuds miljövänliga hundpåsar gratis i kommunen tror vi att användningen av dessa 

kommer att öka och om efterfrågan ökar blir också produkten mer utvecklad och nya tekniker 

utvecklas.  

   Det framkom även att majoriteten av de medverkande i vår enkät inte kände till de 

potentiella hälsorisker som kan uppstå i samband med hundfekalier. En slutsats som kan dras 

av detta är att mer information bör ges till allmänheten, kanske i form av skyltar vid populära 

rastningsområden för hundar. 
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6.0 Förslag till fortsatt arbete och forskning 

Vi har för avsikt att lämna in vår rapport som medborgarförslag till Halmstad kommun med 

hoppet om att kunna få till stånd dessa stationer. 

   Det hade varit intressant att se mer forskning på området vad gäller hälsoaspekter i Sverige 

orsakade av T. canis och hur man skulle kunna lösa problemen som kan uppstå, t.ex. med 

hjälp av kontrollprogram. 

   Vi önskar även se hur en bra avfallshantering av dessa biologiskt nedbrytbara hundpåsar 

hade kunnat gå till väga för bästa möjliga miljövänlighet, då det nämns i vår rapport om att de 

bör läggas på kompost framför förbränning, som sker i Halmstad kommun av det mesta 

hushållsavfallet i skrivande stund. 

   Studien som är gjord av Ljungström & van Knapen från 1989, tyckte vi var väldigt 

intressant men vi skulle gärna vilja se en nyare studie på området så vi kan se hur det ser ut 

idag. 

   Som förslag har vi även kommit fram till en början på en åtgärdslista som skulle kunna 

användas i Halmstad vid arbetet av uppförandet av de stationer vi nämnt: 

 

Åtgärdslista: 

1. Att göra gott: 

Vår största anledning till att vi vill se att Halmstad kommun placerar ut stationer med 

ekologiskt framtagna och biologiskt nedbrytbara stationer med tillhörande latriner, är för att 

bidra till en hälsosammare och renare miljö för alla invånare och besökare, både djur och 

människor. Halmstad kommun marknadsför sig ofta som en sommarstad och vi vet att det 

kommer väldigt mycket turister hit under sommarmånaderna. Att då kunna visa upp en 

ansvarsfull sida gällande miljöarbetet, med hjälp av dessa stationer, kan bidra till en positiv 

upplevelse för alla som vistas i kommunen. Dessa stationer kan vara en bidragande faktor av 

flera med positiv inverkan på mäniskors hälsa och välbefinnande och kan därmed leda till 

förbättrade levnadsvillkor. 

2. Att inte skada: 

Då stationerna väl är uppsatta är det viktigt att tänka på den eventuella skaderisken de kan 

medföra. T ex. att placera hundpåsarna på en höjd så att små barn ej kommer åt dem då de kan 

riskera att kvävas vid lek med plast. På tillhörande latriner bör det finnas åtgärder så att fåglar 

och andra skadedjur ej kommer åt innehållet och drar ut det i miljön och även flugor bör ej 

kunna komma ner till avfallet för att minska spridning av eventuella sjukdomar.  
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   Vår internetbaserade enkät var helt anonym och vi kommer inte att kunna spåra upp de som 

medverkat. Detta för att vi värnar om integriteten hos våra medmänniskor och för att skapa en 

trygg miljö för desamma. 

3. Rättvisa:  

Det är viktigt för kommunens invånare att känna sig rättvist behandlade oavsett var i 

kommunen man bor och därför bör dessa stationer placeras ut jämnt i kommunen utan 

favorisering av vissa områden. Däremot bör stationerna placeras ut där de förmodar göra mest 

nytta. Nya hundpåsar bör också fyllas på regelbundet på alla stationer i alla utvalda områden. 

4. Ekonomi: 

Ekologiskt framtagna och biologiskt nedbrytbara hundpåsar är ofta något dyrare i inköp än 

traditionella hundpåsar. På bekostnad av miljön och vår egen hälsa köps oftare hundpåsar 

tillverkade av fossilt bränsle. Om Halmstad kommun placerar ut stationer med biologiskt 

framtagna påsar intill hundlatriner kan trenden vända. Den ekonomiska aspekten är en 

nackdel men det finns idag fungerande system utvecklat av företag i Sverige för detta 

ändamål. Halmstad kommun skulle kunna använda sig av detta och den största kostnaden står 

sponsorer för. Den enda extra kostnaden som kan uppstå för kommunen är att det blir fler 

latriner som behöver tömmas regelbundet samtidigt som nya påsar sätts upp. Den extra tiden 

det tar för personalen står kommunen för, övriga kostnader är sponsrade av frivilliga företag 

och organisationer. Något som visat sig vara populärt i andra kommuner. 
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Bilaga 1 

Specificerade krav för kompostering enligt EN13432 

 

I denna europeiska standard (utkast) specificeras krav och metoder för att bestämma 

kompostering och anaerob behandling av förpackningar och förpackningsmaterial med 

hänsyn till fyra egenskaper: 

1) Biologisk nedbrytning. 

2) Sönderdelning genom biologisk behandling. 

3) Inverkan på den biologiska behandlingsprocessen. 
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4) Inverkan på den färdiga kompostens kvalitet. 

Om en förpackning består av olika komponenter, en del komposterbara och andra icke-

komposterbara, är förpackningen som helhet inte komposterbar. Om komponenterna däremot 

separeras för hand utan problem före bortskaffningen, kan de 

komposterbara komponenterna behandlas effektivt när de separerats från de icke-

komposterbara komponenterna. 

I denna europeiska standard avses kompostering av förpackningen som sådan, men 

bestämmelser om kompostering av eventuella restprodukter ingår inte. 

I denna europeiska standard informeras om hanteringen av förpackningar i kontrollerade 

avfallshanteringsanläggningar, men förpackningsavfall som kan hamna i naturen på 

okontrollerat sätt, t.ex. som skräp, beaktas inte. 

De väsentliga sambanden mellan denna (utkast) europeiska standard och de fyra övriga 

europeiska förpackningsstandarderna (mandat) och en CEN-rapport (mandat) specificeras i 

EN 13427. 

http://www.sis.se/förpackningar-och-distribution/förpackningsmaterial-och-tillbehör/ss-en-

13432 hämtad 2015-02-23 

 

 

 

Bilaga 2 

Svar från webbenkäten  

1. Kön 

 

Man 34 17% 
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Kvinna 166 83% 

Vill ej uppge 0 0% 

2. Ålder 

 

18-25 52 26% 

26-35 58 29% 

36-45 33 16.5% 

46-55 34 17% 

56-65 18 9% 

65+ 5 2.5% 

 

 

 

 

 

 

3. Vilken del av kommunen är du bosatt i? 

 

 

Centrala Halmstad 48 24% 
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Söder 10 5% 

Väster 7 3.5% 

Furet - Frennarp 7 3.5% 

Andersberg - Linehed 7 3.5% 

Nyhem - Gustavsfält 17 8.5% 

Vallås 14 7% 

Gamletull - Nissastrand 2 1% 

Rotorp 5 2.5% 

Getinge 2 1% 

Bergsgård 1 0.5% 

Trottaberg 4 2% 

Frösakull 1 0.5% 

Gullbrandstorp 2 1% 

Trönninge 3 1.5% 

Harplinge 4 2% 

Haverdal 5 2.5% 

Kvibille 1 0.5% 

Vilshärad 0 0% 

Fyllinge 7 3.5% 

Oskarström 5 2.5% 

Simlångsdalen 2 1% 

Tylösand 0 0% 

Skedala 3 1.5% 

Annat 41 20.5% 

4. Är du hundägare eller vistas med hund i kommunen? 
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Ja 165 82.5% 

Nej 22 11% 

Ibland 12 6% 

5. Var rastar du oftast hunden? 

 

 

I området där jag bor 160 80% 

Stranden 94 47% 

Prins Bertils stig 60 30% 

Galgberget 64 32% 

Aleskogen 27 13.5% 

Områden vid Nissan 45 22.5% 

Lynga naturreservat 21 10.5% 

Park, grönområde, hundrastgård 61 30.5% 

Annat 50 25% 
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6. Hur ofta ser du hundbajs liggandes "kvarglömt"? 

 

 

1 4 2% 

2 13 6.5% 

3 26 13% 

4 28 14% 

5 35 17.5% 

6 30 15% 

7 62 31% 

 

 

 

 

 

7. Hur ofta ser du hundpåsar liggandes "kvarglömt"? 
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1 7 3.5% 

2 47 23.5% 

3 27 13.5% 

4 37 18.5% 

5 39 19.5% 

6 19 9.5% 

7 21 10.5% 

 

8. Skulle du vilja se fler hundlatriner med tätare intervaller inom Halmstad kommun? 

 

Ja 192 96% 

Nej 6 3% 

 

 

 

 

9. Visste du att hundbajs kan medföra en hälsofara för människan om den inte plockas 

upp? 

 

Ja 49 24.5% 



Rebecca Fabris & Therese Olausson, Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd 15 hp. VT -15 

~ 48 ~ 

 

Nej 108 54% 

Hört talats om det 43 21.5% 

 

 

 

10. Har det hänt att du inte plockat upp hundens avföring? 

 

Ja 94 47% 

Nej 46 23% 

Ibland 53 26.5% 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

11. Vad är orsaken till att du inte plockar upp din hunds avföring? 
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Pinsamt 0 0% 

Påsarna tog slut 63 31.5% 

Glömde påse 48 24% 

Orkade inte 9 4.5% 

Hunden valde att bajsa i oåtkomlig terräng 117 58.5% 

Okunskap 1 0.5% 

Annat 12 6% 

   

 

12. Brukar du avmaska din hund? 

 

 

Ja, flera gånger om året 15 7.5% 

1 gång om året 32 16% 

Vid behov 109 54.5% 

I samband med löp 1 0.5% 

Aldrig 15 7.5% 

Är ej hundägare 23 11.5% 

13. Nämn tre (3) ställen där du anser att det behövs hundlatriner i Halmstad kommun 

Framför allt på lite mer glesbebyggda områden. 

Tylösandsvägen, bussgatan-(Karlstorp-Bergsgård) 

Västra stranden, Galgberget, Ön 

Prins bertil stig Haverdals naturreservat Allmänt vid återvinningsstationer -(miljöstationer för papper, kartong, 

glas o plast, där bör de finnas en "vanlig liten papperskorg" ) 

Östra Stranden, Nyhem, Högskolan..och resten av stan. 
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Runt Nyhemsområdet samt fylla på de som redan finns vid Linehed, även runt östrastrand samt nissanstrand 

området 

Grönområden och bostadsområden runt Vrenninge, Oskarström. Väldigt långt mellan latrinerna, och många är 

lata och orkar inte bära med sig påsen till latrin eller hem. 

Galgberget finn papperskorg varje kilometer, där går så många så fler hade inte skadat. Aleskogen vid 

bouleplanen. 

Galgberget Längs med Nissan Nissan/Frennarp 

grönområden, bostadsområden, torg 

är inte så bekant med kommunen 

Västra stranden, Aleskogen, 

Fylleånsleden 

Eldsberga behöver! Det finns ingen hundlatrin utan endast vanlig papperskorg vid lekplatser (2st) Resultatet; 

folk plockar inte upp efter sina hundar. Det ser ut ungefär likadant i Trönning, bara på lekplatser. 

Galgberget, prinsbertilsstig och vid bostadsområde 

samtliga stränder vid havet, särskilt västra stranden=hundstranden Längs strandvallen, den delen mellan arena 

hotell och Ica 

Alla stränder Centrala Halmstad Galgberget 

Stranden i Haverdal, Frösakull, Skogen vid Annies Gård! 

Vallås 

Grustaget vid galgberget, på stränderna när man får vara där med hundar, 

ÖVERALLT! 

Östra stranden.Ljungheden.Centrum 

Överallt. Fler på torget. Vid varje busshållplats, ut med stigar och cykelbanor. Precis vid portar vid lägenheter 

Grönområden vid bostadsområden. Där människor även vistas dvs. 

Stränderna, galgberget, i skogen på slingorna där många motionerar 

Nissan uppströms Örjans vall, centrala Galgberget och västra stranden 

Haverdal har inga..... 

Längs hela slingan på Fyllinge 

Eldsberga inne i samhället 

Promenadstråk, vid strand, grönområde 

oskarström utmed Nissan. Köpmansgatan, Wallbergsväg, sulfiten, vrenninge. lövhult, området bakom Nitator 

mot skogen till. Alla dessa områden ligger i Oskarström 

Vägen från andersberg ner till östrastranden. Andersberg ner till(stenalykan och områdena där) Vägen ner till 

lilla Köpenhamn på östrastranden, 

Speciellt vid slingan på fyllinge! Finns det papperskorgar nära slipper man bära sin bajspåse så långt och det 

medför att fler plockar upp bajset tror jag! 

På stranden, galgberget, Slottsmöllerundan 

Parkeringar utmed stränderna, särskilt under den period det är tillåtet för hundar att vistas på stranden. Året om 

på hundstranden. Nya promenadstigen utmed Fylleån (när den är klar), Fyllinge till Brogård. 
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1. Från tågstationen till fredsgatan finns inte en enda! ( fanns en tidigare vid hfab huset men den tog dem ju bort) 

2. Stranden året runt ( alla stränder) 3. Galgberget 

Prins Bertils stig, centrala stan, Galgberget 

Galjberget vid militärens skut område. Vid Nissan östradelen. Östra stranden. 

Snöstorp Lågagårdsområdet vid nyanlagd motionsslinga ner mot ån många rastar sina hundar där, och behov av 

flera hundlatriner är uppenbar. 

Prins Bertils stig, Västra stranden 

Slingan på fyllinge. Hundstranden. Galberget 

Nersidan av laholmsvägen från högskolan och runt i området fram till järnvägen =många hundar väldigt få 

hundlatriner. Galgberget Längs med Nissan via furet och tbx till stan. Från ex Brogatan mot söndrum. 

Mer uppe på galgberget och runt militärområdet. Särskillt vägen som går från kärleken ner till stan via höga 

lidsbacken. Och mer på hela kärleken 

Nyhem och vid sturegymnasiet med omnejd. Galgberget 

utmed prins Bertils stig Utmed Tylösandsvägen På hundstranden 

Galgberget, ön 

Möllegård 

Stranden, centrum och galgberget 

Vi har inga hundlatriner i Haverdal vad jag har sett, så tummen upp för att få hit! 

Vägen mellan högskolan och östra stranden Behövs fler överallt 

Tycker de är lite dåligt fördelade. På en del ställen sitter flera nära varann och på många ställen är det långa 

omvägar för att hitta någon. Saknar en längre ner på Brogatan ungefär vid Sibylla. I Gunillaparken sitter tre 

korgar inpå varann vid lekplatsen men hade önskat att en av dem flyttades till hörnet av parken i korsningen 

Stenvinkelsgatan/ Backhausgatan. 

Västra stranden, Prins Bertils stig, utmed nissan. Det behövs fler hundbajs soptunnor också!!! 

sturegymnasiet, frennarp , furet 

Maratonvägen, snöstorp 

Skogsstigar 

Gallberget, Nissan, Prins Bertil 

Galgberget, promenadstigar där det går mycket hundar och på stränderna, 

I city, aleskogen, runt nissan 

På Galgberget. I Grötvik vid havet. I Aleskogen. 

Söndrum prins Bertils stig finns en vid nya lekparken vid jansabryggan sedan ingen mot tylösandsvägen eller 

stan på mycket länge. 

i Sennan har vi 3 st och det bor många hundar i detta område. 

Halmstad Stora Torg, Brogatan, strandpromenaden 

Mot västra stranden, längs Nissan och vid Gunillaparken 

Snöstorp Brogård Vallås 

Västra stranden Galberget Runt Nissan 

Vid gräsmattorna, man får promenera rätt så långt och vill inte slänga det i soppåsarna precis utanför 

lägenheterna. 
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Rundan förbi kolonilotterna Norra utmarken mot Holm och tillbaka längst med vägen till Kärleken. 

Centrum, Nyhem,vallås 

I centrala Halmstad, helt klart på Vallås och liknande områden där det bor många hundar. Vi stranden både Östra 

och i Tönnersa. 

Ön Centrum Stranden 

Promenadstråk längs stränderna, innerstan samt längs Nissan. 

Kan inte specificera! 

Söndrum och Stenhuggeriet, generellt. Går till jobbet 4 km enkel väg utan att passera en enda tunna. 

galgberget, rastgårdar, strand och bostadsområden så som Nyhem. 

Gång/cykelbanorna längsmed Laholmsvägen. Behövs fler latriner på alla gång/cykelbanor i denna staden. Även 

runtomkring i skogar. 

västra stranden, aleskogen, Prins Bertils Stig 

Norra andersberg Utanför hundgårdarna 

Lynga naturresevart ! Finns endast 1 papperskorg på parkeringen annars finns inte än enda ! 

Haverdalsområderna, finns fina stigar omkring stränderna samt "skallen" höjden vid haverdal men dock INGA 

papperskorgar , SKÄRPNING! Finns utsiktstorn (nyligen nybyggt) med i haverdal , dock inget att slänga sin 

bajspåse i!! Får ofta bära det hela rundan tills man kommer hem igen . Inte Alls bra !!! 

Stigen vid Nissan 

Kort sagt, ju fler desto bättre 

Galgberget, Prins Bertils stig, Stranden 

Stora Torg, vallås, badplatsen i simlångsdalen 

gick en gång utmed Vrangelsleden, från östergårdsskolan till norra utmarken. Från Sannarpsrondellen till 

rondellen vid Kärleken fanns inte en enda papperskorg. Bedrövligt! 

Jag går mest i närområdet på Vallås och där finns gott om hundlatriner 

Vid stranden, alla promenad ställen 

Promenadstråk, längst Grötvik. 

Hundstranden (västra stranden) 

Utmed Nissan vid Laxönsida. Östra Stranden. 

På skedala ön. 

Hund stranden!! När man är på stranden finns det inget man kan lägga bajset el skräp!! 

Joggingslingan i Simlångsdalen, joggingslingan i Harplinge, centrum 

"Ingångar" till naturreservat Haverdal/Lynga Parkeringsplatser vid stränder 

Möllleskogen, västra hundstranden/ 

Västra Stranden - en hund strand utan papperskorgar!! 

Torg Bostadsområde Promenad stråk 

Galgberget, Stranden, Lynga 

Platser med mycket natur (tex skogen och parker) hade säkert hjälpt många hundägare. Många tar sina hundar på 

promenader vid sådana områden. 

Vet ej specifika platser 

Gångbanan från Mickedala till Flygstaden 
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Galgberget! Finns inga där förutom på parkering typ. 

På vägen från rotorp till västra stranden. I aleskogen. 

Om man går från museet och upp till kärleken( ej utmed Nissan) finns inte en enda latrin, där finns ett stort 

behov. 

Kärleken, norrautmarken, galgberget. 

Galgberget 

Längs promenadleder 

ÖVERALLT längst gång vägar. Inte bara för hundpajs utan för alla så man 

Motionsslingan på Fyllinge , 

Hallägraskogen, utanför Dogz, Vapnö grustag 

Vallås, Nyhem och Snöstorp 

Galgberget, i bostadskvarteren inne i stan 

Västra stranden vid hundbadet. Utmed Nissan. Centrum 

Fyllebro. Fyllinge. Centrum. 

Kring regementet. På Galgberget På stränderna 

Östra stranden Vrenninge i oskarström 

Hund stranden 

Västra stranden, galgberget, grönområden 

Fyllinge, assarps rundan , halmia vallen, slingan!! 

1. Västra stranden, "hundstranden", gärna på båda ändarna av stranden. 2. Utmed prins bertils stig. 3. I centrala 

halmstad, stora torg/lilla torg. 

Längst promenadstråk och i bostadsområden. Nära skog- och grönområden. 

Grötvik 

stigen jag gick för att komma till ica( kommer inte ihåg var den heter) Prins bertils stig Galgberget 

Norra kyrkogården Inne i centrum på gågatorna Galgberget 

Promenadstråk, bostadsområde, grönområde. Platser, där det är självklart att plocka upp efter sin hund. 

Bostadsområden ex. Nyhem, Linehedsparken 

Slingan på Fyllinge "Assarpsrundan" på Fyllinge Östra stranden vintertid. 

Över allt. 

trönninge, vid skogsslingor, ?? 

promenadstråk nissan/frennarpskogen. Västra stranden, nere vid stranden - många är för lata att ta med upp till 

tunnorna. Trist när sol o badsäsongen närmar sig. 

där det finns hundgård. Grönområden. Promenadstråk 

Där det finns folk, vid gångvägar etc. 

i Eldsberga 

Bostadsomr Motionssl Parker 

Stränder Naturreservat Motionsspår 

Problemet med hundlatriner är att de inte töms tillräckligt ofta, saknar lock, dvs är "öppna", och att folk inte 

knyter påsarna ordentligt. Gå nära en på sommarhalvåret så får du se. Flugor besöker dessa. Sedan hamnar 

flugorna på matbordet hos folk som bor i närheten. Inte trevligt. I klartext måste det anses som en hälsofara att 
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ha en hundlatrin i närheten av sin bostad. Det är bättre att kasta bajspåsarna i soptunnan eftersom den har lock!!! 

(Samma problem som vid återvinnings-stationerna: folk slarvar, vid dessa stationer ligger skräp nästan överallt.) 

Tyvärr finns det alltid folk som slarvar. 

"hundstranden" 

Vägen från Laholmsvägen ner till östra stranden. Linehedsparken 

Lite tätare längs Prins Bertils stig. 

Parker och grönområden 

Hundbad Bostadsområden Parker 

Promenadstråk stränder parker 

På stranden även vintertid - inte bara under sommaren. Med tätare intervaller överhuvudtaget 

Området runt Nissan, speciellt området nedanför järnvägen och ned. 

Östra + västra stranden prins bertils stig 

Frilutftsområden ser aldrig några latriner på dessa ställen ex. Skedalaskog, Lynga reservatet Vid 

idrottsanläggningar, inte så mysigt för ex. Fotbollsungar att trampa i bajs när de hämtar en boll utanför planen. 

Hamnområden som vid strandparkeringar. Många med hund promenerar på dessa ställen. 

Torg,skolor och polishus 

 

14. Vet du att det finns ekologiskt, nedbrytbara hundpåsar? 

 

Ja 118 59% 

Nej 56 28% 

Hört talas om det 25 12.5% 

15. Vet du att det finns en möjlighet för kommunen att erbjuda dessa påsar till 

hundägare i kommunen gratis? 
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Ja 36 18% 

Nej 162 81% 

 

16. Vet du att det tar minst 500 år för plast att brytas ner? 

 

 

Ja 

58 29% 

Nej 88 44% 

Hört talas om 53 26.5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Är du intresserad av att kommunen sätter ut stationer med ekologiska och biologiskt 

nedbrytbara hundpåsar med tillhörande latriner? 
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Ja 188 94% 

Nej 1 0.5% 

Vet ej 9 4.5% 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 

Förteckning över sådana områden som enligt 3 § i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna 

för Halmstads kommun skall jämställas med offentlig plats 

Allmänna idrottsplatser:  

Alevallens idrottsplats  

Andersbergsplanen  
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Engelbrektsplanen  

Esperedsvallen  

Getinge idrottsområde  

Getinge idrottsplats  

Grötviksplanen  

Kärlekens idrottsplats  

Sannarps idrottsplats  

Simlångsdalens idrottsplats  

Snöstorps idrottsplats  

Söndrums idrottsplats  

Örjans Vall 

 

Badplatser:  

Brearedssjön  

Havsstranden med angränsande sanddyner  

Simlången 

Toftasjön  

Torsjön  

Tostarpssjön 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4 

Nedan visas webbenkäten. 

 

Att plocka upp eller inte plocka upp - en skitsak! 

Examensarbete i Miljö- och Hälsoskydd på högskolan i Halmstad. 
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Syftet med enkäten är att ta reda på om en ökad tillgång på ekologiskt framtagna och 

biologiskt nedbrytbara hundpåsar intill hundlatriner i Halmstad kommun skulle främja en 

renare och hälsosammare miljö för invånarna i kommunen.  

Du som svarar är helt anonym. Enkäten består av 17 frågor och tar cirka tre minuter att svara 

på.  

 

Kön 

o Man 

o Kvinna 

o Vill ej uppge 

Ålder 

o 18-25 

o 26-35 

o 36-45 

o 46-55 

o 56-65 

o 65+ 

Vilken del av kommunen är du bosatt i? 

o Centrala Halmstad 

o Söder 

o Väster 

o Furet - Frennarp 

o Andersberg - Linehed 

o Nyhem - Gustavsfält 

o Vallås 

o Gamletull - Nissastrand 

o Rotorp 

o Getinge 

o Bergsgård 

o Trottaberg 

o Frösakull 

o Gullbrandstorp 

o Trönninge 
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o Harplinge 

o Haverdal 

o Kvibille 

o Vilshärad 

o Fyllinge 

o Oskarström 

o Simlångsdalen 

o Tylösand 

o Skedala 

o Annat 

Är du hundägare eller vistas med hund i kommunen? 

o Ja 

o Nej 

o Ibland 

Var rastar du oftast hunden?Din egen eller lånad hund. Flera val möjliga. 

o I området där jag bor 

o Stranden 

o Prins Bertils stig 

o Galgberget 

o Aleskogen 

o Områden vid Nissan 

o Lynga naturreservat 

o Park, grönområde, hundrastgård 

o Annat 

 

 

 

 

6. Hur ofta ser du hundbajs liggandes "kvarglömt"? 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Aldrig 
       

Flera gånger om dagen 
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7. Hur ofta ser du hundpåsar liggandes "kvarglömt"?Fulla hundpåsar som inte hittat 

vägen till en latrin 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Aldrig 
       

Flera gånger om dagen 

 

8. Skulle du vilja se fler hundlatriner med tätare intervaller inom Halmstad 

kommun? 

o Ja 

o Nej 

9. Visste du att hundbajs kan medföra en hälsofara för människan om den inte 

plockas upp? 

o Ja 

o Nej 

o Hört talats om det 

10. Har det hänt att du inte plockat upp hundens avföring?Egen eller lånad hund 

o Ja 

o Nej 

o Ibland 

11. Vad är orsaken till att du inte plockar upp din hunds avföring?Flera svar 

möjliga! 

o Pinsamt 

o Påsarna tog slut 

o Glömde påse 

o Orkade inte 

o Hunden valde att bajsa i oåtkomlig terräng 

o Okunskap 

o Annat 

12. Brukar du avmaska din hund? 

o Ja, flera gånger om året 

o 1 gång om året 

o Vid behov 

o I samband med löp 



Rebecca Fabris & Therese Olausson, Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd 15 hp. VT -15 

~ 61 ~ 

 

o Aldrig 

o Är ej hundägare 

13. Nämn tre (3) ställen där du anser att det behövs hundlatriner i Halmstad 

kommunT ex. bostadsområde, promenadstråk, torg, grönområde, friluftsanläggnig 

etc. Specificera ditt svar! 

14. Vet du att det finns ekologiskt, nedbrytbara hundpåsar? 

o Ja 

o Nej 

o Hört talas om det 

15. Vet du att det finns en möjlighet för kommunen att erbjuda dessa påsar till 

hundägare i kommunen gratis? 

o Ja 

o Nej 

16. Vet du att det tar minst 500 år för plast att brytas ner? 

o Ja 

o Nej 

o Hört talas om 

17. Är du intresserad av att kommunen sätter ut stationer med ekologiska och 

biologiskt nedbrytbara hundpåsar med tillhörande latriner? 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

Bilaga 5 

Statement of contribution- nedan är en lista på vem av oss som gjort vad samt vad vi har gjort 

tillsammans.  

 

Therese och Rebecca: 

Sammanfattning 
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Nyckelord 

Förord 

Frågeställning 

Syfte 

Material och Metod 

Avgränsning  

Hälsoaspekter 

Traditionell plast VS. miljövänlig plast 

Resultat 

Diskussion  

Etiska aspekter 

Förslag till fortsatt arbete  

Slutsats 

Referenser  

 

Therese: 

Abstract 

 

Rebecca:  

Bilagor 
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