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Är det vanvård när en hund blir så överviktig att den får ont eller inte orkar 
springa och skutta? När ägaren rycker och sliter i kopplet? När den är 

understimulerad? Ja, säger nya djurskyddslagen.
TEXT KICKI BIÄRSJÖ  FOTO GETTY IMAGES

Vanvård 
har många 

ansikten

Många hundar finner sig i sitt öde. Om 
ägaren inte svarar upp till hundens 
mentala behov sover de bort sina liv.
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J ordbruksverkets uppdaterade föreskrifter för 
hund och katt innehåller fler rekommenda-
tioner än tidigare. Bland annat är det ägarens 
uppgift att se till att hunden har sociala rela-
tioner till både människor och djur. Hundar 
ska aktiveras mentalt och få ägna sig åt det 

som de är avlade för.
Vanvård av hundar kan ha många ansikten. Det 

vanligaste är att de stängs in i små utrymmen, att de inte 
får mat eller vatten eller blir utelåsta på balkonger. Det 
händer också att hundar misshandlas fysiskt. Men en 
annan, mindre synlig vanvård är den som inte alltid sker 
medvetet. Ofta beror den på bristande förmåga eller kun-
skap hos ägaren. Man kan kalla den vardagsvanvård. Den 
kan handla om ägare som inte lyssnar till hundens behov, 
inte svarar upp mot närhet eller låter hunden bli så över-
viktig att den inte kan röra sig naturligt. En annan, tyvärr 
ganska vanlig, form av vanvård är att försumma hundens 
tandhälsa. Något så pass enkelt som att regelbundet 
titta hunden i munnen, borsta tänderna och ta den till 
veterinär om den har mycket tandsten eller trasiga tänder 
skulle bespara många hundar stort lidande.  

Eva Bodfäldt är hundpsykolog, tränare och författare 
till en rad böcker om hundar. Hon har träffat ett oräkne-
ligt antal hundar och hundägare genom åren och även 
stött på vanvård.

– Jag anser att det är vardagsvanvård när ägaren 
är ointresserad av sin hunds behov, både fysiska och 
mentala. Jag skulle gå så långt som att säga att det finns 

vardagsvanvårdade hundar som inte får utlopp för sina 
instinkter inom alla de raser som är avlade för speciella 
ändamål. Rena sällskapsraser kan också vara det i olika 
utsträckning.

Dessvärre köper många hund för utseendet och har 
en föreställning om att hunden ska avspegla sin ägares 
personlighet. För många människor har valet av hundras 
syftet att förhöja status. 

Människan är problemet – inte hunden
Eva säger att många hundar finner sig i sitt öde att bli 
vardagsvanvårdade och ofta blir ”lätta att ha” enligt 
ägaren. De sover bort sina liv och stör ingen. Andra gör 
utfall och kan bli aggressiva av frustration och brist på 
sysselsättning. 

– Att ha hund innebär bland annat att bygga relation, 
och om man inte gör det så har man heller ingen gemen-
sam nämnare. Då är det enda man har gemensamt att bo 
under samma tak. Man behandlar sin hund som ett ting 
som saknar själ och personlighet. Många gånger har jag 
sett ägare bli irriterade på sin hund när den inte uppför 
sig så som ägaren vill. Då skapas konflikter och man 
tycker att man har en problemhund. I själva verket är det 
ägaren som inte ser sin egen del i problemet. Hunden har 
alltså en problemmänniska i andra änden av kopplet.

Eva menar att vi alla gör fel mot våra hundar då och 
då. Av olika anledningar. Kanske för att vi inte hinner 
med den dagliga omsorgen.

– Det är förklarligt att det händer ibland, vad jag men-
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ar med vardagsvanvård är när det sker varje dag. Om någon 
vid ett enstaka tillfälle otåligt rycker sin hund lite i kopplet 
och inte låter den nosa är det inte vanvård. Men om det sker 
varje dag tycker jag att det är det.  

Vi behöver som bekant sköta vår hunds hälsa och ta den 
till veterinären när det behövs. Ägare som inte gör det och 
heller inte klipper klor eller sköter om pälsen när det behövs 
vanvårdar sina hundar. Vanvård är också att låta hunden bli 
så överviktig att den har svårt att röra sig.

– Jag stöter ibland på ägare som kompenserar för annat 
genom att ge hunden mat och godis. Det finns de som låter 
hunden bli middagssällskap, det vill säga äta och äta alldeles 
för mycket i takt med sin ägare, säger Eva.

Relationen är viktigare än godis
Enligt den nya djurskyddslagen har hundar rätt till kontakt 
med andra hundar och även med människor.

– Den som aldrig släpper lös sin hund i skogen eller i rast-
gård begränsar hundens liv något oerhört. Ägaren är så rädd 
om sin hund att rädslan tar över och får fritt spelrum. Inte 
hundens behov.

Eva påpekar att det inte heller är okej att ägare till små 
hundar inte respekterar dem, utan lyfter upp dem i famnen 
vid minsta inbillad fara. Resultatet är att hunden också blir 
rädd, och ofta skällig. 

– Ägaren måste lita på sin hund och ha modet att möta 
oväntade situationer. Det gäller alla hundar oavsett storlek.

”Jag stöter ibland på ägare som 
kompenserar för annat genom att 

ge hunden mat och godis”

➜ Marika Hollstedt driver kennel 
Mirathi sedan 2010 och föder upp 
rhodesian ridgeback. Hon har haft 
fem kullar med sammanlagt 32 val-
par av denna stora, starka ras som 
är livlig, självständig, har vakt- och 
jaktinstinkt och är kärleksfull.

– Jag är oerhört noga med vem 
som får köpa valp från mig. När 
det ringer en spekulant som inte 
haft hund tidigare behöver jag få 
en känsla av att de är villiga att lära 

sig och engagera sig i hunden. Det 
märker jag bland annat på om de 
ställer många frågor. Jag frågar 
varför de vill ha en ridgeback och 
så pratar vi om hur en vardag kan 
komma att se ut för hunden hos 
dem. Det nya hemmet ska ge mina 
valpar en stimulerande vardag där 
passningsfrågan är löst, där det 
finns utrymme för långa, roliga 
promenader och att de ska gå på 
kurser tillsammans. 

Hon vill också veta hur de tänkt 
sig att hantera sin unghund genom 
olika utvecklingsfaser och om den 
eventuella valpköparen är villig att 
ta emot stöd och hjälp.

– Jag vill att de kommer på våra 
valpträffar samt att man vill göra 
mentalbeskrivning, BPH, och rönt-
ga sin hund. 

– Om jag tycker att allt låter 
bra när vi talar på telefon är de 
intresserade köparna välkomna på 
besök. När vi har träffats och jag 
känner att det klickar kan det bli 
aktuellt med köp. 

Marika säger att hon har varit så 
här noga ända från start.

– Det finns inte på kartan att föda 
upp valpar som jag lägger ner all 
min kärlek på och sedan sluta bry 
mig om dem bara för att de flyttar 
hemifrån.

Marika säger att hon känner sig 
trygg med att sälja en valp efter 
att hon fått rätt svar på sina frågor 
och lärt känna den nya familjen. 

– Jag vet hur alla mina valpar har 
det i vuxen ålder och är tillgänglig 
för den som vill och behöver mig. 
Men man vet ju aldrig till hundra 
procent och om det skulle uppstå 
problem är det otroligt viktigt att 
vi har en god relation. Jag har tagit 
tillbaka valpar vid ett par tillfällen. 
När ett par inte kunde hantera sin 
valp erbjöd jag mig direkt att ta 
hem den och såg till att den så 
småningom fick ett nytt hem. Även 
om hunden är vuxen och det går 
galet så gör jag allt som står i min 
makt för att hitta ett för-alltid-hem 
till den.

Marika med några av sina 
rhodesian ridgeback.

Enligt lag har hundar rätt till 
kontakt med andra hundar och 
med människor.

”Jag är oerhört noga med vem som får köpa valp”

Om man är lycklig ägare till en brukshund och inte har 
möjlighet att till exempel låta den valla får är det viktigt att ge 
den andra uppgifter. 

– Ägna er åt nosework, rallylydnad eller lägg spår så att 
hunden får jobba. Det är verkligen viktigt att känna sin hund-
ras och veta vad den har i sina gener och vilka behov den har.

Att ha för höga krav på sin hund kan också vara vanvård.
– Det händer ibland i träningssammanhang att ägare pres-

sar sin hund till mer än vad den klarar av. Det gäller verkligen 
att vara lyhörd och använda träningsmetoder som passar 
hunden. Annars skapas konflikter och så är karusellen i gång 
med en olycklig hund och en frustrerad ägare som resultat.

Eva är också emot överdosering av godis. Hon menar att godis 
inte kan ersätta smekningar och byggandet av en bra relation.

– Om man inte klappar sin hund under träning utan i stäl-
let matar med godis hela tiden riskerar man att få en hund 
som backar undan för beröring och blir stressad av godis. 

Att skapa kontakt och bygga en relation från början är 
hundägarens viktigaste uppgift. 

Uppfödare Marika Hollstedt:
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”Att bygga en relation  
med hunden är ägarens  

viktigaste uppgift”

➜ Kristina Holmström är djur-
skyddshandläggare på länssty-
relsen i Södermanlands län. Hon 
har sett det mesta när det gäller 
vanvård. 

– De nya rekommendationerna 
har omformulerats, är tydligare och 
vi har fått större tolkningsutrymme. 
Det är en nackdel då vi är 21 olika 
länsstyrelser i landet och risken att 
vi gör olika bedömningar nu ökar. 

Kristina har varit inblandad i flera 
fall av grov vanvård.

– Det är alltid hjärtskärande att 
se hur illa vissa hundar behandlas.

Men det är inte enbart grov van-
vård som kan anmälas till länssty-
relsens djurskyddshandläggare. 

– Vi får in anmälningar från 
människor som sett att en hund 
ständigt blir ryckt i kopplet. Det är 
inte ovanligt att folk anmäler att 
de sett en hund med för långa klor, 
eftersatt pälsvård eller att den är 

väldigt överviktig eller har dålig 
tandhälsa. Även ärenden med hun-
dar som kommer ut för sällan och 
lämnas ensamma för länge hamnar 
hos oss. Självklart bör man försöka 
prata med hundägaren innan man 
gör en anmälan, men om man inte 
får kontakt kan en anmälan vara på 
sin plats.

Det som Kristina och hennes 
kolleger oftast ser är hundar som 
inte har fri tillgång till vatten, lever 
med dålig renhållning inomhus eller 
i rastgårdar där de får trampa om-
kring i bajs. Somliga ärenden hand-
lar om hundar som förvaras i burar.

– Hundar som inte är rumsrena 
och riskerar att förstöra saker ham-
nar i burar när ägaren inte är hem-
ma. Det är enligt lag förbjudet.

Hon vill gärna framhålla att det 
inte bara är bedrövliga ärenden 
hon sysslar med.

– Tack och lov ser jag ofta fin 

hundhållning också. Uppfödare 
som har fler än två valpkullar om 
året måste söka tillstånd hos läns-
styrelsen, så dem besöker vi. Vi 
samarbetar också med Svenska 
Kennelklubben, SKKs, kennelkon-
sulenter.

Hon känner en oro för de hundar 
som folk köper under covid-19-pan-
demin.

– Tyvärr köper många hund utan 
att ha ett långsiktigt perspektiv. Än 
har vi inte sett resultatet av corona-
valparna. Det kommer säkert när 
vi får in ärenden med hundar som 
lämnas ensamma. Många har kan-
ske också köpt valpar av en ras 
som egentligen inte passar dem. 

Hon menar att det troligtvis 
kommer att resultera i fler anmäl-
ningar. Ett faktum som hon väl-
komnar:

– Hellre en anmälan för mycket 
än en för lite.
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– Om ägaren inte lyckas med det kommer valpen att söka 
sig till någon annan. Det handlar också om att inte vara för 
påträngande och krävande. Jag hörde talas om en kvinna som 
köpt en valp och sa: ”Jag har köpt dig för sextontusen kronor 
och nu ska du banne mig gulla med mig.” Att tvångsgulla är 
också vanvård.

Motion och promenader regleras också i den nya djur-
skyddslagen.

– En hund ska få vara utomhus mellan två och tre timmar 
per dygn, beroende på storlek och ras. Då ska den ha aktiva 
promenader med en närvarande ägare. Det räknas alltså inte 
att den bara får vistas inhägnad på tomten. En hund som ger 
sig själv uppgiften att springa och skälla längs staketet har det 
inte bra. 

Ha roligt tillsammans varje dag!
Om din hund får leva ett sunt hundliv och rasa ut och leka 
med andra hundar, om du sköter päls och klor och tar den 
till veterinären när den inte mår bra, om du ger den mat och 
ser till att den alltid har tillgång till vatten, om du kelar med 
den, ser till att den får arbeta med både knopp och kropp och 
bygger kontakt så att ni lär känna varandra är din hund inget 
offer för vardagsvanvård.

– Försumligheten som utmärker vardagsvanvård är att det 
inte finns någon som dagligen har intresse för hunden, som 
utesluter den ur gemenskapen. Som behandlar den som ett 
ting, en möbel. Inte som den levande, underbara varelse den 
faktiskt är. Det handlar om att ha roligt med sin hund och 
skratta tillsammans varje dag, säger Eva. ●

”Hellre en anmälan för mycket än en för lite”
Djurskyddshandläggare Kristina Holmström:
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