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Med denna broschyren vill vi från miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningen informera dig om de vanligaste 
reglerna som gäller miljö- och hälsofrågor kopplade till 
hundar. Hunden är människans bästa vän och vi är måna 
om att både hundar och omgivning mår bra. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ansvaret för att följa 
upp att djurhållning inte stör miljön och människors hälsa. 
När det gäller djurens välmående är det länsstyrelsen som 
ansvarar för tillsyn och eventuella ingripanden. 



Vad säger miljöbalken?
Som hundägare berörs du av de lagar som reglerar hundars 
inverkan på omgivningen. Det gäller bland annat miljöbalken och 
lagen om tillsyn över hundar och katter. 

Miljöbalken gäller för allt som kan påverka hälsan och miljön 
negativt. I miljöbalkens förordning 1998:899 om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd står det bland annat att ”husdjur och 
andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att 
olägenhet för människors hälsa inte uppkommer”.  

Detta innebär till exempel:

 att grannar inte ska störas av ihållande hundskall,

 att hunden inte ska förorena på lekplatser, gångbanor eller
planterade gräsmattor och liknande platser.

Miljöbalken gäller för alla. Miljöbalken innehåller allmänna 
hänsynsregler som gäller både för enskilda människor och för de 
som utövar någon form av verksamhet, till exempel en kennel. 
På nästa sida redovisas ett par av de allmänna hänsynsreglerna.



 Kunskapskravet
Du som har hund ska skaffa dig den kunskap som behövs för att 
skydda miljö och människors hälsa mot skada eller störningar. 
Om en hund skäller ihållande kan det till exempel bero på att den 
inte mår bra eller att den är understimulerad. Därför behöver du 
veta hur du ska göra för att hunden ska trivas.

 Försiktighetsprincipen
Redan risken för att något kan medföra störningar är tillräckligt 
för att du ska göra vad som går för att förhindra störningen. 
Detta innebär att du ska minimera risker för störningar, till 
exempel ur bullersynpunkt (hundskall). Fråga dina grannar om 
din hund skäller när du inte är hemma!



Lagen om tillsyn över hundar och katter

Lagen om tillsyn över hundar och katter säger bland annat att du 
som hundägare ska ha hunden under den tillsyn som krävs för att 
undvika att hunden orsakar skador eller avsevärda olägenheter. 
Som hundägare är du skyldig att ersätta skador som orsakats av din 
hund.  Vänd dig till polisen om du har frågor om hur lagen om 
tillsyn över hund och katt ska följas.

Lagen säger att en hund som visat benägenhet att bita människor 
eller husdjur inte får vara lös utomhus. Enda undantaget är om 
hunden hålls inom ett område som är betryggande inhägnat och dit 
ut-omstående inte har tillträde. 

Lagen säger också att under perioden 1 mars-20 augusti ska 
hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa 
lösa i marker där det finns vilt. Under resten av året ska hundar 
hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja 
vilt (undantag enbart i samband med jakt). Med vilt avses alla vilda 
däggdjur och fåglar.



Ta extra hänsyn till djurlivet i naturreservat!

För naturreservat finns det dessutom föreskrifter som gäller för 
respektive reservat. I vissa naturreservat gäller kopplingstvång året 
runt inom hela eller delar av reservatsområdet. I dessa områden är 
det extra viktigt att ta hänsyn till djurlivet. Ta därför reda på vilka 
regler som gäller i reservatet innan du vistas där med din hund! 
Med hjälp av Naturvårdsverkets webbverktyg ”Skyddad natur” kan 
du få fram information om naturreservat i kommunen och vilka 
regler som gäller i respektive reservat. Du hittar ”Skyddad natur ” 
via Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se 

Exempel på naturreservat i 
Kristianstads kommun.



Lokala förutsättningar
Lokala regler
I I Kristianstads kommun finns lokala föreskrifter med regler som 
gäller för hundägare och personer som vårdar hundar  (undantag 
gäller för ledarhundar). Reglerna säger bland annat att:

 Under löptid ska tikar hållas kopplade i hela kommunen
(undantag inom inhägnade områden).

 När en hund inte är kopplad ska den ha halsband på sig med
ägarens namn, adress och telefonnummer.

 Hundar får inte vara på lekplatser eller begravningsplatser.

 Hundbajs ska plockas upp på gångbanor, gator, torg och i
anlagda parker.

I orterna Kristianstad, Öllsjö/Vä, Åhus, Tollarp, Degeberga,  
Fjälkinge, Arkelstorp och Önnestad ska hundar hållas kopplade 
inom följande områden:

	I parker och planteringar under tiden 15 maj-15 september.

 P	å försäljningsplats där torghandel pågår. 

Polisen ansvarar för att följa upp att de lokala reglerna följs. 



Kommunala hundrastgårdar
I Kristianstad finns tre stycken hundrastgårdar:
 Ugglebjörket, mellan Ishallen och Österängskolan,
 öster om Gustav Hellströms väg, vid golfbanan,
 Charlottsborgsparken  

Hundbajs bör tas plockas upp överallt utom i ren skogsmark. 
I kommunen finns många kärl för hundbajs utplacerade. På tjugofem 
platser finns också komposterbara hundbajspåsar som är gratis. 
Hundbajspåsarna finns i de basorter där det finns krav på 
upplockning. 
Kontakta C4 teknik om du har frågor om hundrastgårdar och 
placering av de komposterbara hundbajspåsarna.



Hundbad
Hundbadplatser finns vid naturistbadplatsen i Yngsjö samt vid 
Vantamansvägen i södra Äspet. Strandremsorna är ca 100 m långa 
och markerade med skyltar. Stigarna ner från parkeringarna ned 
till hundbaden är markerade med gula stolpar. 

Hundar får inte vistas på andra badstränder vid havet mellan 
15 maj och 15 september. 

Hundar får inte heller följa med till de allmänna badplatserna vid 
Balsby, Österslöv, Ekestad, Mjönäs, Lerjevallen, Furestad i Villands 
Vånga, Ivö och Kiaby samt Lyngsjö eller på badstränder i 
naturreservat. 

Övrig tid på året går det däremot bra att ta med hunden till 
samtliga allmänna badplatser. 

Begravningsplats
Det finns en begravningsplats för mindre husdjur i Härlöv. 
Den ligger mellan Snälltågsvägen och Lisbeths väg. 





Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Västra Storgatan 12, 291 80 KRISTIANSTAD

 Tfn 044-13 50 00

Hemsida: www.kristianstad.se

Länkar till mer information

Svenska kennelklubbens hemsida www.skk.se

Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se




