Hund

i Jönköpings kommun

Hunden är för många människor till både nytta och
glädje. Du och din hund är säkert de bästa vänner och du
försöker ta hand om din hund på bästa sätt. Men att ha
hund innebär en hel del ansvar och hänsynstagande.

Ditt ansvar

Som hundägare är du alltid ansvarig för allt som din hund
förorsakar. Du är t.ex. ansvarig för att:
hålla hunden under uppsikt så att den inte ofredar
andra hundar eller människor.
plocka upp hundens avföring på gator, i parker
och andra offentliga platser.
hålla din hund borta från kommunala badplatser,
inhägnade områden för bassängbad, allmänna lekplatser samt naturligtvis från områden där förbudsskyltar finns uppsatta.
hålla hunden kopplad i skog och mark under tiden
1 mars – 20 augusti. Koppeltvång råder alltid inom
naturreservat och nationalpark.
hålla hunden kopplad på
-skol- och förskolegårdar
-kommunala motionsspår och idrottsplatser
-campingplatser
-kyrkogårdar och begravningsplatser
-kommunala trädgårdsanläggningar
-offentlig försäljningsplats där hund får vistas

Störande hundskall

Du är skyldig att sköta din hund så
att inte andra människor störs t.ex. av
hundskall.
Lämna inte hunden ensam i lägenheten eller i en hundgård om du inte är
absolut säker på att den inte ylar eller
skäller.

Hundlatriner

Inom områden som angivits under ”Ditt ansvar” samt
på trottoarer, gång- och cykelvägar, anlagda parker och
grönområden inom detaljplanelagt område och områden med sammanhållen bebygglse ska
hundens ägare eller vårdare plocka upp
hundens avföring. Den ska förpackas
väl försluten och placeras i papperskorg, behållare för hundlatrin eller
brännbart hushållsavfall.
Plocka alltid upp efter din
hund!
Ur Hundföreskrifter för Jönköpings kommun, www.jonkoping.se

Rastgårdar & hundbadplats

I Jönköping finns två hundrastgårdar, en vid Kålgårdsparken och en vid Stadsparken i Jönköping som du kan
använda för att låta din hund springa lös.
Ägaren är alltid ansvarig för sin hund vid användning
av rastgården. Kom ihåg att du själv måste plocka upp
bajs efter hunden. Använd inte rastgården om din hund
är krasslig eller om du har en tik som löper.
Badplats för hundar finns vid
Västersjön, sydväst om den allmänna
Rastning sker
badplatsen.
på eget ansvar!

Bortsprungen hund

Påträffar du en herrelös hund eller skulle din hund springa
bort bör du kontakta polisen.
Polisen tfn 114 14

Veterinär

Behöver du kontakta veterinär
– ring nummerupplysningen eller
sök på internet. Du kan också kontakta ditt försäkringsbolag eftersom
de ofta har veterinärrådgivning.

Djurskyddstillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddstillsynen i kommunen. Det innebär bl.a. tillsyn av att djur inte misshandlas
eller vanvårdas. Om du känner till att ett djur far illa
kontaktar du länsstyrelsen.
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Hamngatan 4
551 86 Jönköping
010-223 60 00
www.lansstyrelsen.se/jonkoping

Jönköpings Hundråd

Till Jönköpings Hundråd kan du vända dig med frågor
om hundhållning.
Hundrådet ska fungera som en länk mellan hundklubbarna, allmänheten och kommunen. Målet är att skapa
en friktionsfri samexistens mellan människa och hund i
samhället och att ta tillvara både hundägarnas och allmänhetens intressen.
I Jönköpings Hundråd sitter representanter från
veterinärkåren och de lokala hundklubbarna.
Kontaktperson är Ulf Axelsson. Epost: ulf.axelsson@
jonkopings-smadjursklinik.se

Lämna inte hunden ensam någon längre tid. Din hund har
ett stort behov av sällskap! Alla hundar behöver rastas
regelbundet. Om du har en hund inomhus behöver den
rastas ute åtminstone var sjätte timma.
Undvik att lämna hunden ensam i en parkerad bil. En
bil i skugga kan hamna i sol.
Visa hänsyn! Tänk på att det finns allergiker och hundrädda människor. Du bör också tänka på att andra
hundägare inte tycker om lösspringande hundar.
Ansvaret är ditt – kontrollera din ansvarsförsäkring.
Teckna djursjukvårdsförsäkring.
Hundklubbarna hjälper dig att aktivera och utbilda dig
och din hund.
Jönköpings brukshundsklubb, www.jbhk.se
June hundklubb, www.junehundklubb.se
Huskvarna hundklubb, www.huskvarnahundklubb.se
Småland-Ölands kennelklubb, www.smokk.se

Det finns hund- och kattpensionat. Ring nummerupplysningen eller sök på internet.

Visste du att

Hunden har en viktig funktion i samhället. Vi vet från
undersökningar att hunden spelar en stor roll för vår
hälsa både fysiskt och psykiskt. Undersökningar har
bl.a. visat att
blodtryck och pulsfrekvens sänks (verkar avstressande).
sammanhållningen i familjen stärks.
hunden har positiv effekt på barns psykiska och
sociala hälsa.
hunden håller äldre människor aktiva och förbättrar därmed deras hälsa.
Det är viktigt att vi har en bra hundhållning. Tillsammans kan vi skapa en god miljö för våra hundar, oss
hundägare och inte minst för alla i vår omgivning som
saknar hund.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
Jönköpings kommun, 551 89 Jönköping, tfn 036-10 50 00
www.jonkoping.se

Lycka till med din hund!

Miljö- och hälsoskyddskontoret 2015

Något att tänka på för
hundägaren

