
Hela denna bilaga är en annons från minimedia ocH jammedia

att ha lasse i våra liv berikar hela vår familj . Vi tycker 
att det är viktigt för barn att få växa upp med hund eller 
djur i största allmänhet. lasse gör oss glada och lugna, 
ger oss ett otroligt mysigt sällskap och ser till att vi blir 
tvungna att släppa allt för en stund. 

Tanja & Gert 
Fylking:

annons annons

Hund

En ny generation tillskott för ledhälsa

Hemveterinären rekommenderar 
Dasuquin till hund och katt.

Köp nu till introduktionspris på
www.veterinarbutiken.se
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Hela denna bilaga är en annons från minimedia

När Svenska Kennelklubben summerar 2009 
år registreringsstatistik är kinesisk naken-
hund den enda rasen på tio i topp-listan som 
ökade och därmed avancerade från 13:e till 
10:e plats. Överlag fortsätter trenden med 
småväxta hundar, bland annat har bichon 
havanais, mops och fransk bulldog varit po-
pulära under 2009.

Antalet nyregistreringar fortsatte att minska 
under 2009, från 61 014 till 58 712 (3,8 pro-
cent), vilket inte kom som någon överrask-
ning. nedgången, som började hösten 2008 
i samband med finanskrisen, påminner om 
den vi hade i början av 90-talet. i en osäker 
framtid väljer förmodligen fler att inte skaffa 
hund då det är förknippat med fasta utgifter 
som är svåra att påverka. förhoppningsvis 

innebär inte den ekonomiska nedgången 
att allt för många människor avstår från att 
skaffa hund då hundägande ger så mycket 
tillbaka i form av förbättrad hälsa, sällskap 
och ökad livskvalitet, något som är svårt att 
värdera i pengar. 

En annan trend är att hunden tenderar att bli 
en fullvärdig familjemedlem och inte bara 
ett husdjur. Vi lägger ner allt mer pengar 
på veterinärvård, försäkringar, hundfoder, 
hälsovård, kurser och hundartiklar. detta är 
positivt men kan förstås avskräcka en blivan-
de hundägare. Hundägande måste dock inte 
vara så dyrt; en bra försäkring, ett hyggligt 
foder, en valpkurs och ett enkelt koppel och 
sunt förnuft räcker långt.

1. schäfer 

2. labrador retriever 

3. golden retriever 

4. jämthund 

5. rottweiler 

6. cocker spaniel 

7. chihuahua, korthårig 

8. cavalier king 
charles spaniel  

9. chihuahua,  
långhårig 

10. chinese  
crested dog

Nakna kineser är trendiga

– Våra hundar är världens snällaste! kon-
trar andra laget och sedan står man där 
och skäller på varandra. Jag saknar den 
sakliga debatten. 

Vart leder ett rasförbud? Vems är felet 
om en hund biter, hundens eller ägarens? 
Problemen är allvarliga i de områden 
där några rötägg skrämmer vettet ur 

sin omgivning. Det är sällan en vanlig 
familjehund som biter andra sönder och 

samman. Det låter så enkelt med för-
bud och nya lagar. Men hittills har 

ingen riktigt kunnat definiera en 
”kamphund”. 

Det finns lagstiftning* som 
är fullt tillräcklig, om 
den bara tillämpas. 

Att förbjuda hela 
raser känns som när 
alla i klassen fick 

kvarsittning för att majjen inte orkade ta itu 
med skolans buse. 

”Lycka är en varm valp” heter en av de 
mest sönderlästa böckerna i min bokhylla. 
Hundintresset delar jag med många männis-
kor. Hundar används i allt fler sammanhang. 
På sjukhem, äldreboenden och andra ställen 
där det tidigare var otänkbart. Vi mår bra av 
djur. Det är vetenskapligt bevisat. 

I somras kunde vi ta del av forskning från hela 
världen under konferensen Djur och män-
niska – för livet, med organisationen IAHAIO 
och svenska Manimalis som arrangörer. 

Barn som växer upp med hundar lär sig ti-
digt att tyda kroppsspråk, blir mer empatiska 
och odlar sina vårdande egenskaper.

Hundägare i allmänhet är friskare, lever 
längre och tycker att livskvaliteten är högre 
med en hund. Och har man problem med 
högt blodtryck kan man klara sig nästan lika 

bra med en hund som med mediciner.
Många äldre människor lever ensamma. 

Att ta hand om en hund ger en känsla av 
värde, man är nyttig och behövd. Sånt mår 
man bra av. Och det minskar risken att drab-
bas av depression. 

För människor med funktionsnedsättning kan 
hunden vara ett ovärderligt hjälpmedel. Hun-
den innebär sannolikt också en besparing för 
samhället, eftersom behovet av hjälp från 
personliga assistenter minskar. 

Hundar tillför så mycket positivt i livet, 
oavsett hur det ser ut. 
Att ta sig tid och råd med en hund är en god 
investering i hälsa och välbefinnande.
Lycka är en varm valp.

Faktiskt.
 Lena Heimlén

Lycka är en varm hund
Med jämna mellanrum blossar den så kallade kamphundsdebatten upp. 
– Förbjud kamphundar! skallar ropen och bostadsbolag går i bräschen 
genom särskilda skrivningar i hyresavtalen. 

*Lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150) 
och Jordabalken (12 kap. Hyra).

Chinese crested dog är en aktiv, tillgiven och sällskaplig ras. Den är vänlig, lekfull och gladlynt. Förra 
året tog nakenhunden sig in på tio i topp-listan bland populäraste hundar. 

i topp

1

2
3 but probably your dog doesn’t give

a sh*it about it.
Gör din hund lycklig, Köp TOYS! Rätt typ av leksak ger din hund utmaningar, 
trygghet, aktivitet och det stärker banden mellan dig och din hund. 
Nya Best Friend Self-activating TOYS ger din hund mental träning. Dessa leksaker är 
skapade  för att ge hunden utmaningar, förebygga frustration och ensamhet. Leken 
och utmaningen att hitta lösningen på problemet utvecklar tankeförmågan och stärker 
hundens självförtroende.

Var med och tävla om ett  exklusivt VIP 
paket från DOG Artist. Det enda du behöver 
göra är att svara på frågan:

Vad heter maria montazamis hund?
1 candy    X cindy    2 bella

skicka svaret till: info@dogartist.se

skriv svaret, ditt namn och mailadress. Vi hör av oss 
till de tre slumpmässigt utvalda vinnarna via mail. 
Vinnarna kommer även presenters på dog artists 
hemsida: www.dogartist.se

ev. vinstskatt betalas av vinnarenTÄ
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Lena Heimlén, frilansjournalist.

Bagarmossens djursjukhus
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Carnia

Bella 
ger 
mig så 
mycket 
kärlek
● Namn: maria montazami
● Gör: hemmafru, inredare och 
bloggerska. 
● Aktuell: som en av huvudpersonerna i 
dokusåpan "svenska Hollywoodfruar" på 
TV3. 

Maria Montazamis hund Bella 
är en riktig solstråle som ger 
matte och familjen massor 
med kärlek och många skratt. 
– Hon är som en familjemed-
lem, säger Maria.

Hade du hund när du växte upp?
– Ja, vi hade två bedårande cocker spaniel. 
Min mamma ställde ut dem och vi var med 
och hjälpte till. Det var underbart att borsta 
deras päls och sköta om dem. Som barn 
betyder det jättemycket att ha en hund eller 
annat husdjur att pyssla med. Det utvecklar 
äkta empati och kärlek.

Hur kom det sig att du valde Bella och hur 
är hon?
– Min man Cameron är allergisk så vi var 
tvungna att hitta en ras som fungerade för 
honom. I USA säljer de hundar i affärer, så 
det är bara att gå in och välja. Kanske lite 
konstigt för oss från Sverige, men det är 
så det går till här. När vi såg Bella kände 
vi att det var henne vi ville ha. En ganska 
liten hund som inte fäller massa hår och 
som går att ha med sig (nästan) överallt. 
Bella är en bestämd, men medgörlig dam. 
Hon har lärt sig att plinga i en bjällra när 
hon vill gå ut och göra sina behov. 

Kan du tänka dig att skaffa fler hundar?
– Ja, det kan jag. Det vore roligt med ett 
“syskon” till Bella. Just nu fungerar det 
inte, men kanske i framtiden. 

Vad har du för råd till de som funderar på 
att skaffa hund?
– Var noga när du väljer ras så att det är 
en sort som fungerar med ditt liv. Ha stort 
tålamod och mycket kärlek. Hundar är väl-
digt känsliga varelser och enormt trofasta. 
En vän för hela livet. 

Hade du hund när du växte upp?
– Vår familj hade ingen hund när jag växte 
epp. Men jag var sommarbarn hos en familjen 
Vandenbrink i Värmland och dom hade en 
jakthund som hette Buster. Mycket speciell 
och rolig hund och vi barn älskade Buster.

Har du något speciellt minne av någon hund 
som betytt mycket?
– När jag flyttade hemifrån skaffade jag en 
shetlandsheepdog, hon hette Lady och var 

verkligen en riktig Lady. Hon blev nästan 
13 år och jag har många roliga minnen av  
henne.

Varför valde du just den rasen som du har?
– Jag har alltid gillat collie och ville från 
första stund ha en, kanske Lassie var en 
inspiration till detta. Dock blev det en 
miniatyr första gången och hade det in-
te varit för att Gert hellre ville ha en stor 
hund(han kunde förmodligen inte se sig 
själv med en liten dvärgcollie) och tyckte 
att vi skulle ta den stora varianten istället. 
Jag gillar generellt hundar med mycket päls 
och vallhundens egenskaper tilltalar mig. 
Collien som jag lärt känna den är en mycket 
mjuk, lättlärd och följsam ras med ett otroligt 
behagligt lynne.

Vad heter den, hur gammal är den och har den 
några speciella egenheter/trix?
– Han heter Lasse och är snart 9 år. Han är 
vallhund och gillar därmed att hålla ordning 
på oss alla. En av Lasses egenheter är att trots 
all päls och så stor som han är , försöker han 
ligga och sova under vardagsrumsmattan. 
Han trycker sig ner mellan bord, soffa och 
matta! Han skäller också så fort någon av oss 
badar  i sjön(förmodligen för att han förlorar 
kontrollenJ) När vi promenerar på stan är han 
en typ av ordningspolis och gillar inte när folk 
pratar för högt, eller rör sig okontrollerat..... 

Vad betyder han/hon för dig?
– Att ha hund i sitt liv berikar såväl mig själv 
som min familj. Jag tycker också att det är vik-
tigt för barn att få växa upp med hund eller djur i 
största allmänhet och få lära sig vad empati är. 
Lasse är en viktig del i mitt liv. Han, gör mig 
glad och lugn, ger mig ett otroligt mysigt 
sällskap och ser till att jag blir tvungen att 
släppa allt för en stund och komma ut på 
sköna promenader.

Vad är det bästa/sämsta med att ha hund?
– Det sämsta med att ha hund är nog när det 
är riktigt ruskväder ute, kallt,slaskigt, blåsigt 
och man ligger nerbäddad i soffan, har som-
nat och vaknar upp av att Lasse påminner 
om att det är dags för kvällspromenad, burr! 
Det bästa är att vår familj är helt enkel kom-
plett med hund.

Kommer du skaffa fler hundar?
– Just nu njuter jag av att få ha Lasse i mitt 
liv, men den dagen han lämnar oss kommer 
jag abslout att kunna tänka mig en ny hund. 

Vad vill du ge för tips till dem som funderar på 
att skaffa hund?
– Att man ser till att ha det ordnat för hund 
så att stackarn inte behöver vara ensam hela 
dagen. Man skall också veta att det inte all-
tid är enkelt utan också ställer sina krav och 
är ett åtagande som varar i minst 15 år fram-
över. Inget impuls köp alltså!

Hade du någon hund när du växte upp?
– Nä, vi hade ingen hund hemma. Däremot 
var jag otroligt förtjust i en tax som jag träf-
fade på tävlingar som mina föräldrar deltog 
i. Hon hette Bambina och jag fick gå på pro-
menader med henne. Jag var otroligt stolt och 
glad när jag fick ta hand om henne. 

När skaffade du din första hund?
– Jag var runt 18 år när min familj tog emot 
en omplaceringshund. Det var en blandning 
mellan doberman och rotweiler. Han var värl-
dens goaste och mycket sällskaplig. 

Vad fick dig att vilja ha hund igen och hur är 
Doug?
– Jag var på hästtävling i Falsterbro i maj 
och fick höra av en kompis om en kull med 
jack russel valpar. Det var kärlek vid första 
ögonkastet faktiskt. Douglas är lättfostrad 
och social. Han är med mig överallt, i stal-
let, i skogen och några gånger har han varit 
med in till Stockholm också. Han sitter på 

kommando och kommer alltid när jag kallar. 
En skön liten kille med massor av energi.

Kan du tänka dig att skaffa fler hundar?
– Absolut! Kanske inte just nu, men absolut 
i framtiden.

Har du några tips att ge till de som funderar 
på att skaffa hund?
– Jag tycker att man ska va ärlig med sig själv 
och verkligen veta att man har den tid som 
det faktiskt går åt att ha hund. Självklart är 
det olika från ras till ras. Sedan tror jag att 
det viktigt att ha roligt med sin hund och 
trivas ihop. 

Lasse är en i familjen

Doug sover bredvid mig 
Peter ”Bonde-Peter”
 Gustafson har fått tillök-
ning i form av en underbar 
jack russel. 
– Doug är med mig överallt 
på gården och ibland får 
han även följa med mig in 
till storstan, Stockholm 
alltså.

● Namn: Peter gustafson
● Gör: hästbonde, sångare 
● Aktuell: medverkat i bl.a. bonde 
söker fru och dansfeber på TV4

Doug är med 
mig överallt. 

● Namn: Tanja fylking
● Gör: gör designer och grundare/vd
till företaget dogartist

Foto Ankie Bagge
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Foto Tanja Fylking

Hemma hos familjen Fylking vaktar Lasse. Han är en härlig kille 
på snart 9 år som älskar att sova under vardagsrumsmattan. 
– Lasse ser till att vi kommer ut på sköna promenader i ur och 
skur. Det ger en möjlighet att släppa allt och bara njuta av livet 
för en stund, säger Tanja.  
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● Tid
Att ha hund tar en stor del av ens tid. Den 
ska rastas, aktiveras och skötas om. Första 
tiden med en valp är mer eller mindre ett 
heltidsjobb. Har du den tid som krävs? 

En vuxen hund ska inte lämnas ensam mer 
än 5 timmar per dag. Har du ett heltidsjobb 
behöver du planera för hundens rastning un-
der vardagarna. På vissa arbetsplatser är det 
tillåtet att ta med hunden i samspråk med 
övriga medarbetare. 

Finns det möjlighet att åka hem på lun-
chen för att rasta hunden? Hör efter bland 
släktingar och vänner om det finns intresse 
att vara dagvärd eller ta ut vovven på pro-
menad. 

Hunddagis är ett annat alternativ som 
finns i många städer. Hunden ska vara minst 
ett år när den skrivs in. 

● Ras 
Om ditt hundköp ska bli lyckat bör du vara 
noga med vilken ras du väljer. Vad har du 
tänkt få ut med hundköpet? Är det sällskap? 
Du kanske vill ha en jaktkompis? Vara med 
på utställningar eller tävlingar av olika slag?

Ta reda på så mycket som möjligt genom 
att läsa böcker, tidningar, kolla sajter på nätet, 
fråga runt bland släkt och vänner. Gör gärna 
en lista på vad som är viktigt för dig och 
eventuellt andra familjemedlemmar. Hatar 
du till exempel att dammsuga är det dumt 
att välja en ras med mycket päls. 

När du väl bestämt dig för ras kan du leta 
upp en uppfödare. Be om råd och tips, gör 
gärna några besök och känn efter hur det 
känns innan du bestämmer dig.

● Pengar 
En renrasig hund kostar en hel del pengar, 
från 10 000 kronor upp till 20 000 kronor 
(beroende på ras och var i landet du köper).

Efter att du köpt hunden är det en del 
andra inköp som ska till. Varje månad är 

det dessutom mat, försäkring, bajspåsar och 
eventuell dagisavgift. 

Hundens första år
Här är en lista på vad hunden kostar (på ett 
ungefär) första året. 
• Inköpspris: 10 000 – 20 000 kr.
Hundfoder – Ett foder av bra kvalité, köpt i 
fackhandeln: 4 000 kr.
• Vaccination - Valpsjuka, Parvo, Kennelhosta 
och HCC: 500 kr.
• Försäkring: 2 100 kr.
• Valpkurs: 1 500 kr.
• Böcker – om hundar: 500 kr.
• Bajspåsar – 15 rullar á 30 kr: 450 kr.
• Koppel och halsband: 400 kr.
• Borste/karda och klotång: 220 kr.
• Hundsäng: 500 kr.
• Matskålar – Keramik alt. matbar med skålar 
av rostfritt stål: 250 kr.

● Köpet
När du bestämt dig är det några saker du 
ska vara uppmärksam på. En uppfödare i 

Svenska  Kennelklubben levererar valpen ti-
digast vid åtta veckors ålder. När du hämtar 
valpen ska du få med dig det här:
1. ett registreringsbevis, som är hundens 
identitetshandling.
2. ett veterinärbesiktningsintyg som inte är 
äldre än en vecka och som bland annat anger 
valpens avmaskningsperioder.
3. ett köpeavtal, underskrivet av båda parter. 
Där uppfödaren upplyser dig om valpen är 
vaccinerad och/eller försäkrad.
4. Valpen ska också levereras ID -märkt, blan-
kett för att anmäla ditt ägarskap till Svenska 
Kennelklubbens Ägarregister medföljer och 
är redan betald av din uppfödare. Uppfödarna 
får tillsammans med registreringsbevisen en 
folder och en DVD som heter Välkommen 
valp att dela ut till sina valpköpare. 

Allt detta syftar till att öka köptrygghe-
ten och vetskapen om vad det är du köper. 
Du bör även få med information om hun-
dens skötsel, matvanor, avmaskning och när  
valpen ska vaccineras

Vad har du tänkt få 
ut med hundköpet? 
Är det sällskap? Du 
kanske vill ha en 
jaktkompis? Vara 
med på utställningar 
eller tävlingar av 
olika slag?

Går du i hundtankar? 
Funderar du på att skaffa hund? 
Vi har listat vad du behöver 
tänka på innan du slår till. 

Det är bevisat att hun-
dar får oss människor 
att må bättre

Det finns många undersökningar 
som visar på en högre livskvalitet 
hos dem som har hund. Här kom-
mer några positiva områden:

• Hundar medverkar till att öka 
barns sociala och empatiska för-
måga.

• Hundar gör det lättare att få kon-
takt med omgivningen, ett slags 

socialt smörjmedel helt enkelt!

• för många äldre är en hund en 
tröst och ett kärt sällskap.

• ett stöd för barn när föräldrarna 
skiljer sig.

• Har man hund kommer man ut 
och går, oavsett väder, och motion 
ger som bekant bättre hälsa.

• ett sällskapsdjur motverkar 
stress.

• många, speciellt kvinnor, upp-
lever att hunden är ett skydd och 
en vakt. 

 Källa: manimalis

När du väl bestämt 
dig för ras kan du leta 
upp en uppfödare. Be 
om råd och tips, gör 
gärna några besök och 
känn efter hur det känns
innan du bestämmer dig.

www.bean-bag.se

Bean-Bag Fabriken AB Fyra storlekar
och 3 färger

Saccosäckar för hundar

Besök vår hemsida eller ring
08 - 41 00 39 89

Bekväm
Hållbar
Lättskött

Fo
to

 is
to

ck
ph

ot
o.

co
m

Troligen Sveriges mest prisvärda hundfoder

Jag prutar aldrig på 

kvalitén

Troligen Sveriges mest prisvärda hundfoderTroligen Sveriges mest prisvärda hundfoderTroligen Sveriges mest prisvärda hundfoder

Hussar och mattar som är måna om att hålla hunden i trim 

köper gärna Best in Show. Förutom råvaror av högsta kvalitet, 

fi nns alla fodertillskott som din hund behöver. 

 Best in Show hjälper även hundar (men inte hussar) som 

blivit runda om magen, att få tillbaka formen. Det är heller 

ingen nackdel att priset är lågt.

Säljs i Sverige av Spannfod AB       
www.spannfod.se

Spannfod_Expressen251x358.indd   1 10-11-12   11.16.17
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Försvarsmakten 
hudavelstation

det är lätt att falla för en hunds utseen-
de. Visst ser den bedårande ut när den 
tittar på dig med sina stora bedjande 

ögon. Efter några månader kan samma hund 
ha blivit en riktig plåga för dig och omgiv-
ningen. Vad har hänt? Jo, den lilla valpen 
har utvecklat sina rasegenskaper. Något som 
kan bli en chock för en ägare som inte har 
en aning om att just den hunden kanske har 
ovanligt mycket vaktinstinkt eller framavlad 
för att valla. 

För att förhindra att hamna i en sådan sits, 
som är olyckligt för båda hund och ägare, 
gäller det att förbereda sig genom att läsa 
på om just den hund ditt hjärta bultar för. 
Har du svårt att komma fram till vilken hund 
som passar dig kan du göra en lista på dina 
önskemål och sedan utgå från det. 

Är det en sällskapshund du vill ha? 
Eller har du tänkt att din hund ska följa med 
på jakt ut i skogen? Du kanske vill att du 
och din blivande hund ska bli aktiva i någon 
tävlingsgren?

I Sverige finns det över 300 registrerade hund-
raser så möjligheten att hitta en som passar 
är mer än god.  Ta reda på reda på vad rasens 
ursprungliga uppgift är. Känner du till rasens 
egenskaper är det lättare att förstå varför hun-
den beter sig som den gör. Det är inte olydig-
het utan bara nedärvt, instinktivt beteende.

Ju mer du vet om den hund du väljer, desto 
lättare och roligare blir ert gemensamma liv. 

• Är du inte jägare eller har tänkt bli det? 
Välj bort jakthundar.

• Är ekonomin ansträngd? Välj bort raser 
som kostar mer än 500 kronor i månaden.

• Väcker pälsvård inget intresse? Välj bort 
hundar med stort behov av pälsvård och bad.

• Har du och dammsugaren inget bra för-
hållande? Håll dig till korthåriga raser.

• Svårt att säga ifrån och sätta gränser? 
Undvik att skaffa en hund som kräver att du 
tar kommandot.

• Söker du sällskap? Välj bort raser med 
vaktinstinkt.

• Din fysik är kanske inte i toppform eller 
har du något handikapp? Köp inte en stor 

50-kilos hund som drar iväg.
• Hunden kanske ska vara med på jobbet? 

Välj en ras som de flesta gillar.
• Är du en obotlig soffliggare? Det finns 

hundar som passar dig också. 

Gruppindelning av hundraser av den 
internationella hundorganisationen FCI
1. Vall-, boskaps- och herdehundar
2. Schnauzer och pinscher, molosser- och 
bergshundar samt sennenhund
3. Terrier
4. Taxar
5. Spetsar och raser av urhundstyp
6. Drivande hundar, samt sök- och spår-
hundar
7. Stående fågelhundar
8. Stötande och apporterande hundar
9. Sällskapshundar
10. Vinthundar

När du bestämt dig för att köpa hund är nästa 
steg att välja rätt ras. För att livet med din ny-
vunna vän ska bli så bra som möjligt är det extra 
viktigt att välja en ras som passar din livsstil.

Är du inte jägare eller har tänkt bli det? Välj bort jakthundar.

Matcha hundras efter 

din livsstil

Gör lista på dina önskemål 
och utgå sedan från det.

Visste 
du att….

● en undersökning som gjorts i Kina visar 
att hundägare sover bättre och sjukskriver 
sig mer sällan. 

● genom att filma och analysera hundars beteenden vid olika situationer har nu italienska 
forskare dragit slutsatsen att viftningar riktade åt höger från kroppen signalerar välbefinnande, 
medan svansviftningar som är mer riktade åt vänster kommunicerar negativa känslor.

● svenska Kennelklubben deltog för första 
gången i årets Pridefestival. Temat var: 
Hane eller Tik? du har makten att välja!
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Hemfoder

när vi kör bil med en hund som 
passagerare är det bra att känna 
till vilka krafter som är i omlopp 

om en olycka skulle inträffa och hun-
den inte är säkrad.

Om du har en hund lös i bilen och 
måste bromsa in hastigt kommer hun-
den att utgöra en kraft om 40 gånger 
vikten. Det är krafter som kan ge både 
hunden bilens övriga passagerare av-
sevärda skador även om hunden inte 
är särskilt stor. 

Om vi ser till lagen så säger den att 
lasten i bilen ska säkras – och en hund 
anses vara en last. Ett gott råd är alltså 
även ur den aspekten att säkra hunden 
i bilen. Om man har en vanlig sedanbil 
är det säkerhetsbälte för hunden som 
gäller. Det finns godkända bälten som 

fungerar bra om man följer tillverka-
rens rekommendationer om hur de ska 
fästas. I en kombibil kan man använda 
lastgaller eller en hundbur.  Det abso-
lut bästa sättet att transportera hun-
den är i en godkänd hundbur som är 
förankrad i bilen på ett säkert sätt.

Lastgallret är däremot inte så säkert 
som många hundägare tror. Det 
kanske hindrar att hunden kommer  
farande mot övriga passagerare, 
men hundens egen säkerhet är inte 
speciellt tillgodosedd eftersom den 
åker runt i utrymmet om en olycka 
skulle inträffa.

Om man väljer en hundbur ska man 
se till att den ger möjlighet till eva-
kuering inåt mot baksätet ifall man 

skulle bli påkörd bakifrån och inte kan 
ta ut hunden genom bakluckan. Buren 
är också bra ur den synpunkten att en 
hund ser buren som en trygg plats och 
vänjer sig lätt att åka i den.
 

Källa SKK och NTF

Säker färd för

Se till att din hund åker 
tryggt i bilen. Vi själva 
sätter ofta på oss säker-
hetsbältena utan att ens 
tänka, men hur är det med 
din fyrbenta vän? Det finns 
flera sätt att ordna hundens 
färd, vilket ökar både din 
och hundens säkerhet. 

hund 
i bil

Om en olycka eller sjukdom drabbar din hund 
och du inte är rätt försäkrad kan det bli en 
kostsam historia för dig. Var säker på att din 
fyrbenta vän är försäkrad från dag ett, en 
trygghet för både dig och din hund.

Ann Andersson, Folksam, tycker att hund-
ägare blivit mycket mer medvetna om vad 
det innebär att skaffa hund och verkligen 
förstår fördelarna med att försäkra sin 
hund. Hon berättar att de får många mail 
och telefonsamtal från nya hundägare som 
vill få svar på sina frågor. Frågor som rör sig 
om försäkringar och hundar i stort. 

– Vi på Folksam tycker det är viktigt att 
kunna ge hundägarna svar och ett person-
ligt bemötande. En hund är som en familje-
medlem och ska behandlas som det också.  

De flesta försäkringar på marknaden är upp-
delade i livförsäkring och veterinärvårds 
försäkring. 

Precis som det låter är livförsäkringen 
just en livförsäkring. Det är ett engångs-
belopp som betalas ut om hunden skulle 
avliva. Värdet på ersättningen varierar, be-
roende på vad hunden kostade att köpa 
in. Om hunden till exempel kostade 10 000 
kr i inköpspris är det i regel det du får ut 
vid dödsfall, hunden blir stulen eller kom-
mer bort. Naturligtvis sänks ersättningen 
med hundens åldrande, för att till slut helt 
upphöra. 

Veterinärvårdsförsäkringen täcker upp när 
din hund blir sjuk och behöver undersökas 
och behandlas av veterinär. Oftast väljer du 
själv vilket belopp försäkringen ska ersätta 
och vilken självrisk du vill ha. Det är olika 
hos försäkringsbolag, så jämför för att få 
det som passar dig och din hund.
�– Vi på Folksam har avtal med många 
kliniker så man slipper att ligga ute med 
pengarna när hunden behöver vård. Det 
är mycket uppskattat hos våra försäkrings-
tagare, säger Ann Larsson. 

Det absolut bästa 
sättet att transpor-
tera hunden är i en
godkänd hundbur.

Se till att 
försäkra din hund
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145 000 underbara hundar 
är försäkrade hos oss.  
Din är också välkommen.

Ring oss på 0771-950 950  
så hjälper vi dig. Eller teckna  
direkt på folksam.se/hund

Introduktionskurser våren 2011
4–6 feb • 1–3 april • 13–15 maj

Hundmassage är inte bara en behandlingsmetod, utan även ett sätt 
att upptäcka hur hunden mår och vad den döljer i sina muskler.
Jag utbildar både hund- och hästmassörer på min egen gård ute på 
Ekerö. Besök hemsidan för mer information. www.axelsons.se
Marina Axelson Callum

Hundmassage
10 % rabatt 

på vårens kurser om du 

anmäler dig och betalar 

hela avgiften före den 

15 december 2010.

Axelsons Animal Massage School 
Väsby Gård, Skå kyrkväg 19, 179 75 Skå
08-591 441 75 • www.axelsons.se
animal.massage.school@axelsons.se

Variocage
Säkerhet för både hundar och människor

www.mim.se

Innan du väljer:
• jämför olika försäkringsbolag och ta reda 
på vilka som erbjuder bäst försäkring för just 
din hund.
• Tänk på att hunden blir äldre. leta efter en 
försäkring som ger ett omfattande skydd även 
om ett par år. det är svårt att byta försäkrings-
bolag när hunden börjar bli äldre.
• fundera på om du verkligen behöver en liv-
försäkring. ofta är livförsäkringen bara ett 
nödvändigt ekonomiskt stöd om du har en 
avelshund och tappar ekonomiskt på att den 
dör i förtid.
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stämningen är varm och välkomnande 
när man kommer till Hundstallet i 
Stockholm.  De som jobbar här är vana 

vid att ta hand om hundar med behov. Varje 
år passerar flera hundra hundar som behöver 
ett tillfälligt hem. 

En del av hundarna har blivit vanvårdade 
och inte fått tillräckligt med mat. Undernä-
ring gör hundar slöa, likgiltiga och muskel-
svaga, för valpar innebär det att tillväxten 
stannar av

Andra hundar har blivit utsatta för miss-
handel och är skygga och ibland ilskna när 

dem blir omhändertagna. Några hundar som 
Hundstallet tagit emot genom åren har även 
blivit utsatta för sexuella övergrepp.  

I mer än hundra år har Hundstallet hjälpt 
hundar i nöd. Svenska Hundskyddsfören-
ingen som är en ideell förening och driver 
Hundstallet har på grund av insatser från all-
mänheten och näringslivet kunnat växa till 
en stabil förening. Tillfälliga hem för hundar 
behövs i stort sett överallt i Sverige. Hund-
stallet har planer på att etablera sig i andra 
städer, först ut är Göteborg. 

De flesta hundar som kommer till 
Hundstallet är på rymmen och 
kommer ganska snart hem till sina 
mattar och hussar. Men det finns 
hundar som behöver nya hem för 
att deras ägare inte kan eller vill 
ta hand om dem. 

Hundstallet 
hjälper mer 
än 400 hundar 
i nöd varje år

● Donera pengar
Du kan donera pengar till föreningen på olika 
sätt. Ge en gåva, sponsra ett vårddygn eller 
köp boken 100 år med Hundstallet. Du kan 
va trygg att pengarna hamnar där de ska ge-
nom att du får ett kvitto på det du donerat. 
Hundstallet använder ett 90 000 konto för 
insamling av pengar. Detta innebär också en 
löpande kontroll från Stiftelsen för Insam-
lingskontroll

● Bli en ”Doggywalkare”
Alla hundar behöver komma ut på långpro-
menader, få leka av sig, känna tillhörighet, 
lära sig umgås och följa husses eller mat-
tes instruktioner. De hundar som tillfälligt 
är inackorderade här på Hundstallet får i 
genomsnitt en timmes motion och akti-
vering per dag. Målet är att hunden ska 
bli hälsosamt fysiskt och psykiskt trött.  
Gemensamt för ”Doggywalkare” är att de 
älskar djur och hundar speciellt. 

Kanske kan de på grund av olika orsaker 
inte skaffa hund men vill ändå ha hundkon-
takt. Det kan vara allergi i familjen eller att de 
arbetar mycket eller på obekväma tider. Eller 
kanske att de inte har tid eller bor olämpligt.  
För att kunna bli ”Doggywalker” så måste 
du vara medlem och minst 18 år. Hundstal-
let har åldersgräns för barn som följer med 
på promenaden, de måste vara 10 år. Barn i 
barnvagn är välkomna att följa med om det 
är en person med som håller vagnen. Allt du 
behöver göra är att boka en tid för en intro-

duktion som vanligtvis tar cirka en timme och 
hålls under kvällstid på Hundstallet. 

De ger Dig stöd, instruktioner och hjälp 
och talar om vad som är speciellt med just 
den hunden du ska gå ut med. Det är nära till 
naturen och hunden får chansen och glädjen 
att komma ut på en längre promenad.

● Helghem 
Hundstallet använder sig av så kallade helg-
hem. Det är skönt för hundarna att komma 
iväg över helgen och få lite extra uppmärk-
samhet. Samtidigt får de värdefull informa-
tion om hur hunden uppför sig i hemmiljö.  
För att få va helghem för en hundstallshund 
ska man först ingå i volontärverksamheten 
”doggywalk”.

● Anmäl ditt intresse för att ta emot en 
omplaceringshund
Det är många som är intresserade att ta 
emot omplaceringshundar, för det är ett bra 
sätt att skaffa hund och att man gör en in-
sats för hundar som behöver ett nytt hem. 
Om du tycker att någon av hundarna är på 
hemsidan är intressanta och att din livs-
situation passar in på den typen av hund, 
tar du kontakt med Hundstallet på telefon  
08-20 38 48. 

Om intresset kvarstår från båda sidor får du 
ett personligt besök från Hundstallet eller en 
intresseanmälan att fylla i. Vilket det blir beror 
på var du bor och vilken typ av hund du söker. 
 www.hundstallet.seI över hundra år har Hundstallet hjälpt hundar i nöd. Tack vara hjälp från näringslivet och allmänheten 

har hundar som Coffye och Freddy fått hjälp. 

Så här kan du hjälpa till

Det är många som är 
intresserade att ta emot 

omplaceringshundar, 
man gör en insats för 

hundar som behöver ett 
nytt hem.

H
SvenSka Blå Stjärnan

FÖr DIG SOM 
GIllar DjUr!
 
vi har kurser och föreningsaktiviteter 
för djurintresserade i alla åldrar.
vissa kurser är kostnadsfria, de är 
riktade till dig som vill vara en 
resurs i samhällets krisberedskap. 

vi har utbildade första-hjälpen-hund-
föreläsare som kan komma ut till din 
hundklubb, hunddagis, djuraffär 
eller skola och föreläsa.

BlI en Stjärna DU OckSå
www.svenskablastjarnan.se
telefon 08-629 63 60
 välkommen!

3 AKUTMOTTAGNING
3 FODERBUTIK

3 DROP-IN VACCINATION
3 ÖPPET ALLA DAGAR

Välkommen till 
Västerort Djursjukhus!

Välutbildad, erfaren personal i nyrenoverade och större lokaler

Bromstensvägen 174, 163 55 SPÅNGA  •  www.vasterortdjursjukhus.se
ÖPPET: Vardag: 8.00-21.00  •  Lördag, Söndag & Helgdag: 10.00-16.00

Telefon 08-36 26 70

Vård med kompetens och omtanke!

Freddy kom till Hundstallet efter att han 
och hans tre syskon blivit dumpade av 
sin ägare. När han först kom var han rädd 
och försiktig, men nu har han blivit en 
social och trygg hund som fått ett nytt 
hem. 
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BJÖRKIS

HUNDPRODUKTER

R

Kiruna tel: +4698084344

Skellefteå tel:+46910701809

SWEDEN

Vi har 
hund-
foder 
från:

Spårsele

Jakthalsband

Dragsele
/ Skalm

Halsband

Hundsportartiklar av mycket hög kvalitet tillverkat i Kiruna

Barnsläde
JaktvästTräningsvagn

BJÖRKIS

HUNDPRODUKTER

R

Kiruna tel: +4698084344

Skellefteå tel:+46910701809

SWEDEN
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Den 9 september invigdes 
Sveriges första barn- och 
ungdomshospice. Lilla Ersta-
gården är vackert belägen 
vid Järlasjön i Nacka utanför 
Stockholm.  

Här ska kroniskt svårt sjuka 
barn och ungdomar ges avan-
cerad medicinsk vård i en hem-
lik miljö. några av barnen för 
en kortare tids växelvård, an-
dra för vård i livets slutskede. 

Här finns tv-spel, datorer, 
upplevelserum, vällagad mat 
och en liten hönsgård. Här 
finns också livia.

– ja, säger ann edner över-
läkare och medicinskt ansva-
rig, livia kommer att vara en 
del av den palliativa (lindran-
de) vården. 

Livia, som är en blandning mel-
lan labrador och pudel, är en 
vårdhund under utbildning. 
det finns forskning som visar 
hur oerhört viktig en hund är 
för döende och svårt sjuka 
människor. både fysiskt och 
psykiskt.

Hon är min femte hund, 
fortsätter ann edner. jag har 
förstås älskat och älskar alla 
mina hundar, men livia är 
verkligen något extra. Hon är 
med när jag håller föreläsning-
ar och överallt där det funkar. 
Här på lilla erstagården har 
vi en egen ingång så jag kan 
tvätta av henne innan vi börjar 
arbetsdagen.

det finns två hundfria rum 
på lilla erstagården och träf-
farna med livia är förstås helt 
frivilliga. Hittills har reaktio-
nerna varit uteslutande posi-
tiva. 

Vi är mycket lyhörda och 
ödmjuka inför detta och är 
övertygade om att livia höjer 
livskvaliteten hos de sjuka 
barnen och deras familjer. 
dessutom kommer hon att 
kunna hjälpa till i vissa situa-
tioner, som att hämta saker till 
exempel, avslutar ann edner.

Hon har sökt pengar ur sKKs 
och agrias forskningsfond för 
att vetenskapligt försöka be-
lägga de sannolikt positiva in-
satser en vårdhund gör för de 
här barnen och deras familjer.

de första patienterna kom-
mer till hospicet i början av 
december.

Livia – ett bra 
komplement
till medicinen

när jag var med och grundade Mani-
malis för 20 år sedan var det motigt. 
Politiker är ett trögt släkte som bara ser 

pengar, säger Ulla Björnehammar. 
Äntligen börjar de inse att djuren faktiskt 

är en besparing för samhället!

Manimalis trägna arbete har gett resultat. I 
somras arrangerades i Stockholm konferen-
sen ”Djur och människa – för livet”, där 
världens främsta forskare och företrädare 
på området presenterade sina forskningsre-
sultat. Även i Sverige bedrivs forskning och 
hundar blir allt vanligare i olika vårdsam-
manhang.

Numera finns till exempel anställda hun-
dar inom vård och omsorg i flera kommuner. 
Hundarna hjälper mot ångest och oro, håller 
igång motoriken och kan hjälpa till att träna 
minnet, men är också en del i att minska 
medicineringen. 

För människor med olika typer av funk-
tionshinder eller kroniska sjukdomar finns 
assistanshundar. Och hundarnas arbetsom-

råden blir bara fler. Ett 
antal studier finns där 
barn med autism haft 
god hjälp av en utbil-
dad hund. 

Marie-José Enders-
Slegers från Ut-
recht-universitetet i 
Nederländerna pre-
senterade nyligen en 

pilotstudie med tolv barn, alla med olika grad 
av autism. Studien visar på en markant för-
bättring av barnens sociala förmågor, större 
självständighet och vilja att klara sig på egen 
hand. Liknande undersökningar har gjorts i 
bland annat Toronto och inom kort hoppas 
Svenska Service- och Signalhundsförbundet 
kunna starta ett svenskt projekt med stöd från 
Allmänna Arvsfonden.

På uppdrag av regeringen, genomför 
Hjälpmedelsinstitutet en försöksverksamhet 
för att öka antalet service- och signalhundar. 
Under åren 2009-2011 ska man utvärdera i 
vilken utsträckning deras insatser kan fung-
era som komplement eller alternativ till andra 
offentliga insatser.

– Jag önskar att någon ekonomistuderande 
ville göra en studie över hur mycket samhäl-
let sparar i till exempel personal och läkeme-
del på äldreboenden med hund.

Att vetenskapligt belägga alla positiva, 
mjuka värden djuren ger oss räcker inte för 

att våra politiker ska fatta konkreta beslut, 
säger Ulla Björnehammar. Vi måste försöka 
värdera detta i pengar.

Man kan träna en hund till i princip vad 
som helst. I vård och omsorg börjar man 
sakta men säkert ta vara på detta, till gagn 
för såväl den enskilda vårdtagaren som sam-
hället i stort.  

Djur i vården. I början av 80-talet sågs detta som ganska flummigt och fick mycket kritik från 
den vetenskapliga världen. Nu är det ett etablerat forskningsområde. Ulla Björnehammar, 
veterinär och ordförande i organisationen Manimalis*, är nöjd att det går åt rätt håll. 

VåRDHuNDAR

• Vårdhundar utbildas tillsam-
mans med sin förare. Hundarna 
testas innan utbildningen på-
börjas. efter godkänt prov får 
hunden en identitetsbricka och 
tillsammans med föraren bildar 
de ett så kallat vårdhundsteam.
• dessa utbildas bland annat av 
Vårdhundskolan i Uppsala. där 
får vårdpersonal och hundar 
utbildning både för det praktiska 
arbetet och i hur nya rutiner ska 
införas när teamet börjar sitt ar-
bete i rehabilitering eller t ex på 
ett äldreboende. 

• Utbildningen tar 6 – 12 måna-
der och kostar omkring 
50 000 kronor.

• Läs mer: www.mah.se (teoretiska 
högskoleutbildningar) www.vard-
hundskolan.se (praktiska utbild-
ningar)

ASSISTANSHuNDAR

• assistanshund är hundar som 
används som hjälpmedel för en 
enskild förare. 
• de flesta assistanshundarna är 
ledarhundar. det finns ungefär 
250 i sverige. sedan några år 

tillbaka räknas även service-
hundar för rörelsehindrade och 
signalhundar för döva och hör-
selskadade till assistanshundar. 
även så kallade alarmerande 
hundar för människor med epi-
lepsi eller diabetes ingår i be-
greppet. det finns ca 100 hundar 
idag men behovet är mycket 
större.
• genomsnittlig utbildningstid är 
1 år och kostar 30 000 – 45 000 
kronor.
• en assistanshund är i tjänst 
under cirka åtta år.
• assistanshundar bär så kal-

lade tjänstehundstäcken när de 
arbetar. dessa täcken är dels en 
signal till hunden att den arbetar 
och dels en signal till omgivning-
en att hunden inte får störas.

• Läs mer: www.hi.se (om det på-
gående projektet) www.soshund.se 
(om de olika utbildningarna)

*manimalis är en fristående ideell 
organisation som verkar för att öka kän-
nedomen om sällskapsdjurens positiva 
effekter för samhället och den enskilda 
människan. läs mer: www.manimalis.se

Man kan träna en hund 
till i princip vad som 
helst. I vård och omsorg 
börjar man sakta men 
säkert ta vara på detta.

Ulla Björnehammar, 
veterinär och ordfö-
rande i Manimalis.

Visste 
du att….

● choklad innehåller kakao som bland annat innehåller 
teobromin, ett ämne som många djur är känsliga för.  
alltså, håll hunden borta från pralinerna!

● Varje år dör ett tiotal hundar av värmeslag. lämna aldrig hunden 
ensam i bilen under sommaren. Temperaturen stiger snabbt i en bil 
som står i solen. för en kvarlämnad hund blir det rena dödsfällan.

● en chihuahua som väger 2 kilo kommer att väga 80 kilo 
när den krockar i 50 km/h. se till att hunden är i bur eller 
säkrad på annat sätt för sin egen och andras skull. 

En hjälpande hund

Hundar inom vården hjälper mot ångest och oro, håller igång motoriken och kan hjälpa till att träna minnet, men är också en del i att minska medicineringen.

När Lilla Erstagården invigdes 
var HMD Silvia där.  Livia pas-
sade på att skaka tass.
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e
n hund som själv kan öppna ytter-
dörrar kanske inte alltid är det man 
önskar sig. Det är inte längre något 
som bekymrar Lisette Malm från Bo-

den, matte till Jenna. En smällkall januarinatt 
i vintras vaknade hon av att just detta hade 

hänt. Jenna stod utomhus och skällde frene-
tiskt. Och trots att det annars inte var några 
problem med att få Jenna att lyda, vägrade 
hon komma in när matte kallade på henne. 
Precis då slog de första lågorna upp ur la-
dugården. 

– Tack vare Jenna kunde vi få ut de flesta 
av de drygt 200 djuren som fanns i ladugår-
den, berättar Lisette Malm. Priset ”Årets Hjäl-
tedjur” är instiftats av Agria Djurförsäkring 
och organisationen Manimalis. Priset finns 
för att lyfta fram hur viktiga djur är för oss 

människor och juryn består av representanter 
från olika djurägarorganisationer. 

– Vi vill visa hur samspelet mellan fyr-
benta och tvåbenta många gånger är mer 
sofistikerat än man kan tro, menar Henrietta 
Hansson som är vd för Agria Djurförsäkring.

Priset Årets Hjälte-
djur 2009 tilldelades 
bordercollien Jenna. 
I smällkalla januari-
natten öppnade hon 
själv ytterdörren 
och skällde envist 
tills matte vaknade 
och upptäckte att 
ladugården brann. 
Genom sin intuition, 
kreativitet och envis-
het räddade Jenna 
160 kor från att dö i 
lågorna.

Hjälten

Jenna 
Agria Pressmeddelande 

prel. Helgebo gymnasiet

www.orijen.se                       Tel. 08-777 01 25

GER NÄRING SOM NATUREN TÄNKT
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orden kommer från Hans Rosenberg, 
pressansvarig i Svenska Kennelklub-
ben. 

Den 1 juli i år förbjöds tretton hundraser 
i Danmark. Bakgrunden till beslutet är ett 
flertal incidenter, där människor och hundar 
blivit attackerade av aggressiva hundar. Även 
blandraser med någon av de tretton raserna 
är numera förbjudna. Hundar som fötts eller 
köpts före den 17 mars i år omfattas inte av 
förbudet, men ska förses med munkorg och 
koppel på allmän plats. 

I flera europeiska länder, bl a Norge och 
Spanien, finns restriktioner mot vissa raser, 
medan man i Italien och Nederländerna nu 
har tagit bort sina rasförbud. De har helt en-
kelt inte fungerat.

Begreppet ”kamphund” används slarvigt 
och tyvärr flitigt. 

Ja, säger Hans Rosenberg, medierna får ta 
på sig en del av ansvaret för den ibland up-
piskade stämningen. Begreppsförvirringen 
är stor och det som skrivs är sällan särskilt 
nyanserat.

Han fortsätter;
Man får absolut inte blunda för problemen. 

Vi har haft flera riktigt allvarliga incidenter 
de senaste åren. Men vi har en lagstiftning 
som faktiskt skulle fungera om man bara till-
lämpade den.

Den svenska tillsynslagen ger polisen rätt att 
beslagta hundar och efter utredning sälja, 
skänka bort eller i vissa fall avliva dem. Po-
lisen kan också besluta att den som allvarligt 
brister i sin hundtillsyn inte tillåts ha hund.

Problemet är att polisen inte har tillräck-
liga resurser. 

– Jag är övertygad om att det man gjort 
i Danmark inte kommer att fungera. Hade 
det varit så enkelt att bli av med alla farliga 

hundar, skulle vi 
krävt ett rasförbud 
för längesen, säger Hans Ro-
senberg. Det är oerhört svårt 
för en lekman att fastställa 
en ras och ännu svårare när 
det gäller en rasblandning. 

Det finns bostadsbolag som 
tvingar sina hyresgäster att under-
teckna avtal där de förbinder sig att inte 
ha ”kamphundar”. (Hur man definierar 
”kamphund” är däremot osäkert.) Detta är 
helt onödigt och drabbar dessutom sköt-
samma hundägare. Hyreslagen är fullt 
tillräcklig för att vräka den som har en 
hund som stör.

Hans Rosenberg:
– Vi har bjudit in några stora bo-
stadsbolag för att diskutera vad 
man kan göra åt de problem som finns 
i vissa områden. Det är synd att vårt lexi-
kon används i negativt syfte, för i grund och 
botten är problemet inte raserna i sig utan 
hundägarna. I händerna på olämpliga hundä-
gare kan många utvecklas till farliga hundar.

Ett rasförbud skulle drabba de seriösa 
uppfödarna och hundägarna och alla hun-
dar av de här raserna som faktiskt fungerar i 

vårt samhälle. Man kommer 
inte åt de dåliga hundägarna och 

problemen som ofta finns i områ-
den med hög kriminalitet. 

Ägnar man sig åt stölder, vålds-
brott och skadegörelse struntar man 

med största sannolikhet i att man har en 
hund av en förbjuden ras. Det kanske till och 
med skulle höja statusen på både ägaren och 
hunden i de här kretsarna. Man kan enkelt 
jämföra med vapenlagstiftningen. Det finns 
mängder av illegala vapen i samhället. Trots 
en lag som förbjuder dem. 

Stig Karlsson, 
Oskarshamn
– jag kan tycka 
att kamphundar 
ska förbjudas, 
men egentligen 

är det väl ägarna som ska 
lära sig att hantera sina 
djur. 

Jessica 
Lundgren, 
Uppsala
– ja absolut! 
för att de kan 
vara farliga för 
både hundar 

och människor. djur som 
tränas för att bli aggressiva 
kan bli okontrollerbara. 

Johan 
Stenudde, 
Stockholm
– svaret är 
ja! jag menar, 
vakthundar är 
en sak. men 

kamphundar, som faktiskt 
lär sig skada andra, är fel. 

Susanne 
Sandeen 
Svensson, 
Oskarshamn
– i det stora 
hela tycker 
jag nog det. 

det krävs väldigt mycket 
av den som ska äga en 
sådan hund och många 
missbrukar detta. för det 
första så tycker jag att det 
borde ha funnits speciella 
regler för ägarna som har 
haft dessa hundar. oftast är 
det inte hundarna det är fel 
på, utan ägarna.

Sandra 
Störling, 
Gislaved
– nej. men det 
är viktigt att 
uppfödaren 
tar sitt ansvar 

och inte avlar på aggressiva 
och mental instabila hundar. 
även viktigt att hundägaren 
går hundkurser. och var går 
egentligen gränsen vad som 
är en kamphund?

Vi har frågat folk 
runt om i Sverige 
om de tycker att 
kamphundar 
ska  
för-
bjudas

Begreppet 
”kamphund” 
används 
slarvigt och 
tyvärr flitigt. 

Hans 
Rosenberg, 
pressansvarig 
i Svenska 
Kennel-
klubben.

”Kamphundar”
– En farlig hund är en farlig hund, oavsett ras 
eller blandning. Och en hundägare som inte 
kan sköta sin hund är en olämplig hundägare. 
Det är den olämpliga hundägaren som ska 
straffas, ingen annan! 

hundhuset

Hundraserna som omfattas 
av det danska förbudet:
• pitbull terrer
• tosa
• american staffordshire 
terrier
• fila brasileiro
• dogo argentino
• amerikansk bulldog
• boerboel
• kangal
• centralasiatisk ovtjarka
• kaukasisk ovtjarka
• sydrysk ovtjarka
• tornjak
• sarplaninac

BlANDRAS

• Kallas även raskorsning 
eller bastard. Hund som har 
föräldrar av olika raser, eller 
föräldrar där den ena eller 
båda är av blandras. 

Bull- OCH TERRIERHuND

• Hundtyp som uppkom 
efter parlamentsförbudet 
mot djurhetsning i england 
1835. Hundkamperna pågick 
därefter i skymundan. Hund 
hetsades mot hund och man 
behövde en mindre lättare 
och rörligare hund. bull- och 

terrierraserna är generellt 
kända för sin stora männis-
kovänlighet.

MASTIFFTyP

• mastifftyp är ett gammalt 
begrepp på olika hundtyper 
som fanns redan 3 500 år 
f.Kr. romarna använde sig av 
mastiffer och molosserhun-
dar, bland annat som strids-, 
vakt- och boskapsdrivare. 

(fakta hämtat från boken all värl-
dens hundar av renée Willes).

utdrag ur Svenska Kennelklubbens Kamphundslexikon:
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Foto: Måns Engelbrektsson

Annons
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Annons

Visste 
du att….

● det finns cirka 800 000 hundar i sverige varav drygt 
500 000 är registrerade hos svenska Kennelklubben. de 
är fördelade på cirka 600 000 hushåll runt om i landet. 

● greyhund anses vara den 
snabbaste hundrasen, de kan 
nå en toppfart på 75 km/h.

● nyårsafton är en plåga för många hundar och deras ägare. anledningen är raketer som fyras av i 
stort sett hela dygnet. för många hundägare innebär det ofrivillig inomhusvistelse . många hundar 
darrar av rädsla. en del hundar måste drogas med psykofarmaka vid högtider som påsk och valborg. 

När man går i hundköpstankar är man självklart fokuserad på 
Valpen. I andra hand kommer rumsrenhet, träning, socialisering 
och allt det väldigt roliga som väntar. Det sista man ägnar en 
tanke är Beslutet. Det som för de allra flesta hundägare kommer 
förr eller senare; stunden då man måste bestämma när ens hund 
ska dö. 

nu har man tänkt om, mycket tack vare 
den stora BAMSE-studien som påbör-
jades 1994 och fortfarande pågår på Ka-

rolinska Institutet i Solna. Astma och allergisk 
snuva är dubbelt så vanligt som för 30 år sedan 
och man försöker i studien ta reda på vad som 
gett upphov till ökningen och vad man kan 
göra för att lindra besvären hos de drabbade 
barnen. Pälsdjur utpekades länge som den 
största boven. Nu visar studier att luftförore-

ning-
ar skapar 
de största 
hälsoproblemen.  
Och om den blivande 
mamman röker, är det en  
mycket stor hälsorisk för barnet. 

Det har pratats mycket om pälsdjur och ”lite 
skit i hörnen” för friskare barn. Barn som 
växer upp på bondgårdar och/eller i antropo-
sofisk miljö drabbas sällan av allergier.

Båda grupperna har specifika kostvanor, 
färre vaccinationer och färre antibiotikaku-
rer. (Parsifal-studien med 15 000 barn från 
fem europeiska länder.) Att barn som växer 
upp med djur inte blir allergiska, är en san-
ning med modifikation.

Ärftligheten 
är en viktig faktor. 

Har ingen av föräldrarna 
anlag för allergi är sannolikheten stor 

att barnen utvecklar ett mycket gott immun-
försvar och klarar sig från astma och aller-
gier om de får växa upp tillsammans med 
en hund.

Men har man anlag för allergi, lindrig  
allergi eller till exempel en diagnosticerad  
allergi mot katt, finns en ökad risk för att 
man vid daglig exponering blir mer allergisk 
även mot hund. 

En del allergiska personer verkar klara vissa 
hundar bättre än andra. Detta varierar från 
person till person och är mer knutet till indi-

vid än hundras. Alla hundar sprider samma 
sorts allergen. Hur mycket de olika raserna 
producerar har studerats av en fransk fors-
kargrupp. Deras rapport pekar på att det vis-
serligen finns skillnader i allergenproduktion 
mellan hundraser, men spridningen inom 
varje ras är så stor att den har liten praktisk 
betydelse för allergiska personer. 

Så tyvärr, det finns inga ”allergisäkra” 
hundar. I alla fall inga levande...

Källor: Folkhälsoinstitutet, Bamse-studien, PARSIFAL-

studien, Netdoktor.se

För inte så länge sedan fick 
blivande föräldrar rådet från 
BVC att göra sig av med sina 
husdjur. Barnen kunde bli 
allergiska, hette det. 

Hundar och   allergi

Pälsdjur utpeka-
des länge som den 
största boven.

Det svåraste beslutet

Hundar lever olika länge. Generellt lever 
små hundar längre än stora. Vissa kan 
visa tydliga ålderstecken redan vid 7 

års ålder, en del blir inte senila förrän vid 
11. Jo, hundar blir senila förr eller senare. 
Andra ålderstecken är sämre syn och hörsel, 
ökad trötthet, tandsten, ledbesvär, hjärt- och 
tumörsjukdomar. Listan kan göras lång och 
besvären liknar i stora delar de som drabbar 
oss människor. Men när vet man då när ska 
man ”ta bort” hunden, avliva den? 

Är hunden gammal, sjuk och har ont är det 
inte lika jobbigt. Man känner att man gör 
sin kompis en tjänst. Men ändå finns det där, 
samvetet. Fido hade kanske klarat några må-

nader till med smärtlindring. Och så vidare. 
Det oåterkalleliga beslutet måste få ta tid och 
mogna fram. Viktigt är också att prata med 
övriga familjemedlemmar, hundägande vän-
ner och inte minst att ta kontakt med sin 
veterinär. Det kan vara svårt att själv bedöma 
sin hunds hälsoläge, man vill ju så gärna ha 
den kvar så länge som möjligt. 

För en veterinär går alltid djurskyddet 
i första hand och han/hon gör en objektiv 
bedömning.  

Oavsett tidpunkt, är det en stor sorg att 
mista en vän som man kanske haft under 
många år. Och det krävs mycket mod att be-
stämma när det är dags.

Det sista man 
ägnar en tanke 
är Beslutet. 

Det kan vara svårt att själv bedöma sin hunds hälsoläge, man vill ju så gärna ha den kvar så länge som 
möjligt. För en veterinär går alltid djurskyddet i första hand och han/hon gör en objektiv bedömning.

På topplistan finns förstås 
”Hachiko – en vän för 
livet”, lasse Hallströms 
film som hade svensk premiär 
tidigare i år. 

filmen är baserad på en 
sann historia om hunden Ha-
chi, en akita som kom till sin 
ägare, ett år gammal, i början 
av 1920-talet och följde ho-
nom troget till tågstationen 
varje morgon. där mötte 

också Hachi sin ägare, professor Hudesaburõ Ueno, 
när han kom från sitt jobb vid Tokyos universitet på 
eftermiddagarna. 

Troget, varje dag i mer än ett års tid pågick denna 
procedur tills Ueno en dag plötsligt dog av en stroke. 
Hachi fick ett nytt hem, men fortsatte varje dag att gå 
till stationen och vänta på sin husse. andra pendlare 
la märke till hundens trogna väntande och började ta 
med mat och godsaker till honom. i nio år fortsatte 
Hachi sin väntan. 1934 restes en staty över honom 
och hans trofasthet mot sin husse imponerade på 
folket i japan. Hans legendariska trofasthet blev en 
nationell symbol för lojalitet och man började hedra 
honom med att säga ”Hachikõ”; ändelsen kõ är en 
hederstitel. medverkande i filmen är bland andra ric-
hard gere, sarah roemer och joan allen.

Foto istockphoto.com
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brukar du titta på de spännande 
Wallanderfilmerna har du nog sett Jus-
si, den fina bruna labradoren. Kurt och 

Jussi är dagligen ute på strandpromenader 
och avslutar gärna dagen tillsammans fram-
för brasan.  Jussi följer med till polisstationen 
där det oftast slutar med att receptionisten 

får ta hand om honom. Ibland får 
Jussi följa med husse på spaning 
efter farliga mördare och förbrytare.  

Jussi som spelas av labradortiken 
Grace är en bedårande och väl-
uppfostrad hund som nyss blivit 
mamma till sju valpar. Hennes 
matte och husse tvekade innan 
de släppte iväg henne på filmin-
spelningarna. 

− Vi ville inte tvinga henne till 

något utan lät henne avgöra. Verkade hon 
tycka att det var roligt skulle vi låta henne 
vara med. Efter att vi träffat tjejen som skulle 
vara hennes skötare kändes det rätt och rik-
tigt. Först och främst för Grace, men också 
för oss som hundägare, säger Lars Ramberg.

Grace är en naturbegåvning och vill gärna 
vara till lags. Hon lärde sig det mesta under 
filminspelningen. Filmteamet ville att det 
skulle se så naturligt ut som möjligt, därför 
valde de en hund som inte var inlärd redan.

Lars berättar om en scen som var svår för 
Grace att spela in.

− I manuset står det att Jussi ska hoppa upp 
på bordet och ta en kräfta.  Grace tvekade att 
göra det eftersom hon lärt sig att det är fel at 
ta mat från bordet. Till slut sätter hon scenen 
ändå, men det tog sin lilla tid.

Krister Henriksson som spelar Kurt i de se-
naste filmerna hade ingen direkt hundvana. 
Elisabeth von Kock som deltog i filminspel-
ningarna och tog hand om Grace berättar att 
det var kärlek vid första ögonkastet för både 
Krister och Grace. 

− De fann verkligen varandra och Grace 
ville vara vid Kristers sida så ofta det blev 
tillfälle. 

Elisabeth förundrades så över Grace och hen-
nes arbetsiver, hon visste när det var allvar. 

När klappan föll och tystnad tagning hör-
des var Grace så fokuserad. Efter jobbet var 
hon sitt vanliga jag igen. Hon kunde växla 
utan problem och fann sig i alla situationer. 

− Det var en förmån att få jobba med 
henne, säger Elisabeth.

I Henning Mankells populära deckare som utspelar sig i Ystad med den 
operaälskande Kurt Wallander i huvudrollen finns det även en fyrbent stjärna 
med namnet Jussi. I verkligheten heter hon Grace och bor på en kennel. 

grace − en riktig stjärna

Jussi spelas av labra-
dortiken Grace som är 
en bedårande och väl-
uppfostrad hund som 
nyss blivit mamma till 
sju valpar.

Hundar i filmens värld Hundar i litteraturen
”Genevieve. 
i huvudet på en 
hund: en päls-
klädds dams 
memoarer” av 
dennies fried. 
genevieve, en 
smart papillon, 
har skrivit boken 

om vad hundar egentligen tycker om 
sina ägare. det är en självbiografi där 
hon avslöjar sina hemligheter och ger 
många tips till sina fyrfota vänner; till 
exempel trevliga tidsfördriv, att an-
lägga en agilitybana hemma och hur 
man väljer rätt människa.

Hundpensionatet. Två 
ungdomar måste gömma un-
dan sin hund friday eftersom 
hundar är förbjudna i deras 
fosterhem. de förvandlar ett 
gammalt övergivet hotell till 
ett ställe för herrelösa hun-
dar. de blir allt fler och gran-

narna till hotellet börjar klaga. Ungdomarna 
och deras vänner försöker på alla vis hålla 
hundpensionatet hemligt.

Bolt – en tecknad ©dis-
neyfilm som redan blivit 
klassiker. Hunden bolt 
är stjärna i en TV-serie 
och tror att han besitter 
superkrafter på riktigt. en 
dag rymmer han från stu-
dion och upptäcker att allt 

bara varit film. den tuffa verkligheten blir ett 
riktigt äventyr. de svenska rösterna i filmen 
görs bland annat av fredde granberg, måns 
Herngren och sussie eriksson. 

”Marley och jag: 
livet och kärleken 
med världens värsta 
hund” av john grogan. 
boken som filmen 
med samma namn är 
baserad på. jenny och 
john skulle börja sitt 

gemensamma liv och bestämde sig för 
att börja med en hund, innan de skaf-
fade barn. Paret grogan lyckades inte 
fostra hunden och ju större den blev, 
desto jobbigare blev tillvaron för alla. 
marley var lika neurotisk som tillgiven 
och grogan beskriver livet tillsam-
mans med ”världens värsta hund” 
med stor kärlek. boken har sålts i 2,5 
miljoner ex och hyllats av såväl läsare 
som kritiker.

Barnbok ”Vilda bebin får en hund”. en av bar-
bro lindgrens roligaste böcker i serien om Vilda bebin, med 
eva erikssons underbara illustrationer. Vilda bebin önskar 
sig en hund i födelsedagspresent och blir djupt besviken när 
det största paketet innehåller – en tyghund. På natten flyger 
bebin iväg med hunden och alla andra tygdjuren ut i rymden 
och äventyret kan börja.
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hund
Färgstarka leksaker för 
dig och din hund kan du 

beställa från Varsam.

läckra halsband 
och koppel 
designade av 
hundälskande 
kändisar hittar du 
hos Dog Artist. 

Stilrena och tåliga matskålar kan du köpa hos Dog Artist.

Apsnygga saker från Paul Frank för trend-
riktiga vovvar med mattar och hussar. Du 
hittar det hos Dog Artist på nätet eller i 
butiken på söder i Stockholm. 

Ge din prins eller prinsessa 
en tröja i julklapp. Klicka 
hem det från Le Chien. 

din 
Prylar till

Projektledare:  jan malmgren 
  073-501 40 42
annonser:  jan malmgren
Textansvarig: anette malmgren  

Hos Rusta kan du köpa sköna 
filtar med tassavtryck.

Brukar din hund frysa på vin-
tern? Nu har Top Canis lanserat 
en unik tvådelad dräkt för hun-
dar i alla storlekar. 

det kan vara svårt att hitta en overall 
som är tillräckligt varm och ändå så 
pass flexibel att hunden kan röra sig 

obehindrat i den. Många hundägare berät-
tar om svårigheter med att hitta rätt storlek 
till sina hundar. Passar den fram är den för 
liten baktill eller så är benskydden alldeles 
för långa. 

Anne Laasanen, försäljningschef på Top 
Canis, berättar att de arbetat med den nya 
dräkten i mer än två år.

− Vi har verkligen lagt ner tid och resurser 
för att få fram en så bra produkt som möjligt. 

Vi är otroligt nöjda med resultatet och hoppas 
att många hundägare och hundar ska få njuta 
av och ha roligt i dräkten i vinter. 

Det som utmärker dräkten är bland annat att 
den är i två delar, alltså en jacka och en byxa. 
På det sättet kan man välja en storlek upptill 
och en annan nedtill. Det ökar möjligheten 
att hitta en varm dräkt som passar just till 
din hund. 

Värmande nyhet

�Sitt vackert� i 
snygg fåtölj från 

Dog Artist.

Stoppa hunden i rutig 
väska från Le Chien.

Producerat av:

www.minimedia.se

Köpställen: www.dogartist.se, www.rusta.se, www.varsam.se, www.lechien.se
Vill du köpa den populära tvådelade dräkten kan du beställa den på www.topcanis.com/se 

Andra butiker som säljer Top Canis är  www.hund-shop.se eller besök Sea Hund & Katt i Kungens Kurva

Julen närmar sig med stormsteg och 
visst ska din vovve få en julklapp. Här 
visar vi några härliga saker för dig och 
din hund. 

Vid frågor om innehållet 
i bilagan kontakta: 
anette malmgren 
076-88 27 393 

Texter:      anette malmgren och lena Heimlén
grafisk form: camilla lindmark/ cl media
omslagsbild: ankie bagger
Tryck:          bold/dneX Tryckeri ab

prel. boringen
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