
Djur 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor – Ett samarbete mellan  

Täby kommun och Vaxholms stad 

 

HUND - INFORMATION TILL 
HUNDÄGARE 
Att ha hund innebär inte bara en stor glädje, utan 
även ett stort ansvar. Roslagens polismästardistrikt 
och Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 
har i samarbete tagit fram denna information.  

Ansvar och hänsyn 

Som hundägare är du i alla situationer ansvarig för 
din hund. Du måste ta hänsyn till omgivningen – 
både människor och djur. Många människor tycker 
inte om hundar, är rädda eller allergiska mot hundar 
och det måste respekteras. Koppla din hund om 
någon begär det. Alla kan inte se skillnad på en 
hund som vill leka eller en som är nervös och farlig. 
Skada som orsakas av hund ska alltid ersättas av 
ägaren.  

Märkning  

Du är skyldig att märka och registrera din hund. 
Registrering görs i Jordbruksverkets 
”Hundregister”. Lösa hundar bör även ha halsband 
med ägarens namn, adress och telefonnummer. 

I skog och mark 

Där det finns vilt måste hunden alltid hållas under 
särskild tillsyn. Här gäller jaktlagen. Detta gäller 
under tiden 1 mars – 20 augusti. De ska hindras från 
att springa lösa i marker med vilt. För de flesta 
hundar innebär det att de måste vara kopplade. 
Utsläppt flexikoppel kan vara för långt för att föraren 
ska ha kontroll över hunden. En hund som inte 
förföljer vilt kan ändå utgöra ett orosmoment för vilt. 
Utan koppel ska den omedelbart lyda vid tillrop och 
uppföra sig som om den var kopplad. Under övrig tid 
av året ska hunden hållas under sådan uppsikt att 
den hindras från att förfölja vilt.   

Lagstiftning  

Vill du läsa mer om lagstiftning gällande hundar se 
länkar nedan eller kontakta oss: www.srmh.se           
(Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor), 
www.polisen.se www.jordbruksverket.se 

Se även respektive kommuns hemsida gällande 
Lokala ordningsföreskrifter. www.taby.se, och 
www.vaxholm.se 

 

 

 

Regler i Täby och Vaxholm 

Bryter du som hundägare mot de lokala 
ordningsföreskrifterna kan du bötfällas för detta. 
Övriga påföljder finns att läsa i respektive 
lagstiftning. 

Kontakter 

• Polisen, 114 14, för frågor om bl.a: Lösspringande 
hundar, bitska hundar, hundägare som ej plockar 
upp efter sig, hundar som far illa i varma bilar  

• Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, 
08-578 663 00, för bl.a. frågor om: Hundar som far 
illa och/eller som stör, ex skäller, ylar eller onormalt 
illaluktande.  

• Kontakta respektive kommuns Tekniska kontor 
gällande hundlatriner.  

• Vad gör man när hunden springer bort: Ring 
polisen, 114 14, och anmäl din hund försvunnen. 
Viktigt att avanmäla hunden när den kommer 
tillbaka.  

• När du hittar en övergiven hund: Ring polisen, 
114 14, och anmäl detta. Hundar som hittas 
transporteras till Hundstallet i Åkeshov. Där kan du 
lösa ut din hund mot ersättning för förvaring och 
transport. Ring innan du kommer 08-20 38 48.  

KOMMUN TÄBY  VAXHOLM  

Koppel på 
hunden  

Offentliga platser 
inom hela kommunen.  

Offentliga platser inom hela 
kommunen.  

Hund-
förbud  

Gäller för:  

- Allmänna bad och 
lekplatser (även 
bollplan på offentlig 
plats)  

- Inomhus i Täby 
Centrum  

Gäller för:  

- Allmänna bad och 
lekplatser (även bollplan på 
offentlig plats)  

Rastning  Plocka upp 
föroreningar:  

- Trottoarer och 
gångbanor  

- Motionsspår  

Vandringsleder  

- Anlagda parker  

Plocka upp föroreningar:  

- Trottoarer och gångbanor  

- Motionsspår  

Vandringsleder  

- Anlagda parker  


