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Hundar i bostadsområden
Visst är det roligt att ha hund, men som hundägare har du ett ansvar för att de inte
orsakar olägenheter. Bestämmelser och lagar som reglerar detta finns i bland annat
djurskyddslagen.
Några råd till hundägare








Tänk på att många människor är rädda för hundar.
Hundar ska vara märkta och registrerade så att de kan identifieras.
Avföring från hundar räknas som avfall och ska slängas i soporna. Om du inte
tar hand om avfallet räknas det som nedskräpning.
I kommunen gäller kopplingstvång i Ekerö centrum och i större delen av
Drottningholmsparken.
Under perioden 1 mars till 20 augusti får din hund inte springa lösa i marker
där det kan finnas vilda djur. Det innebär i praktiken att hunden ska vara
kopplad under den tiden för att skydda fåglar och vilt.
I naturreservat gäller alltid kopplingstvång, oavsett hur bra lydnad du har på
din hund.
Ledarhundar, polishundar och jakthundar i arbete är helt eller delvis
undantagna från kopplingstvånget.

När du störs av hundar
Det kommer ofta in klagomål till miljökontoret som handlar om hundar som skäller.
Enligt gällande lagpraxis får man under dagtid acceptera en viss störning från
skällande hundar, precis som andra vanligt förekommande ljud från grannar. Tycker
du att skällandet blir oacceptabelt störande ska du i första hand kontakta hundägaren
för att tillsammans komma överens om en lösning. Skällande hundar nattetid, som
räknas mellan kl. 22:00–06:00 kan däremot anses vara en olägenhet som
kommunen kan vidta åtgärder mot.
Misstänker du att en hund blir misskött ska du vända dig till Länsstyrelsen. Om du
störs av lösspringande eller aggressiva hundar ska du kontakta polisen till och med
2018-06-01 därefter är det Länsstyrelsen som ansvarar för dessa frågor.
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