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Hundgårdsregler för dig och din hund 
 
För att vi ska få en trevlig miljö för våra hundar i skolan så gäller följande regler. 
Din hund är välkommen att vistas i hundgård efter att intresseanmälan är godkänd, 
inträdesprov är utfört och följande regler/smittskyddsregler är uppfyllda. 
 

• Din hund ska vara minst 1 år om den ska vistas dagligen i hundgård.   

• Din hund ska vara veterinärvårdsförsäkrad.  

• Din hund ska enligt lag vara chipmärkt och ägarregistrerad hos Jordbruksverket. 

• Din hund ska förstås vara frisk. Hundar med ohyra eller annan smittsam 
sjukdom ex hosta får inte vistas inom skolans område. 

• Din hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka, smittsam leverinflammation, 
parvovirus och kennelhosta enligt gällande regler, se bifogat blad.  

• Vid hundgården ska du på markerad plats skriva hundens namn och ras, ditt namn 
samt det telefonnummer som du kan nås på under dagen.  

 

• Giltigt vaccinationsintyg från hundens pass, registreringsbevis eller vaccinationskort 
ska före hundens första besök på skolan uppvisas för Agneta Larsson, legitimerad 
lärare i hundkunskap. Se kontaktuppgifter nedan.  
 

• Din hund ska rastas minst 2 ggr/dag och självklart plockar du upp och städar efter 
din hund varje dag, både i och utanför hundgården. 

• OBS Rastningen sker aldrig på de inhägnade träningsbanorna. 
 

• Hunden ska alltid ha tillgång till rent vatten i hundgården. 
 

• Du ska själv ta med  liggunderlag till kojan samt städa kojan efter dagens slut. 
 

• Löptikar får ej vistas i hundgårdarna.  
 

• Utanför hundgården ska det finnas halsband/sele och koppel till din hund. 
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• Hundägaren är till fullo ansvarig för hunden då den vistas på skolan. Strikt 
hundägaransvar gäller på skolan. Du är alltid ansvarig för hur den egna hunden 
uppför sig oavsett om den blivit provocerad eller ej. Om din hund skulle orsaka 
någon form av skada bör det därför finnas en ansvarsförsäkring som täcker 
detta. Kontrollera att ett sådant skydd ingår i din egen hemförsäkring. 

• På skolan finns många djur och stora maskiner/fordon. För att undvika olyckor 
ska hundarna ska alltid vara kopplade på promenader inom skolans område.  
Undantag gäller förstås vid träning på de 2 inhägnade träningsbanorna, samt vid 
lärarledd träning på andra anvisade träningsplatser på skolan. 

 
• Efter dagens slut städar du hundgården ordentligt efter din hund. 

OBS All avföring tar du upp med hundbajspåse och slänger i soptunnan för att 
minska smittorisken. Inget hundbajs kastas alltså ut i naturen runt hundgårdarna. 
Detta för att undvika risk att sprida smittsamma sjukdomar. 
Beroende på årstid behöver du skotta snö, kratta löv och ta bort ogräs i din hundgård.   
 

•  VRETAS SMITTSKYDDSREGLER: Sverige är tyvärr inte längre fritt från rävens 
dvärgbandmask, av den anledningen kräver inte Jordbruksverket i nuläget 
avmaskning vid införsel till Sverige. 
OBSERVERA FÖLJANDE: För att minska risken att vi får ytterligare fall av denna 
farliga parasit i Sverige så gäller följande regler för alla hundar som vistas på Vreta. 
Har din hund vistats utomlands (ex Danmark eller övriga Europa) är det ditt ansvar 
att avmaska hunden mot rävens dvärgbandmask före införsel till Sverige. 
Avmaskningsmedel mot rävens dvärgbandmask köper du på apoteket och du 
behandlar hunden enligt gällande anvisningar. Ex på avmaskningsmedel är tex  
tabletten Droncit som ges vid ett tillfälle.  

 
• Varmt välkommen med din hund till Vreta 

 

      Kontaktperson: Agneta Larsson, leg lärare i hundkunskap.  

     Agneta.larsson@nbg.nu   tel: 076-7982997, 073-7751449 
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