
 

 

För att din hund ska må bra behöver du känna till hundens grundläggande 

behov och de regler som finns för att ha hand om hundar. Du kan även behöva 

söka tillstånd från länsstyrelsen om du exempelvis vill starta en verksamhet med 

hundar eller ha många hundar. 

 

Utrymme vid par- eller grupphållning, samt tik med nyfödda valpar 

I tabellen här nedanför ser du hur stor boxen eller rummet minst ska vara räknat 

i kvadratmeter för 2 eller flera hundar, beroende på hur många och hur stora 

hundar som är där. Ytan gäller även för tik med valpar upp till 3 veckors ålder. 

Utrymmet får gärna vara större men inte mindre än måtten i tabellen. 

Storlek för box eller rum vid par- eller grupphållning, samt tik med nyfödda 

valpar 

Hundens 

mankhöjd 

Utrymme för den största 

hunden i paret, gruppen 

eller tik med valpar 

Antal kvadratmeter som 

utrymmet ska ökas med för 

varje ytterligare hund¹ 

< 25 cm 2 m² 1 m² 

25–35 cm 2 m² 1,5 m² 

36–45 cm 2,5 m² 1,5 m² 

46–55 cm 3,5 m² 2 m² 

56–65 cm 4,5 m² 2,5 m² 

> 65 cm 5,5 m² 3 m² 

¹ För varje ytterligare hund lägger du till arean enligt den rad som motsvarar 

denna hunds mankhöjd. 

Exempel på hur du räknar ut hur stor en box ska vara 

Du ska bygga en box där du ska ha tre hundar. Hundarnas mankhöjder är 30, 40 

respektive 50 centimeter. 



Du börjar med att se hur många kvadratmeter du minst måste ha för den största 

hunden enligt andra kolumnen i tabellen för par- eller grupphållning, vilket är 

3,5. 

Sedan lägger du till ytan för de två mindre hundarna enligt den tredje kolumnen i 

tabellen, alltså 1,5 + 1,5. 

Den sammanlagda ytan som du minst måste ha för dina tre hundar blir alltså 

3,5 + 1,5 + 1,5 = 6,5 kvadratmeter. 

Utrymme för tik med valpar äldre än 3 veckor 

I tabellen här nedanför ser du hur stor boxen eller rummet minst ska vara räknat 

i kvadratmeter för 1 tik med valpar som är äldre än 3 veckor men högst 12 

veckor gamla, beroende på hur många valparna är och hur stor tiken är. 

Utrymmet får gärna vara större men inte mindre än måtten i tabellen. 

Storlek för box eller rum för tik med valpar äldre än 3 veckor 

Tikens 

mankhöjd 

Utrymme för tik 

med 1–3 valpar 

Antal kvadratmeter som utrymmet ska 

ökas med från och med den fjärde valpen 

och varje ytterligare valp 

< 25 cm 2 m² 0,5 m² 

25–35 cm 3 m² 0,7 m² 

36–45 cm 4 m² 1 m² 

46–55 cm 5 m² 1,2 m² 

56–65 cm 7 m² 1,5 m² 

> 65 cm 8 m² 1,7 m² 

 
 


