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Dogs play an important role in many aspects of our society, they are used to keep 

us company and for practical reasons. The number of dogs in Europe is increasing 

and in 2019 it was estimated that it existed 87 510 000 dogs and that 24 % of all 

households in Europe owned a dog. It is not clear how many stray dogs that it exists 

in Europe but several countries report that the problem with stray dogs still exist 

and some countries are experiencing an increase in the stray dog population. Dogs 

can potentially spread virus and cause discomfort for people living in their vicinity. 

The dog is the underlying cause to of the deaths caused by rabies in 99 % of all 

cases in humans. The purpose of this study was to investigate the underlying factors  

for the existence increase of free-living and stray dogs in Europe and to look closer 

at what measures that can be taken to improve the situation with both long-term and 

short-term solutions in mind. Information was gathered through existing literature. 

The results indicate that there are several reasons behind the population increasing 

of stray dogs in Europe. The country’s economy and the lack of knowledge among 

the authorities about the problem are underlying reasons as well as the knowledge 

and economy of dog owners. There are several solutions to the problem, such as 

castration, education and promoting responsible ownership to mention some. 

Cultural differences and economy are two aspects that need to be taken in 

consideration when choosing an appropriate strategy. 
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I det här arbetet nämns metoden CNR , det är en metod som går ut på att fånga 

in hundar och kastrera dem för att sedan låta hundarna återvända till sin 

ursprungsmiljö (Smith et al., 2019).  Herrelösa och frilevande hundar används för 

att benämna två olika grupper av hundar som finns runt om i Europa. Jag har valt 

att skilja på dessa två grupper i det här arbetet. Herrelösa hundar används som 

benämning för hundar som inte har en ägare. Frilevande hundar används som 

benämning för hundar som har en ägare men som tillåts att leva och röra sig fritt i 

det område som de bor i. I det här arbetet används begreppet kastrering som 

benämning på kirurgiska ingrepp för att förhindra oönskad avel oavsett vilken 

kirurgisk metod som använts för ingreppet 
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Förkortningar och definitioner 



 

  

  



 Hunden är vanligt förekommande i många delar av vårt samhälle där vi 

använder den som sällskapsdjur, till jakt, som servicehund med mera. Det finns 

även hundar som saknar ägare och lever som herrelösa hundar. De hundar som lever 

som herrelösa kan ha en försämrad välfärd då de löper en högre risk att drabbas av 

sjukdomar (Hu et al., 2019). Dessa hundar är även beroende av det finns mat, vatten 

och skydd tillgängligt för att kunna överleva (Amaku et al., 2010). Globalt sett finns 

det en koppling mellan herrelösa hundar och spridning av rabies i samhället och i 

99 % av de dödsfall som orsakas av rabies hos människor är  hundar den 

bakomliggande orsaken till smittan (WHO, 2020). Rabies finns dokumenterat på 

samtliga kontinenter förutom Antarktis (WHO, 2020). Att kontrollera den 

befintliga populationen av hundar, både ägda och herrelösa, är viktigt inte minst 

med tanke på dess potentiella spridning av rabies. För att få bukt med spridningen 

av rabies i riskområden krävs det att minst 70% av alla hundar i dessa områden 

vaccineras (FAO, 2014). Att arbeta med att begränsa den befintliga populationen 

av hundar är därför mycket viktigt. Och för att kunna göra det är det viktigt att 

kartlägga orsakerna bakom populationen av frilevande och herrelösa hundar. 

Människor som lever i närheten av dessa hundar kan vara rädda för att bli bitna av 

aggressiva hundar, hundarna kan också orsaka skador och sprida sjukdomar till 

boskapsdjur i områdena de rör sig i (FAO, 2014).. 

1.1. Bakgrund 

Enligt The European pet food industry (2019) finns det 87 510 000 hundar i 

Europa, det är beräknat att 24 % av hushållen i Europa äger minst en hund. Antalet 

hundar har därmed ökat sedan 2016 då det var beräknat att det fanns 82 000 000 

hundar (The European pet food industry, 2019). Hur stort antalet herrelösa hundar 

är i Europa är inte helt klarlagt och utifrån den befintliga litteraturen finns det en 

begränsad kunskap om populationen av dessa hundar i Europa (FECAVA, 2015). 

Det finns inget krav på att länderna ska registrera antalet hundar och det är därför 

upp till varje enskilt land att registrera och redovisa detta.

Under  en workshop anordnad av OIE har de länder som deltagit i mötet lämnat 

en lägesrapport av hur situationen ser ut i respektive land samt hur arbetet 

fortskrider. Rapporten från Grekland visar att hundar utan ägare är ett fortsatt stort 

problem och antalet registrerade hundar utan ägare var år 2018 beräknat till 40 608 

(OIE, 2018). Det är lokala myndigheter som är ansvariga för dessa registreringar 
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(OIE, 2018). Myndigheterna är även ansvariga för att säkerställa att lagstiftningen 

följs och att kastrering och chipmärkning sker när det gäller den befintliga 

populationen av herrelösa hundar (article 4, On companion animals, owned and 

stray, and on the protection of animals from exploitation or use for profit purposes, 

4039/12,). Obligatorisk märkning och registrering är lagstadgat i Grekland (article 

4, On companion animals, owned and stray, and on the protection of animals from 

exploitation or use for profit purposes, 4039/12) och 2018 fanns det 198 779 hundar 

registrerade (OIE, 2018). Staten bidrar med 600 000 Euro per år till arbetet med 

herrelösa hundar men det krävs dock mer resurser för att komma tillrätta med 

problemet och att säkerställa att befintlig lagstiftning följs är en del av det arbetet 

(OIE, Grekland 2018). 

 I rapporten från Rumänien uppges det att antalet herrelösa hundar har minskat 

sedan landet arbetat efter OIE:s riktlinjer för hanterandet av herrelösa hundar, bland 

annat har flera djurhem för herrelösa hundar öppnats (OIE, Rumänien 2018; OIE, 

År 2018 beräknades det finnas 24 194 herrelösa hundar i Bulgarien, en minskning 

mot föregående år med 1667 hundar (OIE, Bulgarien 2018). I Bosnien-

Hercegovinas rapport beräknades populationen av herrelösa hundar vara den 

samma som tidigare år (OIE, Bosnien-Hercegovina 2018) medan Kosovo, 

Montenegro och Serbien beräknat att antalet herrelösa hundar har ökat (OIE, 

Kosovo, 2018; OIE, Montenegro 2018; OIE, Serbien 2018). Turkiet uppger i sin 

rapport att de har ett fortsatt problem med herrelösa hundar och för att komma 

tillrätta med problemet krävs det mer resurser, staten står för 40 % av kostnaderna 

till arbetet med detta (OIE, Turkiet 2018). En minskning av herrelösa hundar från 

654 918 (2016) till 614 383 (2017) har skett i Turkiet (OIE, Turkiet 2018). I Turkiet 

registreras de herrelösa hundarna och förs sedan tillbaka till det område de fångats 

in ifrån eller till ett hem för herrelösa hundar (OIE, Turkiet 2018).  

Enligt italiensk lagstiftning måste hundar vara chipmärkta och registrerade 

(Capello et al., 2015). Det är dock osäkert om denna märkning och registrering 

hanteras korrekt, vid en undersökning upptäcktes det att 16 % av de hundar som var 

registrerade i registret var avlidna samt att antalet hundar i detta aktuella område i 

Italien var 40 % högre än vad som fanns registrerat (Capello et al., 2015).



Syftet med den här litteraturstudien är att ta fram ett vetenskapligt underlag för 

att kartlägga populationen av herrelösa och frilevande hundar i Europa . Studiens 

syfte är även att undersöka vilka åtgärder som är lämpliga att vidta och som kan 

förbättra situationen. 

Frågeställningar 

1. Vilka är de bakomliggande orsakerna till att det finns en population av

herrelösa och frilevande hundar i Europa?

2. Vilka åtgärder kan vidtas för att förbättra situationen ur ett långsiktigt

perspektiv?

3. Vilka åtgärder kan vidtas för att förbättra den akuta situationen?

2. Syfte



För att besvara de frågeställningar som ställts användes sökmotorerna Google 

Scholar samt Sveriges Lantbruksuniversitets sökmotor Primo. Sökningarna för att 

hitta aktuell litteratur gjordes med kombinationer av följande sökord: domestic, 

pets, overpopulation, Europe, stray, dog, population, Italy, Greece, Spain, control 

och management. På grund av arbetets omfattning och det begränsade tidsspannet 

har inte flera sökord använts. Samtliga artiklar som valdes ut var vetenskapligt 

granskade. Abstractet i de artiklar som kom upp med ovan nämnda sökord lästes 

igenom för att avgöra om artikeln var relevant för arbetet. Resultat som inte var 

aktuella för att besvara de frågeställningar som ställts uteslöts. Artiklar som 

behandlade ämnet men som berörde länder utanför Europa uteslöts såvida artikeln 

inte behandlade ämnet generellt. I sökningen har relevanta referenser följts från den 

granskade litteraturen, däribland finns internetsidor och rapporter från 

organisationer. I detta arbete nämns lagstiftning som tas upp i artiklar som är peer 

reviewed, detta eftersom lagstiftningen enbart finns på landets originalspråk och 

därför inte kan tolkas. 

3. Material och metod



 

4.1. Bakomliggande faktorer 

Enlig Fournier & Geller (2004) och FAO (2014) är människan en bidragande 

orsak till överpopulationen av hundar i vårt samhälle. En del husdjur blir inköpta 

på impuls och utan eftertanke från djurägaren, detta inköp sker ofta utan kontroll 

av en tredje part vilket kan öka risken för att djuren blir övergivna i framtiden 

(Bernete Perdomo et al., 2021). Brist på kunskap om det husdjur som införskaffas 

och vilka behov och förutsättningar djuret har kan leda till att djuret överges då 

ägare och husdjur inte är kompatibla med varandra (Fournier & Geller, 2004). 

Enligt Fournier & Geller (2004) kan även problem med djurens lydnad orsaka 

problem mellan ägare och djur som resulterar i att djuret överges.  

 

Enligt Fournier & Geller (2004) kan en annan bakomliggande anledning vara 

hur husdjur framställs i media och av djurindustrin, de djur som används i media är 

ofta valpar och bilden av att inneha ett husdjur som framställts stämmer inte alltid 

överens med verkligheten. Man kan vidare läsa att detta även kan bidra till en ökad 

handel av husdjur. Många djur som inte har en ägare bor på djurhem som ofta är 

placerade otillgängligt för allmänheten samt är sparsamt inredda, detta kan bidra 

till att det befintliga överflödet av hundar inte finner nya ägare (Fournier & Geller, 

2004). Kostnaden för att hantera dessa hundar som inte har en känd ägare beräknas 

till 375 Euro per hund (2012), denna kostnad är baserad på att hundarna fångas in, 

kastreras med efterföljande vård, chipmärks samt medicineras (Høgåsen et al., 

2013).  

  

För att hitta den bakomliggande orsaken till  populationen av frilevande och 

herrelösa hundar är det viktigt att undersöka orsaken lokalt, till exempel om ett 

flertal frilevande hundar förökar sig eller om det är ägda hundar som blir övergivna 

eller om det finns andra aktuella orsaker (Taylor et al., 2017). Vidare kan andra 

orsaker vara en brist på kunskap om hur man på bästa sätt arbetar med problemet 

samt att det kan finnas en brist på kommunikation mellan relevanta myndigheter 

och de aktörer som arbetar med problemet (FECAVA, 2015). Det kan även finnas 

kulturella skillnader samt olika socioekonomiska förutsättningar i olika områden, 

detta kan också bidra till att problemet varierar mellan olika länder (FECAVA, 

2015., FAO, 2014). Det är vanligare med frilevande hundar i länder som har sämre 

ekonomiska förutsättningar och dessa länder tenderar att använda metoder för att 

komma tillrätta med problemet som är billigare, mindre effektiva och inhumana 

4. Resultat 



(Dalla Villa et al., 2010). I Spanien skedde en ökning av antalet av hundar som 

övergavs efter den ekonomiska krisen som drabbade landet, för de 30,3 % hundar 

som övergavs 2013 uppgavs en anledning vara att ägaren förlorat sitt arbete (Fatjó 

et al., 2015). Aktuell lagstiftning är även det något som skiljer sig mellan olika 

länder i Europa och det saknas lagstiftning inom EU för hur länderna ska arbeta 

med lösningar till problemet (FECAVA, 2015). Det kan även finnas en brist på 

engagemang och resurser från myndigheter (FAO, 2014). Att endast implementera 

metoderna att hålla herrelösa hundar på djurhem samt CNR är inte tillräckligt för 

att minska antalet fri-levande hundar, utan det krävs att det samtidigt finns ett 

kastreringsprogram och att allmänheten utbildas i ämnet för få en effekt av nämnda 

metoder (Barnard et al., 2015).

I Pescara Italien är CNR en använd metod för att komma tillrätta med problemet 

med frilevande hundar men trots att en stor del av dessa hundar kastrerats ökade 

antalet hundar i området (Barnard et al., 2015). En anledning till detta kan vara att 

man inte lyckats identifiera orsaken till problemet och därför tillkommer nya 

hundar till populationen (Barnard et al., 2015). I samma område i Italien var 9 % 

av de frilevande hundarna, ägda hundar som fick vandra fritt (Barnard et al., 2015). 

Studien visar även att av de ägda hundarna som fick vandra fritt var det 4,2 % som 

var kastrerade. Enligt FAO (2014) kan ännu en bidragande orsak till den ökande 

hundpopulationen vara den urbanisering som har skett i samhället, i kombination 

med att det finns mer ätbart avfall tillgängligt för hundar. Enligt FAO (2014) kan 

de hundar som tillåts att ströva fritt och inte ges tillräckligt med föda i hemmet, 

söka sig till andra områden för att finna mat. Detta kan enligt den nämnda rapporten 

leda till att fler hundar rör sig fritt i dessa områden och om dessa hundar inte är 

kastrerade kan de föröka sig utan kontroll av ägaren. I Italien får hundägare endast 

lämna bort sina hundar till ett djurhem under särskilda förutsättningar, detta har lett 

till att endast 3 % av de hundar som räknas som övergivna har hamnat på ett 

djurhem (Høgåsen et al., 2013). 

4.2. Reproduktionskontroll 

I Österrike och i vissa delar av Spanien får friska hundar inte avlivas (Cafazzo 

et al., 2014). Det samma gäller för Italien där hundar inte får avlivas om de anses 

vara friska, detta kan leda till att den befintliga populationen av hundar inte minskar 

om andra åtgärder inte genomförs (Høgåsen et al., 2013). Ett alternativ kan vara att 

fånga in dessa hundar för att kastrera och vaccinera dem för att därefter släppa 

tillbaka hundarna till det område som de fångats in ifrån (Høgåsen et al., 2013).  

För att denna typ av metod ska vara fungerande krävs det att de hundar som strövar 

fritt inte är ägda, att hundarna som ingår i CNR programmet faktiskt bidrar till att 

öka eller bibehålla den existerande hundpopulationen samt att miljön som de lever 

i ska vara fungerande för hundarna och att hundarna accepteras av de boende i 

området (FAO, 2014).



För att kastrering av hundar ska vara effektivt bör hundar under 1 år kastreras då 

detta har en större effekt på den ökande hundpopulationen jämfört med kastrering 

av hundar över 3 år (Di Nardo et al., 2007). Att kastrera tikar anses vara effektivare 

än att kastrera hanar, tikar kan producera upp till två kullar med valpar per år och 

dessa kan bestå av upp till fem valpar per kull (Kachani & Heath, 2014). Det kan 

därför vara fördelaktigt om en större del av hundpopulationen består av hanhundar 

(Kachani & Heath, 2014). Att kastrera hundar är en långsiktig lösning där det krävs 

att ett stort antal hundar genomgår behandlingen för att metoden ska vara effektiv 

(Taylor et al., 2017). Det kan ta upp till tio år innan man kan se den fulla effekten 

och därmed en minskning på hundpopulationen (Dias et al., 2015). För att lyckas 

genomföra det antal kastreringar som krävs är det viktigt att informera allmänheten 

om de fördelar som det bidrar med, hur kastreringen går till samt hur det kan 

påverka hundarnas beteenden (Taylor et al., 2017). Detta kan bryta de fördomar 

som eventuellt finns kring detta och bidra till att fler hundägare väljer att kastrera 

sina hundar (Taylor et al., 2017). Enligt Di Nardo et al. (2007) är kastrering av 

hundar den mest kostnadseffektiva lösningen, samtidigt krävs det att det enligt 

Taylor et al. (2017) att det finns veterinärer tillgängliga som har priser som 

allmänheten anser vara överkomliga.

En metod som är mindre beprövad än kirurgisk kastrering, är reversibel 

kastrering med hjälp av preventivmedel, anledningen till att metoden är mindre 

använd kan vara att effekten inte är permanent och därmed måste behandlingen vara 

återkommande för att säkerställa att djuret inte är fertilt (Baquero et al., 2016). 

Detta kan dock vara en metod som är användbar då den är kostnadseffektiv samt är 

enklare att utföra då den inte kräver lika lång återhämtningstid för djuret (Baquero 

et al., 2016).  

4.3. Djurhem för herrelösa hundar 

Enligt Fournier & Geller (2004) ligger djurhem ofta otillgängliga för samhället 

och har ofta en oattraktiv inredning, för att göra dessa anläggningar mera attraktiva 

bör de ligga i stadsmiljöer. I samma studie fann man även att dessa anläggningar 

bör arbeta med att förändra bilden av dessa hundar då många har förutfattade 

meningar om att det är något fel på hundarna som bor på djurhemmen. Man kan 

vidare läsa i tidigare nämnda studie att för att minska antalet hundar på djurhem så 

kan även lämpliga individer användas som servicehundar inom olika instanser i 

samhället. 

Lösningar som kan användas för att minska populationen av oönskade hundar är 

att öka adoptionerna av herrelösa hundar samt att öka djurhemmens kapacitet så att 

de kan ta in ett större antal hundar (Høgåsen et al., 2013). Enligt Fournier & Geller 

(2004) bör det dock säkerställas att dessa adoptioner sker på ett ansvarsfullt sätt för 

att förhindra att djuren överges ytterligare en gång. Att överlämna oönskade hundar 

till djurhem skulle minska antalet frilevande hundar och bidra till att fler hundar 

eventuellt kan ID märkas, registreras och kastreras (Taylor et al., 2017). Det skulle 

även ge djurhemmet en möjlighet att informera eventuella framtida ägare om ett 



 

ansvarsfullt hundägande (Fournier & Geller, 2004; Taylor et al., 2017). Om 

djurhemmens kapacitet är begränsad kan CNR praktiseras för att minska risken för 

en ökande population av hundar då detta har visat sig vara effektivt i vissa områden 

(FECAVA, 2015). 

 

4.4. Lagstiftning och myndigheternas arbete 

FECAVA har i samarbete med UEVP samt FVE tagit fram information om en 

rad åtgärder som kan vidtas för att begränsa den ökande populationen av hundar. 

För att få till en långsiktig lösning krävs det att alla berörda myndigheter samarbetar 

och kommunicerar med varandra, detta samarbete bör också sträcka sig mellan 

olika länder (FECAVA, 2015). Det bör också inom EU finnas särskild relevant 

lagstiftning för sällskapsdjur där det finns krav på chipmärkning och registrering, 

denna registrering bör med fördel ske i ett centralt register, en förutsättning för att 

kunna vidta dessa åtgärder är att myndigheter tillgodoser behovet av resurser 

(FECAVA, 2015).  Vidare bör det även finnas lagstiftning som berör försäljning av 

sällskapsdjur över nätet, samt effektivare kontroller för att motverka den illegala 

handeln (FECAVA, 2015). De rekommendationer som finns tillgängliga gällande 

hanterandet av hundpopulationer från relevanta organ i samhället  bör också 

implementeras i lagstiftningen (FAO, 2014).  I den europeiska konventionen om 

skydd av sällskapsdjur1 kan man bland annat läsa att om herrelösa hundar orsakar 

problem för omgivningen samt fortplantar sig okontrollerat ska åtgärder sättas in 

som exempelvis kastrering. Man kan vidare läsa att det ska finnas ett register för 

registrering av hundar där en lämplig metod ska användas för märkning och att 

informationen i denna konvention ska spridas till allmänheten. Det är i dagsläget 

24 stycken EU länder som har skrivit under och accepterat konventionen (COE, 

2021). 
   
Att skapa ny lagstiftning är tids- och resurskrävande och det finns ofta en brist 

på resurser för att säkerställa att lagstiftningen sedan efterföljs, det är även ett 

problem att frågan inte prioriteras på lokal nivå (Taylor et al., 2017). Ett annat 

problem som kan bidra till att aktuell lagstiftning inte efterföljs kan vara korruption 

samt att den lokala befolkningen inte har möjlighet att betala de böter som utfärdas 

enligt gällande lagstiftning (Taylor et al., 2017).  Enligt OIE (2011) kan det vara 

lämpligt att tillsätta en rådgivande nämnd i varje enskild region, denna nämnd bör 

bestå av experter på hundens beteende och ekologi, veterinärer samt relevanta 

beslutsfattare och myndigheter. Nämndens uppgift ska vara att analysera problemet 

med herrelösa hundar samt att identifiera orsaken till problemet. I sitt arbete bör de 

även ta allmänhetens åsikter i beaktande (OIE, 2011). 
   
För att ett program för kontrollen av hundpopulationer ska vara effektivt bör 

uppfödare av hundar registreras och ha tillstånd för denna uppfödning, det bör 

också finnas dokumenterat hur många hundar som befinner sig i olika områden 

samt finnas regler för hur avel och försäljning av hundar ska ske (OIE, 2011). 

 
1 The European convention for the protection of pet animals (ETS 125), Strasbourg 13/11/1987. 



 

Myndigheter kan motiveras att stödja nämnda kontrollprogram då dessa även kan 

ha en positiv effekt på miljön och människors hälsa (Taylor et al., 2017). 
       

 

4.5. Avlivning 

Avlivning av hundar bör endast användas som en åtgärd om det samtidigt finns 

andra långsiktiga lösningar på problemet som appliceras samtidigt (OIE, 2011). 

Enligt FAO (2014) bör avlivning endast användas om andra befintliga metoder 

såsom exempelvis CNR och infångandet av herrelösa hundar till djurhem prövats 

och inte visat sig vara effektiva. Att massavliva hundar har ingen större effekt på 

populationen av frilevande hundar ur ett långsiktigt perspektiv (Yoak et al., 2016).  

En anledning till detta kan vara att man inte vet var hundarna har sitt ursprung och 

därmed behandlas inte grundorsaken till problemet (FAO, 2014). Detta kan sända 

fel budskap till allmänheten om att det är en enkel lösning på existerande problem 

samt kan det bidra till hur människor värdesätter hunden (FAO, 2014).  

 

4.6. Ansvarsfullt ägande och allmänhetens 

engagemang 

För att komma tillrätta med problemet med herrelösa hundar är det viktigt att 

främja ett ansvarsfullt djurägande, detta kan ske genom utbildning i alla åldrar men 

fokus bör ligga på att utbildningen ska ingå i elevers grundutbildning i skolan 

(Barnard et al., 2015; FECAVA 2015). OIE (2011) har listat en rad 

rekommendationer för att komma tillrätta med problemet med herrelösa hundar 

som bidrar till det totala ökandet av hundpopulationen. Bland dessa 

rekommendationer kan man bland annat läsa att ett ansvarsfullt ägande bör främjas. 

Vidare kan man läsa att ägaren till hunden är ansvarig för att säkerställa att hunden 

inte reproducerar sig okontrollerat och detta ansvar ska gälla till dess att hunden 

inte längre är vid liv eller tillfaller en ny ägare. 
   
Utbildningsmaterial till allmänheten bör anpassas till de kulturella skillnader 

som finns i olika samhällen, det bör även spridas med lokala lämpliga nätverk 

(Taylor et al., 2017). Att samhället deltar i hundkastreringsprogram bidrar till en 

långsiktig lösning av problemet (Taylor et al., 2017). Att nå ut med information till 

allmänheten är viktigt och ibland kan det vara lämpligt att i mindre urbana områden 

använda sig av att knacka dörr för att säkerställa att information om kampanjer når 

fram till berörda parter (Barnard et al., 2015). En annan lämplig åtgärd enligt 

Fournier & Geller (2004) kan vara att foderföretagen engagerar sig i kampanjer för 

att främja ett ansvarsfullt djurägande. De kan upplysa om möjligheten att adoptera 

hundar från djurhem, sprida information om vikten av att kastrera sitt sällskapsdjur 

m.m. (Fournier & Geller, 2004). Denna information kan spridas genom relevant 

media samt på produkter från företagen (Fournier & Geller, 2004).  



Enligt Bernete Perdomo et al. (2021) bör balansen mellan efterfrågan och 

tillgång på sällskapsdjur jämnas ut, detta kan bland annat ske genom att säkerställa 

att försäljning av sällskapsdjur sker på försäljningsställen som är godkända och som 

genomgått en kontroll (Bernete Perdomo et al., 2021). Vidare beskriver Bernete 

Perdomo et al. (2021) att nya djurägare bör genomgå en kontroll innan inköpet av 

sällskapsdjur där djurägarens förutsättningar kontrolleras, även utbildning, utdrag 

ur brottsregister samt ekonomisk stabilitet är några parametrar som bör 

kontrolleras. Ägare bör även ha kunskap om djurets beteende och behov innan 

inköp för att förhindra att djuret överges i framtiden (Fournier & Geller, 2004). För 

att ytterligare öka djurägarens ansvarstagande kan ett obligatoriskt 

försäkringssystem antas där en plan finns för vad som händer med djuret om dess 

ägare inte längre kan försörja för det, ett godkänt djurhem tar då över ansvaret över 

djuret och bevakar eventuell framtida adoption av sällskapsdjur (Bernete Perdomo 

et al., 2021). Vidare beskriver den aktuella studien att en civilrättslig försäkring bör 

ingå som skyddar djurägaren mot materiella och personliga kostnader orsakade av 

sällskapsdjuret .

4.7. Märkning och registrering 

En annan viktig åtgärd för att komma tillrätta med den ökande hundpopulationen 

är att säkerställa att alla hundar är chipmärkta och registrerade (Høgåsen et al., 

2013; FECAVA, 2015). Detta skulle göra det lättare att återförena ägare med 

hundar som strövar fritt samt öka kunskapen om hur många hundar som finns i olika 

områden (Høgåsen et al., 2013). Denna kontrollmetod passar dock inte alla 

förhållanden utan måste anpassas till lokala förutsättningar (FAO, 2014).  Detta kan 

även leda till en minskning av illegal handel och avel av djur (Taylor et al., 2017).  

För att dessa system ska vara fungerande krävs det att det sker en kontinuerlig 

registrering och hantering av existerande hundpopulation (Taylor et al., 2017). 

Enligt FAO (2014) kan det vara lämpligt att länka dessa system internationellt samt 

att förenkla arbetet med att föra in aktuell data i systemen genom att tillåta 

veterinärer och personal vid djurhemmen att uppdatera information samt registrera 

nya hundar (FAO, 2014).  Man kan vidare läsa att chipmärkning och registrering är 

mest effektivt där en större del av hundpopulationen består av ägda hundar då 

frilevande hundar sällan registreras.

En obligatorisk registrering kan möta motstånd av allmänheten och kan därför 

bidra till att systemet undermineras, för att engagera allmänheten till att registrera 

sina hundar kan ett reducerat pris på kastrering erbjudas vid märkning och 

registrering (Taylor et al., 2017). Vid val av åtgärdsprogram är det viktigt att ta i 

beaktande vilka kulturella skillnader som finns i olika samhällen, religion är även 

en viktig aspekt att ta i beaktande (FAO, 2014). 



 

5.1. Vilka är de bakomliggande orsakerna till 

populationen av frilevande och herrelösa hundar i 

Europa? 

   
De bakomliggande orsakerna till att populationen av hundar ökar i Europa kan, 

baserat på den litteratur som undersökts, ha flera orsaker. Att införskaffa en hund 

innebär ett stort ansvar och kräver att ägaren är införstådd med ansvaret som 

medföljer samt vilka behov hunden har. Enligt Jensen et al. (2020) som genom en 

enkätstudie utförd i Danmark, undersökt varför bland annat hundägare lämnar sina 

hundar till djurhem bekräftas att detta oftast är relaterat till problem som ägaren 

upplever med hunden. Baserat på detta kan det vara lämpligt att arbeta i ett 

förebyggande syfte för att undvika att hundägare införskaffar hundar som sedan 

överges. Information och utbildning till djurägare om hur man hanterar 

problembeteenden hos hunden kan vara en del av detta arbete. En del av de 

herrelösa hundar som finns i samhället befinner sig på djurhem runt om i Europa, 

dessa djurhem kan ofta ha en placering som är svåråtkomlig för allmänheten och de 

kan ha en inredning som skiljer från de försäljningsställen som hundar ofta 

införskaffas ifrån, som  till exempel djuraffärer eller uppfödare. Detta stöds av en 

studie utförd av Acar (2020) som vid en enkätundersökning konstaterar att 

allmänheten ansåg att dessa djurhem bör ha en högre standard. Detta kan bidra till 

att de hundar som finns på dessa djurhem inte är lika attraktiva att införskaffa och 

risken finns att de blir kvar på djurhemmen samtidigt som nya hundar tillkommer. 
Därmed kan detta vara en bidragande faktor till att öka den redan befintliga 

populationen av hundar då dessa ägare kan välja att köpa en hund från en uppfödare 

istället för en hund från den redan befintliga populationen. Om nya ägare 

införskaffar hundar från den redan befintliga populationen skulle antalet hundar 

som föds upp minska på sikt, vilket kan leda till en minskning av den totala 

hundpopulationen. De ägare som har särskilda preferenser vid införskaffandet av 

en hund kan matchas med hundar som finns på djurhemmen. 

 

En annan del av det överskott av hundar som finns är de hundar som är herrelösa 

och lever på gatorna runt om i Europa. CNR är en metod som används för att 

komma tillrätta med problemet, men trots detta kvarstårpopulationen av herrelösa 

hundar. Av detta skulle man kunna dra slutsatsen att en orsak till detta kan vara att 
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roten till problemet inte har identifierats. Att kastrera den befintliga populationen 

samtidigt som det tillkommer flera hundar till området löser eventuellt inte 

grundproblemet. Det kan därför vara viktigt att undersöka var dessa nya hundar 

kommer ifrån och varför. Enligt Barnard et al. (2015) är det inte lika effektivt att 

använda CNR om det samtidigt inte finns ett implementerat kastreringsprogram. 

Detta bekräftas av Acar (2020) som också framhäver vikten av att informera 

allmänheten om kastrering av hundar för att komma tillrätta med problemet med 

populationen av frilevande och herrelösa hundar. Baserat på detta kan det vara 

viktigt att ta flera aspekter i beaktande för att undersöka de bakomliggande 

faktorerna till populationen av herrelösa hundar i samhället. Olika länder kan ha 

olika förutsättningar för att implementera dessa åtgärder, det kan också vara en 

bidragande orsak till att problemet ser olika ut i olika länder. I en studie av Vucinic 

et al. (2009) var den vanligaste orsaken till att lämna bort sin hund att ägaren hade 
ekonomiska problem. Detta kan indikera tt ekonomiska orsaker kan vara en 

bakomliggande faktor till att hundar överges. Detta visar på att det kan vara viktigt 

att samla information om antalet herrelösa hundar från länder i Europa. Det skulle 

då vara möjlighet att se ett eventuellt samband mellan antalet herrelösa hundar och 

bakomliggande orsaker.

I Italien är det som nämnts tidigare inte tillåtet att lämna sin hund på ett djurhem 

om det inte finns särskilda omständigheter (Høgåsen et al., 2013). Baserat på detta 

kan det vara en bidragande orsak till att flera herrelösa hundar tillkommer. En fördel 

med detta kan dock vara att det höjer hundens värde, att tillåta att ägare får lämna 

sin hund utan anledning kan sända ett budskap som inte stämmer överens med vad 

som behöver förespråkas, dvs ett ansvarsfullt djurägande där bland annat oönskad 

avel bör förebyggas. Lagstiftningen när det gäller hållandet av hundar är något som 

saknas på EU nivå, detta leder till att varje enskilt land måste reglera hur hundar 

ska hållas samt hur situationen med överskottet av hundar ska hanteras. En viktig 

aspekt som bör tas i beaktande vid val av åtgärd är orsaken till problemet. Här 

saknas det forskning om hur problemen skiljer sig åt mellan olika länder och hur 

utbrett problemet är i olika geografiska områden. Det finns ingen samlad statistik 

om hur många herrelösa hundar som finns i Europa och hur detta antal har 

utvecklats de senaste åren. För att det ska kunna antas lokala lösningar på problemet 

kan det vara viktigt att samla sådan information från länderna i Europa så att man 

därmed kan konstatera vart problemen finns och på lokal nivå hitta orsaken. Det 

saknas även samlad information om rådande lagstiftning i de olika länderna i 

Europa. Det blir därför svårt att dra några slutsatser om vilken påverkan lagstiftning 

för sällskapsdjur har på den ökande populationen av hundar. Det vore intressant att 

jämföra de länder som har relevant lagstiftning med varandra för att se om detta har 

någon påverkan på antalet ägda hundar och antalet herrelösa hundar. Trots att ett 

flertal länder valt att ansluta sig till konventionen om skydd av sällskapsdjur 2 tycks 

problemet i Europa inte ha försvunnit, det kan därför vara lämpligt att utvärdera hur 

lagstiftningenefterföljs i varje enskilt land. En del av problemet kan vara att 

länderna inte efterföljer den lagstiftning som finns och inte att det faktiskt saknas 

lagstiftning. 

2 The European convention for the protection of pet animals (ETS 125), Strasbourg 13/11/1987. 



5.2. Vilka åtgärder kan vidtas för att förbättra situationen 

ur ett långsiktigt perspektiv 

Enligt Taylor et al. (2017) är kastrering som metod för att kontrollera de 

befintliga populationerna av hundar något som anses vara en långsiktig lösning. Det 

är även en metod som är kostnadseffektiv (Di Nardo et al., 2007). Detta är något 

som kan vara till fördel för de länder som har brist på ekonomiska resurser. Att 

informera myndigheter om att metoden är en långsiktig lösning kan vara viktigt då 

en effekt inte visar sig omedelbart, att fortsätta med kastreringsprogram är då viktigt 

för att se en effekt. För att säkerställa att aktuell lagstiftning gällande hållandet av 

hundar och kontroll av oplanerad reproduktion efterföljs bör det tillsättas 

ekonomiska resurser samt att kunskapen kring varför djurägare underlåter att 

kastrera sina sällskapsdjur  ökas (Slater et al., 2008). Detta kan vara viktigt att förstå 

då en del av problemet kan vara att de hundar som inte är kastrerade förökar sig 

utan kontroll av ägaren. Enligt Acar (2020) som vid en studie undersökt hundägares 

kunskap om kastrering i Turkiet, fanns det en brist på kunskap hos hundägarna och 

i studien var 83,7 % ägare till hundar som inte var kastrerade. Detta visar på att en 

del fördomar och kulturella skillnader, såsom levnadsstandard, etiska värderingar 

och traditioner, kan finnas kring detta och det är då bra att informera om de fördelar 

som finns samt slå hål på eventuella myter kring detta. I en enkätundersökning i 

Rumänien visade det sig att män var mer ovilliga att kastrera hanhundar än vad 

kvinnorna var, detta menar författaren kan ha sin orsak i de skilda könsroller som 

tidigare har funnits i landet (Cocia & Rusu, 2010). Detta visar på hur olika kulturers 

värderingar påverkar hundägare och samhällets uppfattning om hanterandet av 

hundar. Att säkerställa att tillräcklig och relevant lagstiftning finns kan vara viktigt 

för att komma tillrätta med problemet. De rekommendationer som görs av bland 

annat OIE (2011) borde som nämnts implementeras i EU-lagstiftningen. Detta 

skulle ge de länder som är medlemmar gemensamma regler att arbeta efter. I den 

europeiska konventionen om skydd av sällskapsdjur3 som 24 EU länder har åtagit 

sig att följa nämns många åtgärder som skulle bidra till att förbättra situationen, 

dessa åtgärder skulle lämpligtvis behöva implementeras i lagstiftningen så att det 

kan vidtas konsekvenser för de länder som inte följer detta.  För att detta ska vara 

möjligt behövs det resurser och kontroller i samtliga länder för att säkerställa att 

denna lagstiftning följs. Som motivation till att tillsätta dessa resurser kan man visa 

på de ekonomiska och hälsorelaterade fördelarna som det ger till samhället och 

hundarnas välfärd. Trots att en del länder har relevant lagstiftning kring hållandet 

av sällskapsdjur kvarstår problemen med frilevande och herrelösa hundar och en 

ökande hundpopulation.  

Märkning och registrering av hundar kan vara viktigt för att få en överblick över 

antalet hundar som finns i Europa. Det är också viktigt när det kommer till att 

återföra en upphittad hund med sin ägare. För de hundar som är frilevande men har 

en ägare kan det vara viktigt att veta vem som är ägare till hunden. Denna är ägare 

är ansvarig för sin hund och att den inte fortplantar sig, de konsekvenser som den 

frilevande hunden bidrar till är således ägarens ansvar. Detsamma gäller för de 

hundar som blir övergivna på gatorna och lämnade till djurhem, om hunden är 

3 The European convention for the protection of pet animals (ETS 125), Strasbourg 13/11/1987. 



chipmärkt och registrerad kan det kontrolleras vem ägaren är. För att kunna utfärda 

böter eller vidta andra åtgärder är det en förutsättning att veta vem ägaren till 

hunden är. Ett internationellt hundregister skulle bidra till en större kontroll av de 

hundar som flyttas över gränserna, det skulle även kunna underlätta arbetet mot 

handeln av smuggelhundar. Att kontrollera aveln av hundar för att säkerställa att 

den inte sker okontrollerat är en viktig aspekt när det gäller att kontrollera den 

befintliga populationen av hundar. Att säkerställa att hundar är chipmärkta och 

registrerade kan därför vara en viktig del av detta arbete.  

Ett åtgärdsprogram som nämns av Bernete Perdomo et al. (2021) är det 

försäkringssystem som kan antas för djurägare samt den kontroll som bör ske av 

djurägare innan inköp av ett sällskapsdjur . Denna kontroll skulle eventuellt kunna 

leda till att de ägare som är olämpliga inte får tillstånd att köpa ett djur. Till exempel 

om ägaren inte har de förutsättningar som krävs för att kunna sörja för djuret 

praktiskt eller ekonomiskt. Försäkringssystemet som skulle vara obligatoriskt för 

djurägare skulle kunna bidra till att öka djurens status då det eventuellt höjer värdet 

på hundarna. Det skulle också bidra med en lösning för de djurägare som av olika 

anledningar inte längre kan sörja för sitt djur och därmed minskar risken för att 

dessa djur blir frilevande djur i vårt samhälle. Att inköpet av ett nytt sällskapsdjur 

inte är lika enkelt kan bidra till att minska impulsköpen men samtidigt skulle det 

eventuellt kunna leda till att den illegala handeln ökar. De människor som upplever 

det som krångligt att gå igenom denna process eller de som blir nekade ett inköp 

kan då vända sig till försäljningsställen som inte är kontrollerade och godkända. 

5.3. Vilka åtgärder kan vidtas för den akuta situationen? 

En anledning till att det kan finnas en motvilja att adoptera hundar från djurhem 

kan vara att det finns en uppfattning att dessa hundar har beteendeproblem som kan 

vara svåra att lösa. I en studie av Stephen & Ledger (2007) har det undersökts vilka 

problembeteenden som är bestående hos de hundar som adopteras från djurhem. I 

den aktuella studien visade det sig att av ett stort antal problembeteenden som fanns 

hos hundarna innan adoptionen var det bara ett fåtal som kvarstod i det nya hemmet. 

Att vistas i en djurhemsmiljö är något som skiljer sig från den miljön som hundar 

som lever i, i ett permanent hem och detta kan säkert bidra till de eventuella 

problembeteenden som ses hos hundarna på djurhemmen. Det kan upplevas som 

stressande för vissa individer och därmed kan de beteenden som ses av hunden på 

djurhemmet vara relaterade till miljön de befinner sig i och inte nödvändigtvis 

beteenden som de kommer uppvisa i sitt nya hem. Om flera hundar blir adopterade 

från djurhem blir flera platser tillgängliga för de herrelösa hundarna som finns i 

samhället och därmed blir antalet hundar på gatorna mindre. Trots att det 

fortfarande finns ägda hundar som strövar fritt minskar antalet hundar som kan 

föröka sig utan kontroll och detta borde bidra till att populationen av hundar inte 

ökar i lika stor takt. Om resurser finns hos djurhemmen skulle det vara fördelaktigt 

om de hundar som finns där kastreras samt chipmärks och registreras innan de 



adopteras till nya hem. Som nämnts tidigare kan det vara fördelaktigt om 

djurhemmen och veterinärer kan registrera nya hundar i befintliga hundregister. 

Detta skulle eventuellt kunna leda till att flera hundar blir registrerade, även de 

hundar som är utan ägare skulle innefattas, vilket skulle leda till att en säkrare 

uppskattning av antalet hundar i samhället. 

Vid adoptionen av hundar till nya hem har djurhemmen möjlighet att informera 

de nya ägarna om vilket ansvar det innebär att hålla en hund samt att placera rätt 

hund i rätt hem. Battersea i London är ett ideellt djurhem som matchar djurägare 

med hundar genom ett frågeformulär där bland annat ägarens levnadssituation och 

preferenser tas i beaktande (Battersea, 2021). Att använda sig av denna metod eller 

liknande skulle minska risken för att djuret hamnar i ett nytt hem som inte är 

kompatibelt för hund eller ägare. Att använda avlivning som metod för att 

kontrollera den redan befintliga populationen av hundar är inte en långsiktig lösning 

(Yoak et al., 2016). Att lösa grundproblemet är viktigt då avlivning av hundar 

endast löser problemet kortsiktigt och det kan även innebära etiska dilemman och 

påfrestningar för de människor som arbetar med detta.

5.4. Litteraturens styrkor och svagheter 

Flera av de vetenskapliga källornas information är studier som är genomförda i 

Italien, Barnard et al. (2015), Capello et al (2015), Høgåsen et al. (2013)  och Di 

Nardo et al. (2007) m.fl.  Det hade varit önskvärt att använda vetenskapligt underlag 

ifrån forskning utförd i andra områden i Europa då detta hade gett en mer korrekt 

bild av hur situationen ser ut. Då det var svårt att hitta studier som var aktuella ifrån 

andra länder användes ett flertal studier utförda i Italien. Det material som använts 

från OIE (2018) är rapporter från berörda länder som deltagit i mötet, materialet har 

använts för att få en bild av hur läget ser ut i de olika länderna. Exempelvis är antalet 

herrelösa hundar som nämnts i Grekland en uppskattning från de lokala 

myndigheterna och antalet kan därför vara större eller mindre.Baquero et al. (2016) 

undersökte hur effektivt användandet av preventivmedel som alternativ till 

kirurgisk kastrering är, denna studie har utförts på en hypotetisk hundpopulation 

där beräkningar utförts med differentialekvationer. Det bör tas i beaktande att detta 

är hypotetiskt och denna studie inte utförts på en existerande hundpopulation, flera 

miljöfaktorer skulle då eventuellt kunna påverka resultatet. I studien av Bernete 

Perdomo et al. (2021) ger studien åtgärdsförslag som skulle kunna bidra till att 

minska den befintliga hundpopulationen samt ger förslag på hur man främjar ett 

ansvarsfullt hundägande. Dessa förslag som studien framför är ännu inte beprövade 

men visar med ett vetenskapligt underlag på hur man på ett nytt sätt kan tackla 

problemet. Dias et al. (2015) har utfört en studie i Brasilien där det bland annat har 

undersökts vilken effekt kastrering har på den rådande hundpopulationen, trots att 

denna studie är utförd i Brasilien ansågs den vara användbar då studien visar på hur 

lång tid det tar innan en effekt ses av ett kastreringsprogram. I det här arbetet finns 

en referens till välgörenhetsorganisationen Battersea, där undertecknad refererar till 

en möjlig metod att använda vid adoption av herrelösa hundar. Denna metod är inte 



 

granskad och därför bör det tas i beaktande att metoden bör utvärderas innan 

användning. De internetsidor som använts i detta arbete är från organisationer och 

myndigheter som är erkända och opartiska och därför anses de vara betrodda.  I det 

här arbetet refereras det till lagstiftning som omnämns i peer review artiklar, att gå 

till ursprungskällan har inte alltid varit möjligt då lagstiftningen inte har funnits 

översatt. Informationen anses ändå var betrodd då artiklarna som använts är 

granskade. 
 

   
   

 

5.5. Tillämpning av studien och framtida forskning 

Den här studien kan ligga till grund för att öka förståelsen för hur viktigt det är 

att lösa problemet med  populationen av frilevande och herrelösa hundar i Europa. 

Med den ökande hundpopulationen tillkommer problem för både människor och 

djur och förhoppningsvis kan denna studie belysa en del av de orsaker som har 

bidragit till detta samt vilka lämpliga åtgärder som krävs för att komma tillrätta med 

problemet.  

 

Då det inte finns någon samlad information om hur lagstiftningen ser ut för 

hundar i respektive land i Europa vore det intressant att undersöka detta. Hur 

påverkar lagstiftningen den ökande populationen av hundar? Även hur 

lagstiftningen efterföljs samt vilka kontrollorgan och hur arbetet rent praktiskt 

fungerar i olika länder kan vara viktigt. Detta arbete har visat vikten av att ta 

religion, kulturella och ekonomiska skillnader i beaktande. Trots detta har 

undertecknad inte hittat vetenskapligt underlag som visar på hur kulturella 

skillnader påverkar den herrelösa hundpopulationen. Studier som fokuserar på detta 

område och individuella skillnader hos människor vore lämpligt för att därmed 

kunna se vilka faktorer som behöver tas i beaktande samt vilka lämpliga åtgärder 

som kan vidtas.  
   
På grund av detta arbetes omfattning fanns inte utrymmet för att ta hundarnas 

välfärd i beaktande. Det vore dock lämpligt att utvärdera hur olika åtgärder påverkar 

hundarnas välmående. Även detta bör tas i beaktande vid val av åtgärdsprogram. 

En frågeställning som dykt upp vid skrivandet av detta arbete är hur hundar som 

bor på djurhem utan ägare samt som herrelösa påverkas av det liv som de lever. 
   
Frågeställningar som kan användas vid framtida forskning är:   

• Hur påverkar religion och kultur den rådande populationen av hundar i 

Europa?  

• Vilken påverkan har lokal lagstiftning på antalet ägda hundar samt hundar 

utan ägare?  

• Hur påverkas välfärden hos herrelösa hundar?   

• Hur påverkas hundarnas välfärd av åtgärdsprogram för kontroll av 

hundpopulationer?  



 

   
  Valet av litteraturstudie till det här arbetet ansågs vara lämplig då arbetets 

omfattning var begränsat. Hade möjligheten funnits att göra ett större arbete hade 

en enkätundersökning kunnat vara en lämplig metod att använda för att undersöka 

hur populationen av hundar ser ut i respektive land samt vilka metoder som har 

använts för att komma tillrätta med problemet. Vid en sådan undersökning hade 

mer tillförlitliga siffror kunnat användas vid beräkningen av antalet hundar. Det 

hade då även kunnat utvärderas vad de olika åtgärderna haft för effekt på 

populationen av hundar i Europa. 
   

 

5.6. Ämnet i förhållande till etik och hållbarhet 

En aspekt som inte togs upp i det här arbetet är hur den ökande populationen av 

hundar påverkar djurens välfärd. Ur ett etiskt perspektiv är det även lämpligt att ta 

denna aspekt i beaktande. De djur som lever utan en känd ägare på gatorna lever 

ofta under förhållanden som inte är optimala. Brist på foder, vatten och en ökad risk 

för skador är något som kan drabba dessa djur. Detta är något som bör tas i 

beaktande när man praktiserar CNR. De hundar som lever i samhället måste även 

accepteras av de människor som finns där. Det kan även finnas en risk att de 

påverkar miljön då de kan skada boskapsdjur och andra vilt levande djur i dessa 

områden. Sanitära olägenheter kan även vara en negativ aspekt med dessa hundar 

som kan påverka människorna i området. Då många hundar som lever som 

frilevande inte är avmaskade kan avföring från dessa djur innehålla parasiter som 

kan sprida sjukdomar till människor (Cortez-Aquirre et al., 2018). Det är en 

förutsättning för att detta ska vara en lyckad metod att samhället accepterar 

hundarna och att de inte utgör en risk för de lokala invånarna. 
   
Många hundar som tas till djurhem för herrelösa hundar hittar aldrig en ny ägare 

och blir kvar på hemmet under den resterande tiden av sina liv (Barnard et al., 

2015). Är det då etiskt försvarbart att förvara dessa hundar på nämnda anläggningar 

där antalet hundar ofta är stort. Det kan bli svårt att tillgodose hundarnas behov av 

motion, sällskap och begränsa deras behov av att få utföra naturliga beteenden.  

Man bör även ta kostnaden att hålla hundarna på dessa hem i beaktande. Kostnaden 

att hålla en hund i 11 år på ett djurhem i Italien beräknades vara 18 000 euro, den 

totala kostnaden för att hållas dessa hundar blir i slutändan väldigt stor (Levi, 2019). 

Detta bidrar till en ekonomisk belastning för de länder som har ett stort antal 

frilevande hundar och många av de länder som är drabbade av detta har redan 

drabbats av ekonomiska kriser som till exempel Spanien. Att istället använda 

avlivning för att komma tillrätta med problemet är en metod som många inte anser 

acceptabel. Att avliva friska hundar som skulle haft möjligheten att leva ett långt 

liv är något som många motsätter sig. I ett flertal länder är denna metod inte längre 

accepterad (Dantas-Torres et al., 2019). Det kan också vara påfrestande för de 

människor som ska utföra detta arbete, ilska, depression och nedstämdhet är något 

som kan drabba dem som arbetar med detta (Anderson et al., 2013). Men 

alternativet är då att hålla dessa hundar på djurhem där de riskerar att leva sina liv 



med en försämrad livskvalitet och där de även blir en ekonomisk belastning för 

samhället.

5.7. Slutsats 

Detta arbete indikerar på att det kan finnas flera bakomliggande orsaker till att 

det finns en population av herrelösa och frilevande hundar i Europa. Ekonomi är en 

parameter som påverkar och den spelar en stor roll, både hos djurägare och för 

landet som helhet. Brist på kunskap om problemet hos myndigheter men även en 

bristande kunskap hos hundägare är en bidragande faktor. För att implementera 

åtgärder för att lösa problemet långsiktigt krävs det bland annat ekonomiska 

resurser och ett engagemang från allmänheten samt berörda myndigheter. Andra 

långsiktiga lösningar är kastrering samt CNR. Val av åtgärder bör baseras på 

landets ekonomiska och kulturella förutsättningar. Kortsiktiga lösningar kan vara 

avlivning samt att placera fler hundar på djurhem. 



En del av den befintliga populationen av hundar som finns runt om i Europa 

lever som frilevande hundar. Dessa individer kan ha en försämrad välfärd då de inte 

har samma tillgång till foder, vatten och veterinärvård som ägda hundar. De löper 

dessutom en större risk att drabbas av sjukdomar. Det finns även en tydlig koppling 

mellan herrelösa hundar och spridningen av rabies där hunden i de flesta fallen är 

den bakomliggande orsaken till dödsfall hos människor som drabbats av rabies. I 

Europa äger 24 % av alla hushåll minst en hund, hur många herrelösa hundar det 

finns är inte helt klarlagt. Antalet skiljer sig mellan olika länder men ett flertal 

länder uppger att det finns ett problem med herrelösa hundar och i vissa länder har 

situationen försämrats. 

 I den här litteraturstudien var syftet att ta fram ett underlag för att kunna öka 

förståelsen till denna population av frilevande och herrelösa hundar i Europa. 

Studiens syfte var även att undersöka vilka åtgärder som kan förbättra situationen. 

Orsakerna bakom denna population av hundar är ofta en brist på kunskap hos 

djurägare. Det kan saknas kunskap om vad det innebär att äga en hund och vilket 

ansvar som medföljer. Men det kan även finnas bristande kunskap och engagemang 

hos myndigheter. Olika länder har olika förutsättningar och det kan finnas kulturella 

och religiösa skillnader som kan påverka situationen. För att komma tillrätta med 

problemet kan flera olika åtgärder vidtas. Märkning och registrering av hundar kan 

vara en del av detta arbete men även kastrering av ägda såväl som frilevande hundar 

är viktigt för att förhindra att den befintliga hundpopulationen inte fortsätter öka i 

antal. För att lyckas med detta arbete är det viktigt att informera om ett ansvarsfullt 

djurägande och belysa vikten av att kastrera sin hund. Det är även viktigt att det 

finns ekonomiska resurser till detta åtgärdsarbete. 

6. Populärvetenskaplig sammanfattning
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