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Till: Ansvarig politiker på kommunen 

Värna om er Brukshundklubb 
I 100 år har Brukshundklubben värnat om hundägarens rättigheter och skyldigheter i 
samhället. När hundantalet i Sverige ökar spelar Brukshundklubben en viktig roll. 

Hundantalet i Sverige har ökat markant de senare åren och idag finns runt 750 000 registrerade 
hundar. Vikten av att dessa hundar får ett värdigt liv och fungerar tillsammans med andra i 
samhället blir allt större och här är Brukshundklubben en viktig resurs både för individen och för 
kollektivet.  

Brukshundklubben erbjuder hundägare utbildning och aktiviteter som har direkt effekt på hur 
hunden mår och hur den fungerar i samspel med andra två- och fyrfota. Hos Brukshundklubben 
lär sig hundägaren om rättigheter och skyldigheter, lagar att anpassa sig till, grundläggande 
hundvård och hur de ska tillgodose sin hunds behov. Med ökad kunskap ökar chansen till 
välanpassade hundar i samhället. Det finns också en hälsoaspekt för hundägaren som erbjuds ett 
socialt sammanhang, motion och utevistelse i skog och mark. 

Brukshundklubbarnas mark har blivit attraktiv i urbaniseringens tidevarv och klubbar som 
tidigare låg en bit utanför tätorten har sakteliga blivit en central och attraktiv plats. I ett flertal 
kommuner diskuteras just nu Brukshundklubbens arrenden och mark och på många platser har 
klubben tvingats flytta till förmån för andra. Många klubbar upplever det som en hotbild då den 
fysiska platsen är en grundpelare för att verksamheten ska kunna fortgå.  

Brukshundklubben är i första hand en ideell förening. Vi vill hålla kostnaden för medlemskap och 
kursavgifter nere så att alla kan ta del av verksamheten oavsett inkomst. Klubben behöver därför 
stöd från kommunen i form av bidrag och låga hyror för att kunna fortsätta erbjuda aktiviteter åt 
alla.  

Brukshundklubbens verksamhet spänner över många områden som bidrar till god friskvård för 
hundägarna och det leder till väluppfostrade hundar. Några av områdena är hälsa, kultur, 
fortbildning, gemenskap, hundsport och aktiv fritid. Genom att värna om Brukshundklubbens 
verksamhet och klubbstuga, samt skapa förutsättningar att bedriva verksamhet i kommunens 
skogs- och grönområden, kan kommunen dra nytta av allt Brukshundklubben ger medborgarna 
och samhället. 

Därför hoppas vi på att ni som styr ser vinsterna med en Brukshundklubb på orten och att ni 
fortsätter att värna om Brukshundklubben så vi kan fortsätta att bedriva verksamhet som både 
gynnar medborgarna, hundägarna och hundarna. 
 

Med vänliga hälsningar 
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