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Inledning

Det finns fyrtiotvå hundrastgårdar och åtta hundrastplatser runt om i
Malmö. Hundrastgård är en inhägnad yta medan hundrastplatsen saknar
stängsel och är ett större område. Samlingsnamnet är hundrastområde.
Hundrastområden är inte bara en plats där hunden rastas utan även en mötesplats för hundarna och deras ägare. Med rätt innehåll blir rastområdet en
plats för aktivitet och träning.
Vid en inventering av alla Malmös hundrastområden under sommaren 2008
konstaterades både bristområden och behov av upprustning av befintliga
hundrastgårdar.
Malmö stad jobbar med att öka tryggheten i staden. Hundägarna är en
grupp som är ute och rastar sina hundar även under dygnets mörka timmar
och i alla väder. Därmed befolkas parker och gångstråk och bidrar till ökad
trygghet.
I centrala Malmö är det koppeltvång vilket innebär att man inte får släppa
sin hund var man vill. Det finns förslag på att koppeltvånget också ska gälla
detaljplanelagt område i hela Malmö. En sådan förändring skulle öka trycket
på hundrastområdena.
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Det finns flera anledningar till att skapa attraktiva hundrastområden, till
exempel kan hundägarna utan oro aktivera sina hundar på en plats som är
avsedd för det. Övriga parkbesökare slipper träffa på lösspringande hundar i
resten av parken.

Bakgrund
Gatukontorets har föreslagit att hundstadgarna för Malmö kommun ska
ändras så att koppeltvång ska gälla i hela kommunen. Idag råder koppeltvång
i centrala delar av staden. Förslaget innebär att koppeltvånget utökas till att
gälla på offentlig plats inom detaljplanelagt område.
Även om inte koppeltvånget realiseras finns ett behov av att se över utformning och placering av hundrastplatser och hundrastgårdar.

Syfte
Underlätta planering för framtida hundrastområden och upprustning av
befintliga.

Mål
Målet är att fastställa riktlinjer för hur hundrastplatser och hundrastgårdar
i Malmö stad ska utformas. Programmet ska också ge exempel på hur man
kan förbättra redan befintliga hundrastområden, föreslå platser för nya och
kostnadsberäkna åtgärderna.
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Arbetsmetod
Inventering - arbetsgruppen har skaffat kunskaper om hur man behandlar
rastområden i andra städer i Sverige och har även tittat kort på några andra
länder. Gruppen har också inventerat utbudet av hundrastområden i Malmö
genom besök på plats, placering, utformning och trivsel studerades. För att
ta reda på eventuella bristområden har antalet hundar per stadsdel jämförts
med antalet befintliga hundrastområden.
Rådfrågat expertis - en fackman inom hundhantering har också bidragit med
tips för att få en stimulerande utformning och berikning av hundrastområdena.
Rådfrågat Malmös hundråd - förslaget har presenterats för Malmös hundråd.
De var positiva till initiativet att se över Malmös hundrastområden men inga
nya synpunkter kom fram.
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Hundar i andra länder

I jämförelse med övriga Europa verkar Sverige vara långt framme beträffande särskilda områden för hundrastning. Det är svårt att hitta exempel från
övriga Europa men det behöver inte betyda att det inte finns några hundrastområden. Hundhållningen i många andra länder i Europa skiljer sig från hur
det är i Sverige. Ofta ser man inte lika strikt på koppelvång och i flera länder
får hunden till och med följa med på restaurang.
I Spanien har man på många ställen valt att göra tvärtom, där är lekplatsen
innanför stängsel och hundarna går lösa i parken. Se bilden högst upp på
sidan.

Kanske finns världens minsta
hundrastgård i Paris

Dog Parks i USA
I USA och Canada finns det hundparker, ”Dog Parks”, där stora delar av
en park inhägnats. Hundparkerna har inneburit att det i resten av parken
är renare på gräsmattor och gångar. De är också populära mötesplatser där
hundägarna kan umgås medan hundarna leker.
För att marknadsföra Dog Parks finns mycket information på parkernas
webbsidor. Där finns kartor och regler för användandet men också information om tillgänglighet, anläggningens storlek, tillgång till aktivitetsutrustning
och vatten. Ofta finns ytterligare en inhägnad del av hundparken som är en
så kallad ”Small Dog Area” där endast valpar och mindre hundar är välkomna.

Whitewater Dog Park

7

GATUKONTORET • PROGRAMMET FÖR HUNDRASTOMRÅDEN 2009.08.24

Hundrastområden

RASTGÅRDAR
Inhägnade ytor

RASTPLATSER
Ej inhägnade ytor

1 Almhög
2 Almvik
3 Augustenborgsparken
4 Borgmästaregården
5 Bunkeflo Hantverkareparken
6 Cronhielmsparken
7 Dalhemsparken
8 Djupadalsparken
9 Ellstorpsparken
10 Emilstorp
11 Falsterboplan
12 Flansbjer
13 Gröndal
14 Gullviksparken
15 Herrgården
16 Hyllie
17 Jägersro villastad
18 Karlskronaplan
19 Kastanjegården
20 Kroksbäcksparken
21 Kulladal
22 Lindeborg norra
23 Lindeborg södra
24 Lindängenparken
25 Lönngården
26 Mandeln
27 Mellanhedsparken
28 Möllevångstorget
29 Nydalaparken
30 Oxie Kristinebergsparken
31 Pildammsparken
32 Rönneholmsparken
33 Rörsjöparken
34 Segevång
35 Slottsparken
36 Sorgenfri Torekovsplan
37 Stadionparken
38 Törnrosen
39 Vendelsfridsparken
40 Videdalsparken
C
41 Västra Kattarp
42 Västra Söderkulla
43 Ögårdsparken
44 Örtagården
45 Östra Söderkulla

A Almvik
B Bulltoftaparken
C Hylliekroken
D Höja
E Kastanjegården
F Lernacken
G Ribersborg
H Spillepengen

Nuvarande område
med kopplingstvång

H

0m
34

7

KIRSEBERG

CENTRUM
33

G
VÄSTRA INNERSTADEN

26
28

31
27

18

10

36

6

11

37

ROSENGÅRD

25

4

44
3

41

13
20

40

38

SÖDRA
INNERSTADEN

39

16

21

15

D

HUSIE

43

1
17

29

42

HYLLIE

F
LIMHAMN-BUNKEFLO

14

45
22

FOSIE

24
2

23

5

A

19

E

OXIE30

8

12

35

32

8

B

9

GATUKONTORET • PROGRAMMET FÖR HUNDRASTOMRÅDEN 2009.08.24

2000m

Här bor flest hundar
Jordbruksverket administrerar ett register över alla hundar i Sverige. Som hundägare
är man skyldig att märka och registrera sin hund inom fyra veckor efter köpet. Ägaren lämnar in en ägaranmälan med uppgifter om hunden samt ägarens namn och
adress. Men alla registrerar inte sina hundar till Jordbruksverket vilket kan påverka
kartans utseende över antalet hundar.
De oranga markeringarna visar var det finns mellan 0,5 - 6 registrerade hundar och
de gula mellan 0,1-0,5 hundar per 1000 m2. Genom att jämföra var de registrerade
hundarna bor med hundrastkartan kan man se var det finns tillgång respektive brist
på hundrastplatser. Bristen på rastgårdar i centrum beror på svårigheter att hitta
platser i konkurrens med många andra centrumnära behov.

Hundar per 1000 kvadratmeter
= 0,5 - 6
H

= 0,1 -0,5
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2000m

Kunskap och inspiration

För att få ytterligare kunskap och inspiration har David Selin kontaktas.
David Selin är utbildningsansvarig på HUND-utbildningsgruppen i Alvesta.
Han arbetar med ”miljöberikning” för hundar samt forskar och utbildar i
ämnet.
Enligt David Selin har hundägare olika syfte med att besöka hundrastområden:
• De vill vara sociala och träffa andra hundägare
• De vill vara ifred
• De vill träna och motionera sin hund
Eftersom hundägarna har så olika intentioner med besöken på hundrastområdena bör utformningen varieras.

Utformning och underlag för hundrastområden:
• Högre växtlighet där hundarna kan hitta gömställen.
• Ju större yta desto bättre
• Ta tillvara platsens förutsättningar
• Olika höjdnivåer är ett bra hjälpmedel för hundarnas umgänge med varandra
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• Gräs är önskvärt som markmaterial även om det slits. Barkbeläggning är ett
alternativ men det kan försvåra renhållningen då det är svårt att hitta hundarnas lämningar
• Stakethöjden bör vara minst 1,20 meter (ju högre desto bättre)

Berikning:
Agility är en sport där hunden med hjälp av hundägaren ska ta sig runt en
bana på kortast möjliga tid. Det är en aktivitet som passar många då den lätt
kan anpassas efter den individuella hunden.
David Selin beskriver hur man med små medel och material från naturen
kan berika hundrastplatser, s.k. ”naturagility”. Berikningen innebär att det är
svårare och en större utmaning för hunden att ta sig fram i terrängen.
Exempel på detta är:
• Liggande trädstammar
• Stenar
• Kupering av terrängen
• Parering, d.v.s. stubbar att hoppa mellan
• Cavalettiliknande hinder, halvt nedgrävda stockar på tvären med olika
avstånd
• Hinderbana, i inhägnad bana där hundägaren finns utanför

Se bilder sid. 20.
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Lokaldebatt och allmänhetens synpunkter

Media
Det föreslagna koppeltvånget har diskuterats i media. I samband med denna
debatt har många synpunkter på hundrastområden framkommit från läsarna.
SYNPUNKTER:

• Större rastgårdar
• Varierat växtmaterial, buskar och träd
• Utrustning: trädstammar, stenar och stockar
• Fler bänkar
• Tillgång till vatten
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”Veckans Park” och ”Hej!”
Gatukontoret besöker varje år sex-sju av Malmös parker för att få in synpunkter framförallt om skötseln men även andra åsikter om parken. Projektet kallas Veckans Park. Vid dessa tillfällen har det kommit in synpunkter om
hundrastområden.
I projektet ”Hej stadsdel” arbetar gatukontoret tillsammans med den berörda stadsdelen och polisen i två stadsdelar per år. Genom dialog samlades
synpunkter in för att förbättra närmiljön, så att den bättre lever upp till de
behov och önskemål som finns. Även här kom önskemål in som handlade
om hundrastområden.
SYNPUNKTER:

• Ny hundrastgård i Beijers park, Blekeparken, Lindängsparken och Flygfältsparken
• Agilitybana i Videdalsparken
• Stor och attraktiv hundrastgård i Nydalaparken
• Upprustning av hundrastgårdarna i Rönneholmsparken och Rörsjöparken.

Kundservice
Gatukontorets kundservice tar varje dag emot många synpunkter på hur
Malmös gator, torg och parker sköts. Där har bland annat framkommit
att man generellt vill ha fler och större hundrastområden, bättre belysning,
bänkar och gräs.
SYNPUNKTER:

• Större hundrastgård vid Ringvägsstigen
• Ny hundrastgård vid Revingehedsgatan i Kirseberg, Lönngården, Kohagen,
Dammfrigången, Lugnet och centralt i Limhamn.
• Fler hundrastgårdar vid Östra Sommarstaden
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Platsbesök vid inventering
45 stycken hundägare har delat med sig av sina åsikter. Här är några av dem:
• Gärna fler bänkar inne i rastgården. (Gröndal)
• Det är bra med gräs på marken. (Herrgården)
• Höj stängslet, kamphundar hoppar över och attackerar mindre hundar.
(Gullviksparken)
• Ska man själv plocka upp hundlorten? (Ögårdsparken)
• Den här rastgården undviker man, det luktar så äckligt. (Möllevångstorget)
• Folk plockar inte upp hundlorten efter sig, det är äckligt. (Falsterboplan )
• Jag tycker att man ska införa koppeltvång. (Spillepengen)
• Belysningen är dålig, fler lampor behövs. (Borgmästaregården)
• Här träffas vi ett helt gäng med våra hundar klockan två varje dag. Jag har
till och med lärt mig svenska här. (Borgmästaregården)
• Tänk vad bra om det funnits ett regnskydd. (Kv Mandeln)
• Jag tycker inte att man ska införa koppeltvång, förbjud vissa raser istället.
(Almvik)
• Jag vill ha STORA ytor att rasta hunden på. (Videdalsparken)
• Det hade varit kul med fler aktiviteter för hundarna. (Dalhemsparken)
• Min rullstol blir smutsig, en vattenslang att spola av den med hade varit bra.
(Jägersro)
• Marken blev mindre geggig med det nya grusskiktet. (Djupadalsparken)
• Kan inte kommunen dela ut latrinpåsar? (Rörsjöparken)
• Fina omgivningar för hunden med närheten till skogen. (Pildammsparken)
• Jag vågar inte gå hit på kvällen. (Ellstorpsparken)
• Rastgården är en bra mötesplats, man får bra koll på andra hundägare i området. (Djupadalsparken)
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• Hit kör man från hela staden. (Jägersro)
• Här är det ofta folk på kvällen. (Nydalaparken)

Övriga synpunkter
Övriga synpunkter som kommit in till gatukontoret arbetsgrupp.
• En hundrastgård bör vara ca 1000 m2
• Den bör vara belyst
• Det bör finnas bänkar i och utanför inhägnaden
• Staket bör vara minst 1,2 meter högt
• Under staketet bör det finnas plattrader för att förhindra utgrävning av hundar och ingrävning av kaniner samt som stöd för gräsklipparna.
• Hårdgjord yta i entrén
• Ytan bör vara av gräs
• Aktivitetsattiraljer t.ex. almstockar, betongrörshinder.
• Hundrastgårdarna får gärna omgärdas av lägre häckar eller grupper av buskage.

Slutsatser
Av synpunkterna framkommer att det finns behov av nya hundrastområden
men också synpunkter på utformning, utrustning och storlek. Tillståndet på
många av de befintliga hundrastgårdarna är i dåligt skick och behöver rustas
upp. Det är bland annat dessa synpunkter som ligger till grund för riktlinjerna som presenteras i detta program
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Riktlinjer för utformning

Mark
De stora, kuperade och gräsbeklädda ytorna på hundrastområden är de som
fungerar bäst men kan vara svåra att överföra till de mindre rastgårdarna
eftersom slitaget av gräset blir stort. Framför allt vid entrépartierna är slitaget
extra stort men kan åtgärdas genom att en plattsatt yta anläggs där..
Grusets fördelar, om det är i bra skick, är främst att regn och smältande snö
lätt rinner igenom. Gräsmattor kan då bli geggiga men föredras av hundtassar. De flesta av rastgårdarna har förmodligen ingen någon dränering, vilket
ställer stora krav på markskiktet.
Ogräs växer främst runt kanterna på rastgårdarna varför en rad betongplattor
under stängslet är en stor fördel och fungerar också som säkerhetsåtgärd för
hundar som vill gräva sig ut ur rastgården.
• Gräs (långsamväxande) i sandig-grusig överbyggnad
• Betongplattor vid entréer
• En rad betongplattor under staket
• Dränering - för att hålla ytan torr
• Kuperad mark med höjder och kullar
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Växter
Vegetationen är ytterligare en aspekt som bidrar till helhetsintrycket av en
rastgård eller rastplats. Ofta är den rumslighet och trivsel som upplevs på
platsen direkt knuten till växtmaterialet. Även omgivande vegetation är
förstås viktig.
Omgivande vegetation

Det är viktigt att tänka på val av växtmaterial också ur en trygghetsaspekt.
Många av de buskage som planterats runt rastgårdar har växt sig höga och
skapar därmed otrygga och instängda rastgårdar. För att öka tryggheten kan
större öppningar tas upp i buskagen.
Nyplantering

Genom att plantera buskar i grupper eller att lämna en del av rastgården
helt öppen kan man undgå att rastgården blir helt inneslutenoch samtidigt
behålla ett större urval av arter. Om man föredrar att plantera runt hela
stängslet bör låga buskage, under en meter, användas eller det ur skötselsynpunkt betydligt dyrare alternativet, klippta häckar.
Träd inom rastgårdar ger både skugga och skydd för regn. På de rastgårdar
där träd ska planteras är det viktigt att skydda dem mot hundurin åtminstone i första skedet. Istället för att använda nät kan ett sätt vara att omgärda
träden med någon form av bänkar som skyddar och också tillför sittmöjligheter.
• Nya träd eller buskar i grupper omgärdas av ett stbilt staket/nät som ska
placeras en bit från stammarna
• Klängväxter på staketen, t.ex. murgröna
• Lämpliga växtval är till exempel relativt salttåliga träd som amerikanskt hagtorn. Olämpliga är förutom de som inte tål salt även stickande, till exempel
björnbär, eller giftiga till exempel idegran.
• Plantera gärna olika buskar, med blomning som syrén och schersmin samt
flerstammiga träd.
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Utrustning
Det viktigt att tänka på att hundägare rör sig ute också på kvällar, året runt i
alla väder. Därför bör alla rastgård ha bra belysning.
Kul för hundar och ägare

Det är särskilt viktigt att det på de små rastytorna finns någonting för hunden att sysselsätta sig med. Det är ofta de centrala hundrastgårdarna som är
minst och där behovet av aktiviteter är störst.
Säkra rastgårdar

Behovet av bra och säkra rastgårdar är grundläggande. De stängsel som löper
runt rastgårdarna ska vara minst 1.2 meter höga för att minska risken att
hundar hoppar över. Bänkar eller stora almstockar i hundrastgården får inte
placeras för nära stängslet, de kan användas som hjälp för hundar att ta sig
vidare över stängslet.
Förslag på utrustning

• Stängslet bör vara minst 1,20 meter högt och varmförzinkat för att tåla
hundurin
• Belysning
• Bänkar (innanför och utanför hundrastgården)
• Hundlatrin
• Vatten från kran, ingen behållare. Plattor på marken och brunn
• Aktivitetsutrustning som liggande trädstammar, trädstockar i grupp, ihåliga
stammar
• Grinden bör ha en minimibredd på 2,20 meter (moderna grindar av standardmått är 1+2 meter breda)
• Enhetliga skyltar på alla hundrastplatser enligt gatukontorets skyltprogram
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Tillgängliga hundrastplatser
Några av de större rastgårdarna kan utvecklas till bra mötesplatser för alla
hundägare, även de med funktionsnedsättning. Bra belysning, hårdgjorda
entréer samt gångar inom rastgården, bänkar och bord samt tillgång till
vatten för att kunna spola av en rullstol är viktiga aspekter vid planering och
upprustning. Dessutom behövs handikapparkering i anslutning till rastgården.

Övriga riktlinjer
• Utmed vissa större vägar finns zoner med upplevelsevärden som, med ett
avskiljande staket, lämpar sig väl som hundrastplats.
• Trevligt läge.
• Vid anläggning i nya exploateringsområden bör ytan inte understiga
1000m². I befintliga miljöer måste rastgården anpassas efter omgivningen.
• Avståndet mellan hundrastgårdar bör inte vara större än 1600m.
• De bör inte anläggas för nära bebyggelse p.g.a. störningsrisk.
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Exempel på utformning av
hundrastgård
Stenar

Trädstam

Med material från naturen kan man på ett enkelt och billigt sätt berika
hundrastområdena. Vid fällning av t.ex. sjuka almar kan trädstockar tas
tillvara och placeras ut i hundrastområden.

Trästolpar att springa slalom mellan

Trästubbar

Ihålig trädstam

Stockar, delvis nedgrävda
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Målsättning

Målsättningen är att ingen i Malmö ska ha mer än 800 meter till ett
hundrastområde. Vid en överslagsberäkning skulle antalet nya områden bli cirka 15 stycken.
I stadskärnan är idag antalet hundrastgårdar tillräckligt men de bör
rustas upp efter hand enligt hundprogrammet. Även storleksmässigt
bör de befintliga, som enligt programmet är för små, göras större,
vilket dock är beroende av om det finns lämplig yta att tillgå. Det kan
också bli aktuellt att flytta hundrastgårdar på grund av störning eller
annan anledning.
Nya hundrastområden behövs framför allt i exploaterings- och omvandlingsområden. Här föreslås att hundrastområden i likhet med till
exempel lekplatser ska finnas med vid detaljplaneläggning av områdena.
Gatukontorets intention är att varje år bygga minst ett nytt hundrastområde och rusta upp minst en befintlig hundrastgård
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Kostnader

Kostnader för en ny hundrastgård, på 1000 kvadratmeter är ca 730 000
kronor. För en mindre rastplats på 500 kvadratmeter blir motsvarande kostnader ca 520 000 kronor 2009. Finns redan till exempel gräs, högre vegetation eller kuperad terräng så minskar kostnaderna väsentligt (se bilaga). Det
tillkommer ofta en kostnad för anslutningsgångvägar
.
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Källor
Dog Parks:

www.whitewaterdogpark.org
www.pets.caindex-dogparks.htm
www.doginfomat.com/dogparks.htm
HUNDutbildningsgruppen

Svenska Kynologutbildningen
Åäng, Ljungsäng
342 92 Alvesta
Jordbruksverket

www.sjv.se
Ögårdsparken,

Examensarbete SLU, Alnarp 2007
Patricia Hastman

Bilagor
1. Inventering av befintliga hundrastområden
2. Åtgärder för nyetablering och upprustning
3. Kostnadsberäkning
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GATUKONTORET har tagit fram ett program för
hundrastområden. Programmet innehåller bland
annat riktlinjer för nya hundrastområden och för
upprustning av befintliga

GATUKONTORET
205 80 Malmö, Telefon 040-31 10 00
E-post gatukontoret@malmo.se
www.malmo.se

