
Uppvidinge – hundtätast i Kronoberg

Det är vetenskapligt bevisat att 
hundar påverkar människors 
välfärd och hälsa positivt. Hun-
dägare har lägre risk för hjärt- 
och kärlsjukdomar, då sänkt 
blodtryck och hjärtfrekvens 
förekommer. Att hundar minskar 
stress och ökar motionsmängden 
i vår vardag är också bevisat. 
Vi ser till och med minskade 
insulin och kortisolnivåer hos 
hundägare i jämförelse med rest-
erande population. Och när vi 
klappar våra hundar frigörs oxy-
tocin i våra kroppar, ett lugn och 
ro hormon som får oss att må bra 
helt enkelt, och som minskar oro 
och ångest.

Rovdjur = ansvar
Jycken är dock ingen enkel fri-
biljett till bättre mående. En 
hund kräver mycket och det 
finns ett stort ansvar i hundägar-
skapet. Givetvis gentemot rovd-
juret i fråga som behöver få sina 
behov tillgodosedda, så som 
rastning, ras-/individanpassad 
motion och mental aktivering, 
bra käk samt gedigen och posi-
tiv träning. Hundar har även ett 

enormt behov av social samvaro 
som måste tillgodoses för att jy-
cken ska vara i balans. 
En hund som upplever bris-
ter i ovanstående, exempelvis 
sitter ensam hemma stor del 
av sin vakna tid, har inga bra 
förutsättningar för att fungera i 
ett samhälle. Det är dock aldrig 
hundens fel. Ägarhandlingen 
förtäljer vem ansvaret ligger på.  
För givetvis är det vi hundägare 
som ska ge våra hundar rätt om-
ständigheter för att kunna vara 
harmoniska samhällsinvånare. 
Det är inget som kommer gratis 
med valpköpet.

Ge jyckarna gott rykte, 
sköt din del av avtalet
Hundägare behöver visa hänsyn, 
respekt, ha förståelse för och 
vara lyhörda gentemot hunden. 
Och övriga samhällsbor, vare 
sig det är människor, andra hus-
djur, boskap, vilda djur - eller 
bebyggelse och natur för den 
delen. Det handlar om mer än 
att bara respektera koppeltvång, 
förstå allergiker hålla in jycken 
kring hundrädda. Fler därutöver 
uppskattar inte hundar, hundbajs 

och skällande. Det sköts oftast 
bra i Uppvidinge, som har rela-
tivt få klagomål på olägenheter 
om just hund. Det kanske är för 
att många Uppvidingehundbor 
lyckas med ansvarstagandet som 
vi kan knöka in många fyrbenta 
just här.
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Uppvidinges 10 mest 
förekommande raser:

Vi vann! Det kanske aldrig var en tävling. Men VI 
VANN ändå! Titeln årets hundtätaste kommun i 
Kronobergs län. Något att vara stolta över kan-
ske, men samtidigt ta på största allvar. För det 
finns ett stort ansvar i att ha hund. Ta det ans-
varet gånger 1496, antalet hundar som huseras i 
Uppvidinge, så har ni Uppvidingehundägares koll-
ektiva ansvar gentemot resterande befolkning.
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