
Gör resan 
trevlig för 

ledarhunden



Ledarhunden – färdtjänstens fyrbenta passagerare 
Här får du som arbetar med 
färdtjänstresor råd om hur du kan 
medverka till att göra resan både 
säker och trevlig för passageraren med 
fyra ben, ledarhunden. Du får också 
information om de lagar som styr 
transporter med djur samt fakta om 
ledarhunden.

Ledarhunden är, liksom polishunden och 
narkotikahunden, en tjänstehund. Det 
betyder bland annat att den får vara på 
platser och i lokaler där andra hundar inte 
får vistas. När ledarhunden har sin vita 
sele på sig, arbetar den och får inte störas.

Ledarhunden är en tjänstehund

Ett levande förflyttningshjälpmedel
Ledarhunden är ett levande förflyttnings-
hjälpmedel för personer med syn-
nedsättning. Ledarhundens uppgift är att 
leda sin förare förbi faror och hinder i 
miljön, markera kanter, trappor, stolpar, 
hissar med mera. Ledarhundsförare 
kallas den som använder ledarhunden. 
Tillsammans är de ett ledarhundsekipage.

Lagar som styr säkra 
transporter med djur
Jordbruksverket, som är lag- 
stiftande myndighet med av- 
seende på djur, påtalar i 
Djurskyddslagen (1988:534), 
Djurskyddsförordningen 
(1988:539) samt Djurskydds-
myndighetens föreskrifter och 
allmänna råd om transport av 
levande djur (DFS 2004:10) 
om regler angående transport 
av levande djur. I dessa lagar 
föreskriver Jordbruksverket att 
djuren ska transporteras på ett 
säkert sätt, de får inte riskera att 
utsättas för skada eller lidande i 
samband med transport.

Transportmedlet ska vara lämpligt 
för ändamålet. 

Djuren ska skyddas mot stötar, 
skavningar och liknande samt 
skyddas mot värme och köld.



Det är olämpligt att samplanera en 
resa med passagerare som använder 
förflyttningshjälpmedel som till 
exempel rullator eller rullstol. Detta på 
grund av att dessa bilar har fästen för 
rullstolen som kan skada hunden.

Tänk på att:
• Stäng av motorn. Ledarhunden vill 
inte hoppa in om motorn är igång.
• Töm kombiutrymmet! Lösa föremål 
kan flyga omkring och skada hunden 
vid kraftiga inbromsningar eller 
svängar.
• Undvik att förvara bensindunkar, 
flaskor med spolarvätska, glykol och 
dylikt i kombiutrymmet! Detta kan ge 
ledarhunden livshotande skador vid 
förtäring.
• Spänn fast reservdäck, bilbarnstolar 
och liknande.
• Utrusta kombiutrymmet i bilen 
med ett ”hundgaller”/lastgaller och 
gummimatta.
• Halvkombi kan ha för litet utrymme 
för ledarhunden.

Kom ihåg att:
Passageraren/ledarhundsföraren själv 
ska sätta in sin ledarhund vid hämtning 
samt själv ta ut sin ledarhund vid 
resans slut. 
    Vänta med att öppna bagageluckan 
tills du får klartecken från 
passageraren/ledarhundsföraren.

Observera:
• Airbag på passagerarsidan kan 
orsaka dödsolyckor om ledarhunden 
åker fram på golvet.
• Golven i fordon som är anpassade 
för rullstol är ofta mycket hala och har 
fästen som kan skada ledarhunden.
• Fordon med värmeslingor i 
golven kan orsaka brännskador på 
ledarhundens tassar.

Allmänna råd för en säker resa med ledarhund

Undvik löst bagage Inget löst bagage – glad hund



Mer information om 
ledarhundar får du från 
ledarhundsverksamheten vid 
Synskadades Riksförbund.  
Se hemsida www.srf.nu  
Sök på ledarhundar, under 
kontakt finns aktuella 
telefonnummer.
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122 88 Enskede  
Tel 08-39 90 00
www.srf.nu 

Stöd vårt arbete Plusgiro 90 00 90-2

Denna broschyr

Denna broschyr ”Gör resan trevlig 
för ledarhunden” kan beställas från 
Synskadades Riksförbund, e-post  
info@srf.nu eller tel 08-39 90 00 
eller laddas ner från www.srf.nu

Synskadades Riksförbund

Synskadades Riksförbund, 
SRF, är synskadades egen 
organisation med medlemmar 
i hela landet. Vi arbetar för 
att alla synskadade, barn 
och vuxna, ska kunna leva 
ett aktivt och jämlikt liv i 
samhället.  
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Du som vill veta mer 
om ledarhundar


