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Abstract  

Japan is known to be a country associated with many unique culture elements, but one often 

forgotten aspect is the dog care. Dog ownership has evolved into a trending lifestyle which is 

increasingly competing with parenthood amongst Japanese people. However, according to 

statistics from The Ministry of the Environment, almost 1,2 million dogs have been placed 

into rehoming shelters across Japan year 1974, of which 97,7 % of the animals were 

euthanized. Up until 2006 more than 90 % of all the to-be resheltered animals were still 

euthanized. 

    The primary purpose of this study is to access and examine the living conditions of the 

dogs in Japan, how the Japanese animal laws are distinguished from Swedish counterparts and 

what actions that have been taken by animal welfare organizations located in Japan. The 

question at issue is “What are the current conditions of the dogs in the Kansai and Kanto 

region with regards to breeding, selling and rehoming shelters (hokenjo) and how are they 

held up against current relevant Japanese laws?”. 

     The sources of information that have been used to answer the question are Swedish and 

Japanese laws, news articles, official websites and documents. The theoretical approach that 

have been used is based on linguistics and animal laws. 

     The yielded results shows that the formulation of the law contents is able to be interpreted 

according to the personal needs and economic priorities. Due to the lack of concrete 

formulations of laws regarding dog care, there is a risk that people who are involved can run 

their businesses in favor of their own likings despite that the laws are broken. This has led me 

to question the current written Japanese laws. After comparison between Swedish and 

Japanese laws, it can be stated that dogs are seen differently in Japan and in Sweden. 

     Animal welfare organizations are working primarily to help dogs to be resheltered, but also 

to be sterilized. Other priorities in the country are focused on teaching its population to care 

and handle dogs, and to transform the hokenjo to an equivalent of Germany’s “Tierheim” and 

the restricting of laws. 

 
Keywords: Dogs, Japan, laws, living conditions, animal rights, animal welfare. 
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Konventioner  

I denna uppsats kommer jag att skriva alla japanska namn efter ordningen Efternamn – 

Förnamn. Västerländska namn kommer skrivas i ordningen Förnamn – Efternamn. Jag 

kommer även att använda mig av det modifierade Hepburnsystemet för japanska 

romaniserade ord. Långa vokaler skrivs med makron, ā, ī, ū, ē och ō. Alla japanska ord och 

begrepp kommer att skrivas kursiverat, till exempel ”hokenjo”. 

     Eftersom japanska inte använder plural som svenskans ”hund – hundar” kommer alla 

romaniserade ord att skrivas på samma vis, det vill säga singular. All text är översatt av mig 

om inte annat anges.  

     All japansk lagtext (kapitel ”Japan” och ” Kankyōshō”) har Gunnar Linder på Stockholms 

universitet hjälpt mig att tolka. 

     Terminologin som används i uppsatsen är den som används av svenska jordbruksverket. 

     
Ordlista 
 
Hokenjo (保健所) – betyder ursprungligen hälsocenter, men används även som term för 
omplaceringshem för sällskapsdjur såsom hundar och katter. 
 
Satsushobun (殺処分) – betyder slakt eller eutanasi. Term för avlivning av djur inom Japan. 
 
Zero-stray policy – antalet hemlösa djur ligger så nära antalet noll som möjligt. 
 
Förkortningar  
 
NHK – ⽇本放送協会 (Nippon hōsō kyōkai), engelskt officiellt namn: Japan Broadcasting 
Corporation. NHK är Japans public service radio- och tv-bolag. NHK liknar Sveriges SVT. 
 
PETA- People for the Ethical Treatment of Animals. PETA har sitt huvudkontor i USA och är 
världens störta djurrättsorganisation. 
 
Pet Kyousei – ペットとの共⽣推進協議会 (Pettoto no kyōsei suishin kyōgikai, 
Djursamlevnadsskyddsassociationen)  
 
RSPCA – Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals är den största 
djurvälfärdsorganisationen i Storbritannien. De arbetar också internationellt runtom i Europa, 
Afrika och Asien. Finns även i Australien vid namn “RSPCA Australia”.  
 
TME – The Ministry of the Environment. Ursprungligen 環境省 (Kankyōshō). För enklare 
läsning har jag valt att använda det engelska namnet i uppsatsen och därmed även 
förkortningen TME.  
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Inledning 

Ordet Japan kan förknippas med många olika saker, till exempel anime, manga, många 

invånare, avancerad teknologi och höghus som motstår jordbävningar. För mig framstår 

landet främst som en excentrisk värld med fascinerande kimono- och populärkultur, men 

framförallt tänker jag på hundarna i Japan.  

     När jag fick beskedet att jag skulle studera en termin i Japan fick jag höra från min 

studierektor att det inte finns så många hundar i Japan. Men hon hade inte helt rätt. Det fanns 

många hundar, men inte där jag trodde de skulle finnas. Jag hittade hundar i två områden: 

Yoyogi park och djuraffärerna. I Yoyogi park fanns det massvis med uppklädda hundar, de 

hade på sig tröjor, utsmyckade halsband och kunde sitta i barnvagn, medan på djuraffärerna 

var det valpar som satt isolerade i glasburar. 

     Eftersom det i Sverige inte finns hundar som säljs i djuraffärer, utan endast av uppfödare 

fann jag den situationen chockerande. När jag skulle köpa hund i Sverige ställdes krav på mig 

som köpare från uppfödaren. Huruvida kraven uppfylldes bestämde uppfödaren sedan om jag 

fick köpa valpar av henne eller inte.  

     Det var hundförsäljningen som fick mig att undra vad mer som skiljer sig mellan Sverige 

och Japan när det gäller hundar. Är det bara försäljning av hundar som skiljer sig eller finns 

det något mer?  

 
Bakgrund 
Ruth Evans och Roland Buerk skriver i ”The Guardian” om hur fler japaner föredrar att skaffa 

hund före barn. I artikeln estimerar de att djurindustrin i Japan ligger på ett värde av ca 10 

miljarder dollar. Många av djuren får uppleva spaanläggningar, yoga och bära märkeskläder. 

Vissa har till och med tillgång till sina egna rum med garderob. Denna ”trend” är så stark att 

många japaner menar att det är lättare att köpa kläder och produkter för hundar än till barn.1  

     Samtidigt visar en sammanställning från The Ministry of the Environment (TME) antalet 

hundar och katter som mellan åren 1974-2016 har lämnats in på omplaceringshem och 

andelen i procent som varje år avlivats på omplaceringshemmen.2     

    Enligt TME gasades år 2010 205,000 hundar och katter ihjäl, vilket innebär att det dagligen 

avlivades ca 500 katter och hundar runt om i landet.3 

                                                
1 Evans, Ruth och Roland Buerk, “Why Japan prefers pets to parenthood”, The Guardian, 2012-06-08, hämtad 
2018-01-28 kl.15.27. 
2 Se bilaga 1. 
3 Clegg, Cara, “500 cats & dogs legally killed in Japan each day, but one organization says ‘no more’”, Sora 
News 24, 2013-08-01, hämtad 2018-03-28 kl.19.07. 
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Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hundars levnadsförhållanden i Japan. Jag tänker 

fokusera på uppfödning, försäljning, omplaceringshem (hokenjo) och den vanligaste 

avlivningsformen som för nuläget finns i Japan. Jag vill även ta reda på hur Japans lagar och 

regler förhåller sig till hundars liv i Japan samt hur detta går att kontrastera mot lagar som 

finns i Sverige. Slutligen vill jag även undersöka vilket fokus djurskyddsorganisationer i 

Japan har och vilka andra åtgärder som har tagits för främjandet av hundars livssituation. 

 

Frågeställning 
Vilka förhållanden finns gällande uppfödning, försäljning och omplaceringshem (hokenjo) för 

hundar i Kansai- och Kantoregionen och hur förhåller de sig till de lagar som finns i Japan?  

 

Avgränsningar 
I detta arbete har jag valt att endast förhålla mig till hundar. Jag är väl medveten om att det 

finns liknande situationer för katter, men då områden som uppfödning och bakgrund skiljer 

sig mycket har jag valt att begränsa mig till hundar. Då hundar och katter ibland sätts ihop i 

statistik har jag valt att behålla katter endast vid sådana tillfällen där de två inte går att 

separera.  

     Jag har även tänkt på boskapsdjur och försöksdjur, men då dessa två inte har mycket 

gemensamt med sällskapsdjur har jag endast valt att nämna dem vid de områden som anses 

lämpliga och inte undersöka deras situation. 
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Metod och material 

Undersökningen kommer att genomföras genom en studie av lagar som är aktuella för djur i 

Japan. Jag använder mig i första hand av primära källor som består av tidningsartiklar, 

officiella hemsidor, lagtexter och dokument som finns tillgängliga över nätet. Med detta 

material åskådliggörs den situation som uppmärksammats i Japan. Resultatet kontrasteras 

även mot de lagar och regler som finns i Sverige.  

     Under uppsatsens gång kommer jag hålla mig till såväl ett lingvistiskt perspektiv som 

lagperspektiv. Det kommer även att finnas en dokumentationsanalys av det insamlade 

materialet.  

     Det lingvistiska perspektivet betyder att japanska tecken kommer analyseras och ställas 

mot svenskans ”liknande” betydelse, för att se om orden kan avgöra skillnaden mellan t.ex. 

djurrätt och djurskydd.  

 

Uppsatsens disposition 
Denna uppsats kommer att bestå av fem kapitel: 

1. Välfärd eller Rättigheter? Detta kapitel tar upp skillnaden mellan termerna välfärd och 

rättigheter. 

2. Lagverk och ansvarande myndigheter. För att förstå situationen i Japan kommer jag att 

skriva om de lagar som finns i Japan och vad den ansvarande myndigheten skriver om 

djurskyddslagen i landet. Vidare kommer jag även att skriva om Sveriges lagstiftning 

och ansvarande myndighet gällande hundar.  

3. Hundens resa. Jag kommer med hjälp av japansk och utländsk media leta efter de 

djurförhållanden som har uppmärksammats. Även mina egna upptäckter från min resa 

till Japan och den information jag hittat på djuraffärers hemsidor kommer att 

inkluderas.  

4. Djurskyddsorganisationer i Japan. Detta kapitel beskriver tre djurskyddsorganisationer 

i Japan samt deras mål och aktiviteter. 

5. Åtgärder i landet. Här kommer jag skriva om olika evenemang och företag som utöver 

djurskyddsorganisationer arbetar med befrämjandet av djurens livssituation. 
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Välfärd eller Rättigheter? 

”djurrätt är idén om grundläggande rättigheter för djur, särskilt rätten till ett naturligt liv.”4 

 

På BBC’s hemsida ligger en etisk introduktion till djurs rättigheter. En sak att förstå är 

skillnaden mellan välfärd och rättigheter, vilket BBC förklarar enligt nedan: 

     Skillnaden mellan djurens rättigheter och djurens välfärd kan skiljas på det sätt att en 

djurrättsaktivist kämpar för djurens levnad utan burar, medan en djurvälfärdsaktivist kämpar 

för djurens levnad i större burar.5 

     Den stora skillnaden mellan en rättsaktivist och en välfärdsaktivist är hur man ser på 

djuren i olika situationer, till exempel vid uppfödning av djur. En rättsaktivist anser att det är 

moraliskt fel att använda eller utnyttja djur på någon nivå som en människa inte skulle 

acceptera för en människa. En välfärdsaktivist anser att det är moraliskt acceptabelt att 

utnyttja djur så länge de undgår smärta eller upplever smärta i så liten grad som möjligt.  

      Fortsättningsvis står det på BBC’s hemsida om vad som skulle hända om djuren fick 

samma rättigheter som människan och hur följderna kan bli för den mänskliga rasen. Skulle 

djuren få rättigheter betyder det att människor inte kan utnyttja djuren på de sätt som skulle gå 

emot dessa rättigheter. Det skulle innebära att: 

• Människorna accepterar att djuren är medvetna varelser och inte maskiner eller objekt 
• Djuren har egna intressen 
• Människorna måste respektera djurens intressen 
• Människor får inte utnyttja djuren 
• Människor får inte behandla djuren som objekt 
• Människor får inte döda djuren 

Skulle människorna acceptera dessa rättigheter för djuren skulle många av oss bli begränsade 

och i vissa fall till och med dö. Ett exempel är att om dessa rättigheter fanns skulle vi inte ha 

möjligheten att utföra medicinska experiment på djur, vilket kan leda till att sjuka människor 

avlider då man inte kan pröva ett läkemedel via djurexperiment.6 

 

                                                
4 Nationalencyklopedin, djurrätt, https://www-ne-
se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/djurr%C3%A4tt, hämtad 2018-04-02 kl.12.33. 
5 BBC, ”Introduction to animal rights”, http://www.bbc.co.uk/ethics/animals/rights/introduction.shtml, hämtad 
2018-03-11 kl.14.50 
6 IBID 



8 
 

Lagverk och ansvarande myndigheter 

EU har erkänt djur som kännande varelser och har gemensamma regler för djurskydd. De är 

vanligen så kallade minimiregler vilket gör att enskilda länder kan ställa hårdare krav än de 

som EU ställt. Dessa regler avser bland annat djurskötsel, slakt och transport.7 

 

Japan 
Nedan följer en sammanfattande översättning av de lagar jag anser vara relevanta för min 

uppsats.8  

Act on Welfare and Management of Animals, Lag om djurens välfärd och omhändertagande.  

§ 1 Den här lagen har som mål att motverka djurplågeri och försummandet av 

djur. Den ska visa en lämplig hantering av djur och hur man ska skydda och 

upprätthålla deras hälsa och säkerhet. Lagen är även till för att medföra en 

atmosfär hos folket att vilja skydda djur. Djurens liv ska respekteras. Man ska 

bidra till att utveckla en känsla av frid och vänskap mellan människa och djur 

utan att det påverkar vardagslivet. Detta genom att förhindra djuren att skada 

människors liv och ägodelar. Avsikten är att försöka realisera ett samhälle där 

djur och människor kan samexistera. 

 
§ 2 Djur är levande varelser. Därför får ingen människa, oavsett vem man är, 

döda, orsaka smärta eller lidande till något djur. Man måste även tänka på att 

djur och människors samlevnad och djurens beteende för att utifrån detta hantera 

djur på ett lämpligt sätt för att kunna leva tillsammans. 

     2. Vid uppfödande och vårdnadsinnehavande av djur måste man se till att 

djuret får i sig tillräckligt med mat och vatten. Man måste även säkerhetsställa 

djurets hälsa och se till att djuret lever i en lämplig miljö anpassad efter deras 

beteende och art.  

                                                
7 Nationalencyklopedin, djurskyddslagstiftning, https://www-ne-
se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/djurskyddslagstiftning, hämtad 2018-04-02 kl.13.04. 
8 Utdrag ur den japanska lagboken gällande djurens välfärd och förvaltning. Egen översättning med hjälp av 
Gunnar Linder på Stockholms universitet som har hjälpt mig tolka de japanska lagtexterna. 動物の愛護及び管
理に関する法律	(Dōbutsu no aigo oyobi kanri ni kan suru hōritsu),	
Act on Welfare and Management of Animals, http://elaws.e-
gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=348AC1000000105&openerCode=1, hämtad 
2018-03-16 kl.19.35. 
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§ 4 För att fördjupa förståelsen och intresset har regeringen 

startat ”djurskyddsveckan” [landsomfattande].9 Varje år från den 20 september 

fram till den 26 september ska djurskyddsveckan hållas. Statliga och regionala 

organisationer ska under denna vecka anstränga sig för att ordna evenemang 

passande för detta ändamål. 

 
§ 7 Ägare10 av djur måste inse vilket ansvar de har för att hantera, skydda, fostra 

och säkerhetsställa djurets hälsa på ett propert sätt. Man måste anstränga sig för 

att se till att djuret är säkert och vid god hälsa genom att se till att djuret får mat, 

vatten och omvårdnad samtidigt som djuret inte förorsakar någon form av 

störning i vardagslivet eller skada på människor och ägodelar. 

     2. Man ska ha korrekt förståelse gällande epidemiska sjukdomar som kan 

uppstå hos djur och man måste anstränga sig för att vara nödvändigt 

uppmärksam för att förhindra spridningen av dessa sjukdomar. 

     3. Man ska se till att djuret är under uppsikt och måste anstränga sig för att 

vidta åtgärder för att hindra djuret från att springa fritt. 

     4. Ägare till djur ska ta hand om djuret tills det dör. Djuret ska behandlas på 

korrekt sätt genom fostran av djuret samt ge det mat och vatten. 

     5. Djuret ska hållas under uppsikt så att det inte sker okontrollerad och 

onödig förökning. Man måste vidta åtgärder för att förhindra okontrollerad 

förökning och se till att det inte blir svårigheter med uppfostran. 

 
§ 8 Personer som har som sysselsättning att sälja djur måste ge nödvändig 

information till köparen gällande djurets art, karaktärsdrag, hur djuret kan 

brukas och hur djuret hanteras lämpligt.  

     2. Man måste anstränga sig att genomgå de tidigare nämnda förklaringarna 

genom att utgå från köparens kunskap och erfarenhet. Informationen överförs på 

ett sådant sätt att köparen förstår. 

 

                                                
9 動物愛護週間 (doubutsu aigo shuukan, 動物 betyder djur, 愛護 betyder beskydda och 週間 betyder vecka) 
10 所有者(shoyuusha, 所 betyder plats, 有者 betyder ägare, på engelska översatt till ”owner”) 占有者
(senyuusha, 占 betyder ockupera/hålla, på engelska översatt till ”possessor”). Under kapitlen ”Japan” och ”The 
Ministry of the Environment” kommer ägare betyda dessa två saker. 
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§ 10 Personer som avser att starta ett företag med inriktning på försäljning av 

djur (vilket innebär däggdjur, fåglar och reptiler) skall registrera sig hos the 

Ministry of the Environment. 

     2. Personen som avser starta företaget skall lämna in följande information 

hos ansvarande guvernör och även skicka det till the Ministry of the 

Environment: 

          i. Namn och adress på personen som avser starta företaget samt namn på 

personen som står som ansvarig för företaget.  

          ii. Företagets namn och adress till lokal. 

          iii. Vilken typ av verksamhet som ska bedrivas (försäljning, uppfödning, 

utställning, förvaring etc.) samt redogöra för hur verksamheten ska bedrivas. 

          iv. Vilken typ av djur som ska hållas i lokalen samt antal. 

          v. Om personen avser att ta hand om och uppföda djur ska även följande 

information nämnas: 

• Adress för djuranläggningen 

• Djuranläggningens struktur och storlek 

• Metod för att hantera och sköta lokalen 

     3. Personer som avser att sälja hundar och/eller katter skall förutom 

ovanstående punkter även ange: 

          i. Om det kommer finnas avel av djur i verksamheten. 

          ii. Vid försäljning av hundvalpar och/eller kattungar måste man beskriva 

hur man tänker ansvara för deras hälsa och säkerhet. Man måste redogöra för att 

man har tillräckligt med medel för att kunna säkerhetsställa hundvalparnas 

och/eller kattungarnas hälsa och säkerhet. 

 
 

§ 21-4 När någon har för avsikt att köpa djur från företag, verksamheter eller 

djuranläggningar enligt ovan är säljaren skyldig till att låta köparen träffa djuret 

i dess aktuella tillstånd. Är det inte möjligt har köparen rätt till att få se djuret på 

ett sådant sätt som motsvarar ett riktigt möte. Information som namn på 

uppfödare, födelsedag och hur djuret hittills har omhändertagits och förvarats 

ska finnas i skriftlig eller digital form. The Ministry of the Environment kan 

även komma med ytterligare krav som måste redovisas för köparen. 
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§ 22-2 Verksamheten måste genomföras i enlighet med den planering som 

finns11 för hundar och katter gällande hälsa och säkerhet. 

 
§ 22-3 Personen som ägnar sig åt verksamheten måste se till att försäkra ett 

samarbete med veterinär eller liknande för att säkerhetsställa hundar och katters 

hälsa. 

 
§ 22-4 Förutom de fall som man inte kan påverka måste personen som driver 

verksamheten säkerställa livslång hantering av de hundar och katter som inte går 

att sälja. 

 
§ 22-5 Man får inte sälja, överlämna eller ställa ut hundar eller katter innan 

djuret fyllt minst 56 dagar.12 

 
§ 37 I de fall där parning mellan djur blir okontrollerad måste man anstränga sig 

för att vidta åtgärder såsom operation för att förhindra oönskad förökning. 

 
§ 40 Vid behov att avliva djuret ska avlivningen ske på ett sådant sätt som 

orsakar minsta möjliga smärta och lidande. 

     2. The Ministry of the Environment ska tillsammans med andra berörda 

myndigheter diskutera lämplig metod för avlivning.13 

 

Kankyōshō  

Kankyōshō, hädanefter The Ministry of the Environment (TME), har på sin hemsida ett antal 

reviderade lagar som förstärker de som redan står i lagboken, jag har valt att fokusera på de 

som kretsar kring uppfödning och försäljning.  

      I relation till paragraf 2 skriver TME även om de 5 friheterna djur har rätt till. Dessa lyder: 

1. Frihet från hunger och törst 
2. Frihet från obehag 
3. Frihet från smärta 

                                                
11 I lagboken framkommer det inte vilken planering det är som gäller. 
12 56 dagar motsvarar 8 veckor. 
13 Utdrag ur den japanska lagboken gällande djurens välfärd och förvaltning. Egen översättning med hjälp av 
Gunnar Linder på Stockholms universitet som har hjälpt mig tolka de japanska lagtexterna. 動物の愛護及び管
理に関する法律	(Dōbutsu no aigo oyobi kanri ni kan suru hōritsu),	
Act on Welfare and Management of Animals, http://elaws.e-
gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=348AC1000000105&openerCode=1, hämtad 
2018-03-16 kl.19.35. 
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4. Frihet från skräck och förtryck 
5. Frihet till naturligt beteende 

Utöver idén att djur inte ska dödas och misshandlas, ska man även se till att djuren får vistas i 

en miljö med tillgång till mat, vatten och sjukvård. 

     Valpar får inte skiljas från sin moder alltför tidigt eftersom de kan utveckla ett oönskat 

beteende så som bitande och skällande. Men eftersom det är svårt att göra en bedömning av 

djurens ideella tillstånd får man inte sälja, överlämna eller ställa ut valpar förrän de har nått en 

viss ålder, detta gäller även fall som inblandar förmedlare, auktion och transport. Därför har 

TME skapat denna lag för att reglera fråntagandet av valpar från modern. Dock gäller inte 

denna lag i de fall valpar visas upp för en representativ köpare när valparna är tillsammans 

med sin familj och/eller syskon. 

     Det är förbjudet att överlämna eller ställa ut valpar innan de blivit 56 dagar (efter födsel). 

Fram till den 31 augusti 2016 var minimigränsen 45 dagar. Efter den 1 september 2016 

inrättades en reviderad lag på 49 dagar.14 

     Ägare har ett ansvar att förhindra hundar från att springa omkring fritt och se till att det 

finns utrustning för hela deras uppväxt. Man måste även se till att omgivningen är säker, så att 

inga hinder uppstår i omgivningen eller vardagslivet. Man ska ta hand om djur under hela 

deras livstid, i synnerhet sällskapsdjur.15 

     I relation till § 10 punkt 2 har TME även krävt att personen som tänkt starta en 

djurverksamhet med intentioner att föda upp och sälja djur även ska visa upp en plan där 

följande utrustning ska finnas i avsedd lokal: 

1. Burar (anpassade efter djursort) 
2. Ljusutrustning 
3. Vattenanläggningar 
4. Avloppsanläggningar 
5. Utrustning för tvätt av djur, annan utrustning och lokal 
6. Desinfektionsutrustning  
7. Anläggning för ackumulering av avlopp, rester eller annat avfall 
8. Tillfällig förvaringsplats för djurkroppar 
9. Förvaringsanläggningar för foder 

                                                
14 Jag har tolkat denna reviderade lag som en temporär lag. I lagboken beskrevs den reviderade lagen som en tid 
för myndigheten att undersöka djuren för att hitta en ideal tid för när man kan skilja valpar från sina föräldrar på 
ett sådant sätt som gynnar valpar, uppfödare och samhället. Enligt The Ministry of the Environment kan en sådan 
reviderad lag vara giltig i 5 år fram tills en ny lag har bestämts (vilket i detta fall bör vara 56 dagar), men 
eftersom lagen inskaffades år 2016 kan denna lag fortfarande gälla. Källa: Ministry of the Environment, 
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/files/n_11.pdf, § 7, del 1, punkt 3, hämtad 2018-04-13 
kl.20.47. 
15 IBID, § 4 
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10. Rengöringsutrustning 
11. Luftkonditioneringsutrustning 
12. Utrustning som håller vind, ljus och regn ute (med undantag för burar som hålls 

inomhus) 
13. Uteträningsplats (begränsad till personer som avser att bedriva ett träningsföretag, t.ex. 

djurutbildning)16 
I ett dokument utgivet av TME finns frågor gällande hur många hundar man får ha i bur, rum 

och utrymmen.17 Då dokumentet endast innehåller frågor går det inte med säkerhet att skriva 

vilka mått som gäller för antal djur, men eftersom dokumentet är utgivet av en officiell 

myndighet har jag valt att skriva ner måtten och använda dem som minimi- och 

maximistorlek per nämnd yta. 

     De mått som står för burar är: 18 

• 50cm × 31cm × 39,5cm  
• 60cm × 44cm × 54cm 
• 74cm × 55cm × 65cm 
• 91,5cm × 63,5cm × 74cm 

     Måtten för ”Pet Mansion”:19 

• 85cm × 59cm × 59cm 
• 95cm × 70cm × 70cm 
• 111cm × 66,5cm × 71,5cm 

     Mått avsedda för plats av aktivitet, lek:20 

• 90cm × 45cm 
• 90cm × 90cm 
• 180cm × 90cm 
• 180cm × 180cm 

     

  

                                                
16 動物の愛護及び管理に関する法律施⾏規則（平成１８年１⽉２０⽇環境省令第１号）, (doubutsu no 
aigo oyobi kanri ni kan suru houritsu shikoukisoku [heisei 18 nen 1 gatsu 20 nichi kankyou shourei dai 1 gou], 
Verkställighetsbestämmelser om lagar om djurens välfärd och djurhållning [Miljöministeriets förordning nr 1 
den 20 januari 2016]) http://elaws.e-
gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=418M60001000001&openerCode=1, hämtad 
2018-04-14 kl.17.56.  
17 Länk till dokumentet: https://www.env.go.jp/council/14animal/y140-46/ref03.pdf  
18 Alla mått är bredd × djup × höjd. 
19 ペットマンション – betyder djurhus. Det är ett burliknande utrymme avsett för djuret att bo i.  
20 Dessa utrymmen har ingen gräns på höjd, utan räknas endast i längd × bredd 
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Sverige 
Nedan följer ett urval från djurskyddslagen utgivet av näringsdepartementet utfärdat den 2 

juni 1988: 

1 § Denna lag avser behandling och vård av sällskapsdjur och försöksdjur. Den 

avser också övriga djur som hålls i fångenskap. 

2 § Man får inte utsätta djur för onödigt lidande eller sjukdom och de ska 

behandlas väl.  

3 § Man måste ge djur tillsyn och tillräckligt med vatten och mat. Maten och 

vattnet ska vara anpassat efter djurarten som utfordras och vara av god kvalité. 

4 § Man måste hålla och sköta djur i en bra djurmiljö som främjar deras hälsa 

och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.  

5 § Man får inte överanstränga djur. 

6 § Man får inte hålla djuren bundna så att de känner sig plågade, har brist på 

rörelsefrihet, inte kan vila eller ha otillräckligt med skydd mot väder och vind.  

8 § Vid förflyttning av djur måste förflyttningsmedlet vara lämpligt för 

ändamålet, ge djuret skydd mot värme och köld samt mot stötar, skavning och 

liknande. Djuren skall hållas skilda från varandra i den utsträckning det behövs. 

9 § Vid fall då ett djur är sjukt, skadat eller på andra sätt visar tecken på ohälsa 

via sitt beteende, måste djuret snarast få nödvändig vård av veterinär eller annan 

åtgärd, om inte skadan eller sjukdomen är så svår att djuret måste avlivas 

omedelbart.  

13 § Vid slakt och förflyttning till slaktområdet skall djuret skonas från onödigt 

obehag och lidande. Detsamma gäller avlivning av djur i andra fall än slakt.21  

 

  

                                                
21 Sveriges Riksdag, Djurskyddslagen, omtryckt 2003, ändrad tom 2018, paragraf 2-6, 8, 9 & 13. 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/djurskyddslag-1988534_sfs-
1988-534, hämtad 2018-03-13 kl.14.11. 
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Jordbruksverket 

Jordbruksverket är en statlig myndighet med uppdrag av regeringen. En av Jordbruksverkets 

uppgifter är att se till djurens välmående. Bland annat rekommenderar de att hundar bör rastas 

åtminstone var sjätte timme dagtid, men valpar och äldre hundar bör rastas oftare.22  

Uppfödning/Avel 

De regler som finns kring avel är: 

Om risk för sjukdomar eller funktionsnedsättningar finns får man inte använda hund i avel.  

En tik får endast paras efter att tiken har blivit 18 månader gammal och löpt minst två gånger. 

Om tiken skulle få två kullar inom en period om ett år måste tiken få minst ett års vila innan 

den får paras igen. Det är förbjudet att avla djur som har  

• sjukdomar eller funktionsnedsättningar som kan ärvas  
• recessivt anlag i dubbel uppsättning för sjukdom 
• enkelt recessivt anlag för sjukdom med undantag för parning med individ som är fri 

från motsvarande anlag 
Även djur som är överdrivet aggressiva eller rädda får inte heller paras med risk för att det 

beteendet överförs till valparna.23 

     Hundvalpar får inte skiljas från sin moder, förutom tillfälligt, då de är i behov av moderns 

mjölk och omvårdnad fram till åtta veckors ålder. Om inte särskilda skäl ges får valpen inte 

heller lämna uppfödaren innan den fyllt åtta veckor. Fram till fyra månaders ålder ska en 

hundvalp inte vara ensam mer än korta stunder. Valpar under sex månaders ålder är inte 

lämpade att sitta i karantän.24 

Hundpensionat och omplaceringshem 
     För att öppna ett hundpensionat eller omplaceringshem (där man tar emot fyra eller fler 

hundar mot betalning eller för att förmedla dem till nya ägare) krävs det att man har tillstånd 

från skatteverket. Den utvalda lokalen måste godkännas av länsstyrelsen. Man måste även ha 

utbildning eller erfarenhet som motsvarar utbildningen där man känner till hundars beteende, 

problemhundar och -ägare, djurskyddslagstiftningen, hantering av stress mm.25 

                                                
22 Jordbruksverket, Så sköter du din hund, Rastning,  
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hundarochkatter/skotselavhundochkatt/saskote
rdudinhund.4.207049b811dd8a513dc80001977.html, hämtad 2018-04-10 kl.18.00. 
23 Jordbruksverket, Avel, 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hundarochkatter/avel.4.207049b811dd8a513d
c8000462.html, hämtad 2018-03-13 kl.14.15. 
24 Jordbruksverket, Så sköter du din hund,  
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hundarochkatter/skotselavhundochkatt/saskote
rdudinhund.4.207049b811dd8a513dc80001977.html, hämtad 2018-03-13 kl.14.21. 
25Jordbruksverket, Förvara andras hundar och katter, 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hundarochkatter/forvaraandrashundarochkatte
r.4.6beab0f111fb74e78a780001203.html hämtad 2018-03-13 kl.14.18. 
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     Utöver utbildning och erfarenhet krävs det även att lokalen där hundarna vistas i uppfyller 

följande krav: 

• Rum och utrymmen hunden ska vistas i ska vara rena, torra och även ha en mjuk 
liggplats där hunden kan ligga i sin naturliga ställning 

• Digivande tikar ska ha ett utrymme för sig och sina valpar 
• Rum och utrymmen ska ha en temperatur och luftfuktighet som är anpassad efter 

hunden 
• Fönster som släpper in dagsljus och lämplig belysning ska finnas 
• Isolering och vård av sjuka djur 
• Bad och skötsel av djuren26 

Rum och/eller utrymme har även krav på minimumstorlek för hundarna. Se bilaga 2 för tabell. 

Avlivning/Slakt 

Om djur måste avlivas av andra skäl än att bli livsmedel kan man avliva djur på andra sätt än 

slakt. Företag och organisationer som arbetar med slakt eller annan avlivning har krav på att 

all personal ska ha genomgått utbildning i djurskydd, djurhantering och bedövnings- och 

avlivningsmetoder för aktuella djurslag. Utbildningen måste vara dokumenterad.  

     Privatpersoner och andra typer av företag har inga formella krav förutom att kunna hantera 

djur på ett bra sätt och behärska avlivningsmetoden. Det är förbjudet att använda någon annan 

avlivningsmetod än sådan som antigen omedelbart dödar djuret, eller ger en bedövning som 

gör att djuret dör i medvetslöst tillstånd. De avlivningsmetoder som är tillåtna för hundar är: 

• Veterinär avlivar hunden genom överdos av narkosmedel. 
• Skjuta djuret under vissa förutsättningar. 
• Valpar yngre än 14 dagar får avlivas genom slag mot huvudet.27 

 

  

                                                
26 Jordbruksverket, Så sköter du din hund,  
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hundarochkatter/skotselavhundochkatt/saskote
rdudinhund.4.207049b811dd8a513dc80001977.html, hämtad 2018-03-13 kl.14.21.    
27 Jordbruksverket, Slakt och annan avlivning, 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurskydd/slaktochannanavlivning/annanavlivning.4.37cbf7b
711fa9dda7a18000230.html hämtad 2018-03-13 kl.14.27. 
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Hundens Resa  

Uppfödning 
Fackler Martin skriver i The New York Times om hur försäljningen av speciella hundraser har 

drastiskt eskalerat i Japan. Chihuahuor med blå teckning, det vill säga färgen på 

pälsen, ”toypudlar” som får plats i handväskan är några av de raser som kan ligga på 

marknaden för en miljon yen.28 

     Enligt Fackler är dessa speciella hundar mycket populära i Japan, vilket gör att många 

uppfödare vill sälja hundarna så fort som möjligt. Detta får dock allvarliga konsekvenser och 

för varje unik hund i kullen föds många fler med genetiska defekter. Dessa defekter kan vara 

hjärnskador, blindhet, benstruktursfel och saknade tassar, nosar och ögon.29 

     Forskaren Kageyama Toshiaki menar att situationen just blivit sådan på grund av fixering 

vid de olika trender som finns i Japan. Tidigare var det färgen rosa, då skulle datorer, kameror 

och spelkonsoler vara i rosa, men även spel som Tamagotchi och Pokemon har varit stora 

trender. Problemet med hundtrenden är att ”[…] folk glömmer bort att hundar inte endast är 

statussymboler. De är levande saker”.30 

     På senare tid ligger intresset på de mindre hundraserna. Chihuahuor, ”toypudlar” och taxar 

avlas för att få så unika former som möjligt. Chihuahuor ska bli mer läckra, ”toypudlar” 

mindre och taxar längre. Dessa fysiska strukturer och behovet att avla fram fler valpar orsakar 

många problem för framförallt tikarna. Okamoto Julie förklarar att de hundar som säljs från 

djuraffärer eller uppfödare oftast är för små för att kunna föda naturligt, många hundar 

förlöser i stället med kejsarsnitt. Bland uppfödare brukar de flesta genomföra kejsarsnittet 

själva, vilket leder till att många tikar tvingas föda fyra till fem gånger innan de ”kastas bort” 

menar Okamoto.31 Många tikar är dessutom för unga för att avla, men tvingas ändå till avel 

för att föda kullar så tidigt som möjligt.32 

                                                
28 En miljon yen motsvarade år 2006 ca 67,400 kronor där valutakursen beräknades som 1 JPY = 0,067400 SEK. 
Information hämtad från: http://www.yentillsek.se/historiska-valutakurser.php (2018-04-10 kl.20.11). Källa: 
Fackler, Martin, “Genetic defects rise with fad-driven inbreeding of dogs in Japan – Business – International 
Herald Tribune”, The New York Times, 2006-12-27, hämtad 2018-01-28 kl.15.37. 
29 IBID 
30 IBID 
31 Jacobsen, Natalie, “Why You Shouldn’t Buy a Pet in Japan”, Tokyo Weekender, 2016-07-22, 
https://www.tokyoweekender.com/2016/07/why-you-shouldnt-buy-a-pet-in-japan/, hämtad 2018-02-09 kl.10.22. 
32 Pawer, Don’t Shop, Adopt, Behind the Pet Stores, http://pawer.jp/en/dont-shop-adopt/behind-the-pet-stores/, 
hämtad 2018-03-22 kl.20.11. 
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     Kennelklubben33 i Japan menar att det endast är oetiska uppfödare som försöker göra vinst 

på denna trend, genom att para de unika hundarna gång på gång med varandra. I vissa fall kan 

det till och med innebära inavel i upp till tre generationer. I mänskliga termer skulle det 

innebära att fadern parar sig med sin dotter, och sedan med sitt barnbarn och slutligen med sitt 

barnbarns-barn för att öka chansen till att få den unika egenskapen som önskas på hunden. Ett 

exempel som nämns i artikeln är hunden Keika, en döv, starkt vindögd tax med halv-vit 

teckning.34 Hon såldes för 900,000 yen, resterande fyra valpar i kullen var så missbildade att 

de dödades efter födseln.35 

     Elizabeth Oliver och ARK besökte en taxuppfödare i Shiga (öster om Kyoto) efter att ha 

fått rapporter om djurmisshandel. De bestämde sig att besöka uppfödaren i hopp om att skaffa 

bevis som kunde fälla uppfödaren i domstol. På uppfödarens bakgård låg minst 30 stycken 

taxar i olika stadier av svält eller förmultning. När uppfödaren såg Oliver ringde denne 

polisen och Oliver blev arresterad. Det tog Oliver ytterligare fem år innan uppfödaren fick sin 

verksamhet stängd och fick böta 100,000 yen36. Oliver påstår att den japanska yakuza står 

bakom uppfödarna, men även att de har infiltrerat hela systemet i de mindre prefekturerna, 

vilket gör det svårt att komma åt uppfödarna.37  

     De valpar som föds ”godkända” separeras oftast redan efter en månad från modern. Detta 

anses vara en av de anledningar som påverkar hundens sociala beteende, så som skällande och 

bitande. Efter separationen packas de in i lådor och fraktas vidare till auktionshus. Efter 

auktionshuset hamnar de slutligen i djuraffären. Enligt boken ”Vem är det som egentligen 

dödar hundar” av Masahiko Ōta, står det att under fraktprocessen rapporteras ca 15,000 

hundar som saknade.38 De antas ha dött av stress.39 

                                                
33 ジャパンケンネルクラブ (Jyapan keneru kurabu) Japan Kennel Club, även förkortat som JKC är den 
officiella klubben i Japan som sköter all registrering av renrasiga hundar i Japan. I Sverige finns SKK (Svenska 
Kennelklubben) som har samma funktion som den i Japan.  Klubben består av flertalet mindre grupper som 
oftast är uppfödare inom en viss ras. 
34 Hundar kan ha olika sorters teckning, det kan vara från helbrun teckning till trefärgad. Taxar är oftast bruna i 
teckning, men denna hund beskrivs som tvåfärgad, där den ena färgen är vit, vilket är en ovanlig färg på taxar. 
35 900,000 yen motsvarar ca 60,660 kronor. Källa: Fackler, Martin, “Genetic defects rise with fad-driven 
inbreeding of dogs in Japan – Business – International Herald Tribune”, The New York Times, 2006-12-27, 
hämtad 2018-01-28 kl.15.37. 
36 Ca 8,000 kronor. 
37 Jacobsen, Natalie, “Why You Shouldn’t Buy a Pet in Japan”, Tokyo Weekender, 2016-07-22, 
https://www.tokyoweekender.com/2016/07/why-you-shouldnt-buy-a-pet-in-japan/, hämtad 2018-02-09 kl.10.22. 
38 太田匡彦, Ōta, Masahiko, ”⽝を殺すのは誰か”, Inu wo korosu no wa dare ka, vem är det som egentligen 
dödar hundar. 
39 Pawer, Don’t Shop, Adopt, Behind the Pet Stores, http://pawer.jp/en/dont-shop-adopt/behind-the-pet-stores/, 
hämtad 2018-03-22 kl.20.11. 
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     En artikel från Asahi Shinbun skriver om hundarnas förhållande hos en uppfödare i Kanto-

området. ”Hundarna hos oss är olyckliga” säger damen de möter på en av anläggningarna, 

rapporterar Asahi Shinbun. Hon har 150 avelshundar, huvudsakligen små raser, och varje år 

fraktar hon mellan 500 till 600 valpar till olika djuraffärer. När de går in i anläggningen möts 

de av hundarnas ylande. Burar av metall som är mellan 50 – 70 kvadratcentimeter är fyllda i 

ett 30 kvadratmeters stort rum. I varje bur finns det en till två hundar. Uppfödaren säger att 

det är vanligt bland andra uppfödare att avla så många hundar som möjligt i små rum. 

     Hundarnas burar är helt gjorda av stålgaller som gör att när de bajsar förs avföringen 

genom ett rör vilket gör att de inte behöver sitta i sitt egna bajs. Uppfödaren säger även att 

hon schamponerar ca 5-10 hundar om dagen. 

     När en valp fyllt 50 dagar transporteras de till djuraffären. En del transporteras vidare till 

djurauktion. Uppfödaren menar att det egentligen vore bättre om man kunde frakta valparna 

efter 60 dagars ålder, då deras kroppar börjat utvecklas och de kan äta ordentligt, men på 

grund av att utrymmet för djuren är begränsat är det inte möjligt att frakta dem senare än 50 

dagar efter födsel.40 

 

Försäljning 
Ca 90 % av alla hundar som säljs i Japan kommer från djuraffärer.41 Efter den så kallade ”Pet-

boom” i Japan började många valpar runtom i landet att säljas i olika djuraffärer, nuförtiden är 

det även möjligt att köpa hundar över internet. Många djuraffärer ställer inga krav på köparna, 

utan säljer valparna så länge betalningen genomförs. De seriösare djuraffärerna brukar fråga 

kunden om hans val av hund, och hjälper honom att hitta en hund som passar hans 

personlighet. De informerar även kunden om hundens goda och dåliga sidor så att kunden vet 

vad den ger sig in på vid köp. De mindre ”etiska” affärerna å andra sidan är mer intresserade 

av vinsten på hundarna, vilket leder till att många hundar inte går ihop med sina ägare och 

ägaren lämnar tillbaka hunden antingen till djuraffären eller hokenjo.42  

     På helgdagar och högtider hålls även stora reor i djuraffärerna för att locka fler kunder, 

vilket leder till att många hundar köps på impuls som, till exempel, julklappar.43  

                                                
40 太田匡彦、“ブリーダー、施設の現実は 繁殖⽝１５０匹抱える業者語る”、 朝⽇新聞、2018-01-31, 
(Ōta, Masahiko, ”Burīdaa, shisetsu no genjitsu wa hanshoku inu 150-biki kakaeru gyōsha kataru, Uppfödare 
berättar sanningen om anläggningarna och 150 avelshundar”), Asahi Shinbun, hämtad 2018-04-20 kl.19.45. 
41 Jacobsen, Natalie, “Why You Shouldn’t Buy a Pet in Japan”, Tokyo Weekender, 2016-07-22, 
https://www.tokyoweekender.com/2016/07/why-you-shouldnt-buy-a-pet-in-japan/, hämtad 2018-02-09 kl.10.22. 
42 Pawer, Don’t Shop, Adopt, Behind the Pet Stores, http://pawer.jp/en/dont-shop-adopt/behind-the-pet-stores/, 
hämtad 2018-03-22 kl.20.11. 
43 IBID 
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     Priset på hundarna avgörs främst av deras ålder, det vill säga, ju yngre hunden är desto 

högre pris har den. Om hunden inte har sålts vid tre månaders ålder börjar priset gradvis 

sjunka, och vid fem månaders ålder kan priset vara lägre än hälften av ursprungspriset. De 

hundar som inte får en ny ägare inom utsatt tid kan hamna i följande situationer: 

• Hunden återvänder till uppfödaren 
• Hunden flyttas vidare till en annan affär som säljer billiga gods 
• Hunden flyttas till hokenjo 
• Hunden överges uppe i bergen 
• Hunden avlivas44 

I djuraffärerna säljs valpar som ”shouhin”45 vilket innebär att de valpar som inte blir sålda 

slängs bort och de som hittat ett nytt hem blir ersatta med nya valpar. Vissa hundraser har 

dock större möjlighet att säljas även när de blivit äldre, då de är av en populärare hundras. Det 

ger butiken bättre status om de visar att de säljer populära raser.46 

     Under min resa till Japan sommaren 2017 besökte jag ett antal djuraffärer. Samtliga 

besökta affärer sålde hundar som var placerade en och en i glasburar (se bilaga 3 & 4) 

förutom vissa undantag där hunden kunde sitta i en större typ av metallbur.  

     Ser man närmare på bilaga 3 och 4 går det att estimera att ytan valparna lever på är ca 

50cm × 40cm × 40cm. Vidare ser man att många utrymmen är utrustade med strimlat papper 

(om detta har funktion som komfort eller absorberande av urin/avföring är osäkert) samt 

vattentillgång i form av glasflaska med munstycke. 

     Utöver detta besökte jag även djuraffärernas hemsidor. Många hemsidor erbjuder köp av 

valpar via nätet, vilket gör att man inte måste besöka valpen innan man har bestämt sig för att 

köpa den. En av dessa hemsidor, KOJIMA, har dessutom valmöjligheten att söka efter så 

kallade ”sällsynta” djur.47 

                                                
44 Ichio,	”ペットショップで売れ残りになったわんちゃんってどうなるの？” (Petto shoppu de urenokori 
ni natta wanchan tte dō naru no, Vad händer med hundarna som inte lyckas säljas i djuraffärerna), u.å., 
uppdaterad 2018-03-20, hämtad 2018-03-21 kl.21.52.  
45 商品 – gods, handelsvara, handelsartikel. 商 betyder sälja, försäljare, handla, göra en affär. 品 betyder varor, 
artikel, osv. Detta ord används oftast för varor som mat, kläder, heminredning, mm. 
46 Ichio,	”ペットショップで売れ残りになったわんちゃんってどうなるの？” (Petto shoppu de urenokori 
ni natta wanchan tte dō naru no, Vad händer med hundarna som inte lyckas säljas i djuraffärerna), u.å., 
uppdaterad 2018-03-20, hämtad 2018-03-21 kl.21.52.  
47 “めずらしい” Mezurashii, betyder sällsynt. När man tittar på hundkatalogen kan man ibland se ”sällsynt” 
och/eller ”NEW” stå på hunden. ”めずらしいペットをさがす” Mezurashii petto wo sagasu, ”sök efter 
sällsynta djur” är en flik man kan trycka på om man bara vill söka efter så kallade sällsynta hundar. 
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     Bilaga 5, 6 och 7 är ”skärmdumpar” hämtade från några av djuraffärernas hemsidor. Jag 

har noterat födelsedatumen på dessa valpar. Samtliga valpar har en ålder mellan 50 och 55 

dagar.  

 

Hokenjo och Satsushobun 
Varje dag hamnar ca 200 djur på hokenjo runt om i Japan. De flesta hundägarskap klarar sig 

inte längre än två år.48 

     Varje år gasas ca 80 % av de hundar och katter som hamnar på hundhemmen i Japan. 

Mellan år 2011-2014 eutaniserade man ca 82 % av de hundar som befann sig i hokenjo runt 

om i Japan.49 

    Shiomura Ayaka, lagstiftare från Tokyo Metropolitan Assembly, besökte 

ett ”eutanasicenter” (hokenjo) i Tokyo-området. Målet var att visa hur de så 

kallade ”drömlådorna” används för att eutanisera hemlösa hundar och proceduren beskrivs 

som allt annat än humant.  

     ”Eutanasicenter” har en zero-stray policy vilket betyder att alla djur som inte omplacerats 

inom en viss tidsperiod måste avlivas. Shiomura menar att den tidsperioden oftast innefattar 

tre till sju dagar, beroende på lokalpolitiken. Lyckas inte djuret bli omplacerat inom den 

utsatta tidsramen blir det gjord sig av med.  

      Under Shiomuras besök skulle 10 hundar avlivas. De satt inne i en bur som hade en 

bakdörr som ledde till ”drömlådan”, ett alternativt namn för gaskammaren. Personalen på 

centret behöver aldrig röra hundarna då de oftast går in i kammaren av egen vilja. När alla väl 

gått in i ”drömlådan” låses kammaren och en knapp avlöser koldioxiden som sipprar in i 

rummet.  

     Elisa Allen från PETA förklarar att koldioxid eller kolmonoxid är en extremt stressande 

och smärtfylld metod att dö av. Hon säger att många hundar ylar, skäller och gräver mot 

väggarna i försök att ta sig ut. Den trånga gaskammaren är utrustad med en glasskiva, som 

låter personalen se när proceduren är klar. Genom detta fönster såg Shiomura proceduren och 

beskriver den i tre steg; innan gasen släpptes in såg hon hur hundarna skakade, det gick över 

till flämtande som slutligen gick över till kollaps. Hela processen pågår i minst 15 minuter för 

                                                
48 Jacobsen, Natalie, “Why You Shouldn’t Buy a Pet in Japan”, Tokyo Weekender, 2016-07-22, 
https://www.tokyoweekender.com/2016/07/why-you-shouldnt-buy-a-pet-in-japan/, hämtad 2018-02-09 kl.10.22. 
49 IBID 
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att man skall försäkra sig om att alla hundar har dött. Efter gasningen dumpas hundarna in i en 

förbränningsugn, de hundar som tidigare burit halsband får dessa avtagna innan de slängs in.50  

     Från hemsidan Mirror står det att masslakt av hundar och katter är helt lagligt och att det 

styrs av landets regering. De djur som inte kan säljas eller är för gamla för avel får ett rött 

band knytet runt nacken som markerar deras död. Artikeln skriver att dessa ”eutanasicenter” 

är en del av de 108 hokenjo som finns runt om i Japan som tillsammans dödar ca 550 djur om 

dagen. Artikeln besöker enbostadsbyggnaden i Chiba. Under deras besök fungerar sex rostfria 

stålbeklädda rum som dödsrad för minst 30 hundar.  

     Chefen för anläggningen förklarar att det är som livligast på sommaren när burarna är fulla 

med valpar. År 2010 hade mer än 2,000 hundar gasats till döds på denna anläggning.  

     Författaren förklarar hur vissa av de hundar som satt i burarna hade ett rött band knutet 

runt nacken. Detta innebar att de hade nått sin maximala tidsgräns på anstalten och skulle 

behöva avlivas snarast. Mer dagar än så är ”slöseri av resurser” citerar artikeln.51  

     Varje tisdag och fredag morgon klockan 8.30 förs djuren in i ”drömlådan”. Från 

kontrollrummet trycker operatören på en grön knapp som avlöser koldioxiden ur cylindrarna. 

Han förklarar att det från början var ett mycket ledsamt arbete, men att han nu inte tänker på 

det längre eftersom det är hans arbete. Han fortsätter med att förklara att valpar och kattungar 

dör mycket långsammare eftersom gasen tar längre tid att genomtränga deras kroppar säger 

operatören på anläggningen.52 Å andra sidan menar Cara Clegg från Japan Today att det kan 

ta upp till 30 minuter innan de större djuren dör.53 

     När djuren väl har dött, dumpas de genom en lucka in i en 600 graders varm ugn. Sedan 

hamnar askan i vita lådor benämnda ”industriavfall”.54 En välfärdsaktivist spenderade två år 

på att försöka få myndigheterna att avstänga en uppfödare. Välfärdsaktivisten säger att det var 

en förfärlig stank av döda djur och det lilla utrymmet var fullpackat med hundratals djur. När 

hon försökte samla bevis blev hon arresterad för intrång på privat mark. Ingen åtgärd vidtogs 

mot uppfödaren.55 

                                                
50 Xie, Qin, “Cruelty of the Tokyo ‘euthanasia centre’ for stray dogs where animals suffer for FIFTEEN minutes 
before they die from suffocation in canine ‘gas chamber’”, Mail Online, 2015-11-25 kl.16.53, hämtad 2018-03-
07 kl.20.40.  
51 Mirror.Co.Uk, “Dog death row… Sunday Mirror investigation reveals 250,000 cats and dogs are gassed each 
year in Japan”, Mirror Online, 2011-10-23 (uppdaterad 2012-01-27), hämtad 2018-03-07 kl.20.49. 
52 IBID 
53 Clegg, Cara, “500 cats & dogs legally killed in Japan each day, but one organization says ‘no more’”, Sora 
News 24, 2013-08-01, hämtad 2018-03-28 kl.19.07. 
54 Mirror.Co.Uk, “Dog death row… Sunday Mirror investigation reveals 250,000 cats and dogs are gassed each 
year in Japan”, Mirror Online, 2011-10-23 (uppdaterad 2012-01-27), hämtad 2018-03-07 kl.20.49. 
55 IBID 
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     En annan artikel från 2010 skriver om en ”gaskammare på hjul”, vilket innebär att icke 

önskade djur gasades till döds i en lastbil på väg till ett krematorium. Detta blev en lösning i 

Tokushima efter att residenter sagt att de inte vill att det ska ske något dödande i deras 

område. Hundar och katter som skulle avlivas placerades i metallboxar med 

benämningen ”narkotikautrustning”. Boxen var 1,2m bred, 1,2m hög och 1,5m djup. När 

lastbilen väl åkte tryckte föraren på en knapp som avlöste koldioxid i boxen. Resan till 

krematoriet beräknades ta ca en timme. Väl framme var alla djuren i boxen garanterat döda.  

     Artikeln beskrev lastbilsmetoden som en ytterst effektiv metod. Mellan fem- till tiotusen 

hundar och katter gasades årligen. Att gasa djur medan man kör någonstans underlättar då 

man inte behöver hitta en permanent lokal för att avliva dem. Samma utrustning köptes även i 

Nara år 2008.56 Huruvida denna metod används än idag är okänd för mig. 

     NHK gjorde ett reportage år 2016 från ett hokenjo i Wakayamaprefekturen. I inslaget 

beskriver de med ord och bilder hur hundar placeras i speciellt utrustade rum där det sedan 

släpps in koldioxid. Efter några minuter har djuren dött. NHK menar att varje år dör ca 

100,000 katter och hundar på detta vis. Veterinären på plats menar att det inte finns någon 

som tycker om detta jobb och att det vore bättre att vara utan det. 

      Utredare Machiya Nana från den japanska djurvälfärdsassociationen57 följde med NHK 

under deras besök på det hokenjo som ligger i Wakayamaprefekturen. Hon beskriver att på 

anläggningen var det hundar som var rädda och skakade i hörnen av sina burar. När hon 

tittade närmare på hundarna kunde hon se hur vissa av dem hade massvis med fästingar. Det 

fanns även en hund som inte hade utrymme att röra sig i buren. Ca 170 djur i anläggningen 

hölls utan tillräckligt med tillsyn. Machiya menar att många anläggningar inte är anpassade 

för att ta hand om djur.58    

 

  

                                                
56 Tisdall, Simon, “Japanese death trucks put down stray animals on the move”, The Guardian, 2010-02-25, 
hämtad 2018-03-07 kl.20.34. 
57 ⽇本動物福祉協会 (Nihon doubutsu fukushi kyoukai, ⽇本 = Japan, 動物 = djur, 福祉 = välfärd, 協会 = 
samarbete). Ansvarar för beskyddandet av djur och ser till att de inte utsätts för misshandel. 
58 NHK, “追跡！ペットビジネスの闇” (Tsuiseki! Petto biijnesu no yami, Spårat! Djurhandelns mörker), 2016-
05-26, http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3811/1.html, hämtad 2018-03-22 kl.20.01. 
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Djurskyddsorganisationer i Japan 

Nedan följer tre djurskyddsorganisationer som finns stationerade i Japan. I detta kapitel 

framgår djurorganisationernas bakgrund och deras främsta fokus bland de livsförhållanden 

som har uppmärksammats och hur de arbetar med att förbättra dessa.  

  

Animal Rights Center Japan (ARCJ)  
ARCJ skapades oktober 1987. Sedan den 30 november 1999 har ARCJ varit en icke 

vinstdrivande organisation. Deras fokus ligger främst på boskapsdjur, men även på 

sällskapsdjur som hundar och katter, och djur inom pälsindustrin. År 2016 delade de ut 

560,000 flygblad om djurens situation runt om i Japan. De minskade även produktionen 

av ”foie gras”59 med 61,735 fåglar.60 Samma år lyckades de även stänga den sista pälsfarmen i 

Japan.  

     På deras hemsida står det att de engagerar sig i följande aktiviteter: 

• Förbättring av boskapsdjurens välmående 
• Minskat intag av kött, ägg och mjölk 
• Förbättra situationen hos försöksdjur 
• Upplysning om hundar och katters situation inom uppfödande och avlivning 
• Förbättring av situationen för djuren på zoo, akvarier och cirkusar samt förhindrande 

av dödandet på dessa djur61 
För att nå ut till allmänheten har de demonstrationer på gatorna samt underrättar folk via 

böcker, sociala medier, föreläsningar och broschyrer. De tar även emot volontärer. 

 

Japan Animal Welfare Society (JAWS) 
JAWS är en välgörenhetsorganisation och finns i Japan (JAWS Japan) och Storbritannien 

(JAWS UK). De började som en djurskyddsnämnd år 1945 i Tokyo som sedan blev till en 

                                                
59 “foie gras” kommer från franskan och betyder ”tjock lever”. Det är en metod där man tvångsmatar ankor och 
gäss för att få dem att svälla tio gånger i storlek. Källa: PETA, ”Foie Gras: Cruelty to Ducks and Geese”, 
https://www.peta.org/issues/animals-used-for-food/factory-farming/ducks-geese/foie-gras/, hämtad 2018-05-16 
kl.11.02. 
60 Animal Rights Center Japan, ”2016 Review – Animal Rights Center Japan – ”, 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=VkewvNq6veY, publicerad 2016-12-25, hämtad 2018-
03-20 kl.18.51. 
61 Animal Rights Center Japan, アニマルライツセンターの概要, (Animaru raitsu sentā no gaiyō, Översikt 
över djurrättscentren) http://www.arcj.org/about/00/detail.html, hämtad 2018-03-20 kl.18.35. 
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välgörenhetsorganisation i Storbritannien 1956 som fick namnet JAWS.62 De första japanska 

kontoren öppnade år 1966.63 

JAWS har inget stöd från regeringen, utan vädjar till sina läsare. På sin hemsida skriver de att 

alla pengar går till kampen mot djurplågeri och försummandet av djur i Japan. JAWS UK har 

som mål att: 

• Uppmärksamma situationen för djuren i Japan 
• Bidra till finansieringen för att träna djurskyddsinspektörer och veterinärer samt hjälpa 

dem i deras arbete att underlätta djurplågeri 
• Hålla i seminarier om djurvälfärd för att uppmärksamma situationer och förbättringar i 

nuvarande djurskyddslagstiftning 
• Bidra till finansiering av avgörande djurskyddsutrustning, såsom veterinärmedicinska 

läkemedel, humana kattfällor och djurhanteringsanläggningar 
• Ge ekonomiskt stöd till mindre djurvälfärdsorganisationer och djurvälfärdsaktivister 
• Uppmärksamma ”the Five Freedoms of Animal Welfare” runtom i Japan som lyder; 

1. Rätten till mat, vatten och näring. Inget djur ska behöva gå hungrigt eller törstigt 
2. Rätten att få tillgång till skydd och ett område som är bekvämt för att få vila 
3. Rätten att undgå smärta, skador och sjukdomar 
4. Rätten att få uttrycka sitt naturliga beteende genom att uppfylla djurets behov av 

att kunna få bete sig naturligt 
5. Rätten att undgå rädsla och stress genom att förebygga situationer som kan orsaka 

mentalt lidande64 
• Ge stöd till JAWS Japan och hjälpa dem att genomföra sitt arbete i Japan 

     JAWS Japan skriver på sin hemsida att de arbetar inom dessa områden: 

• Offentliga föreläsningar om djurs välbefinnande och aktiviteter för att förebygga 
djurplågeri 

• Steriliseringsprogram för att förhindra oönskade valpar och kattungar 
• Hitta nytt hem för övergivna djur 
• Räddandet av djur som drabbats av naturkatastrofer 
• Sponsrandet av workshops, seminarier och en tävling för skolbarn där de får skriva om 

sina upplevelser med djur 
• Offentliga föreläsningar gällande lagen om djurens välfärd och omhändertagande samt 

samarbete med den japanska staten för att se över den nuvarande lagen65 
Ur JAWS Japan ”Annual Report 2016” (2016-04-01 – 2017-03-31) skriver ordförare 

Yamashita Shinichiro att under räkenskapsår 2016 lyckades de sterilisera ca 4000 djur 

                                                
62 JAWS UK, Our Story, http://jawsuk.org.uk/our_story/, hämtad 2018-03-24 kl.19.34. 
63 JAWS Japan, 協会について、これまでの歩み, (Kyōkai ni tsuite, kore made no ayumi, Om föreningen, vår 
historia), http://www.jaws.or.jp/about01/, hämtad 2018-03-24 kl.19.40. 
64 JAWS UK, Our Aims, http://jawsuk.org.uk/our-aims/, hämtad 2018-02-22 kl.20.46. 
65 JAWS Japan, English page, http://www.jaws.or.jp/about01/about04/, hämtad 2018-03-25 kl.19.00.  
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runtom i Japan. De har även ingått ett samarbete med Kyoritsu Seiyaku Corporation för att 

öka chansen för hemlösa djur att hitta nya hem.66  

      

Animal Refuge Kansai (ARK) 
ARK blev en icke vinstdrivande organisation september 1999 men började redan år 1991. 

Organisationen startades av Elizabeth Oliver, som än idag representerar ARK. Oliver kom 

ursprungligen till Japan för att lära ut engelska, men efter att ha sett många skadade djur 

bestämde hon sig för att starta organisationen ARK.  

     År 2008 accepterades ARK som en internationell associerad medlem av RSPCA. 3779 

hundar har fått ett nytt hem i Osaka sedan ARK började sin organisation år 1991.67 Mellan 

åren 2012-2015 har 123 hundar i Tokyo fått nya hem.68  

     ARK har som mål att se till att inga hundar och katter utsätts för lidande, smärta och stress 

och fokuserar mest på omplacering för framförallt hundar och katter, men även djur som 

kaniner och rävar finns på deras omplaceringshem i Osaka.69 I Tokyo finns för närvarande 

inget omplaceringshem, istället har de ett kontor och fokuserar på adoptionsevenemang som 

hålls i Komazawa, Jingumae, Shakuji-koen och Fujisawa.70 

 

Av dessa tre djurskyddsorganisationer är det främst JAWS och ARK som fokuserar på 

hundars livssituation, ARCJ fokuserar mer på djuren som kategoriseras som boskapsdjur.  

     Den främsta aktiviteten för förbättring av hundars livskvalitet är att förminska antalet 

hundar som omplaceras, detta ser man tydligast hos ARK, men även JAWS som fokuserar på 

detta. Utöver omplacering fokuserar JAWS på minskandet av hemlösa djur genom att 

sterilisera fler djur och utbilda fler veterinärer.  

      

 

                                                
66 JAWS Japan, Annual Report 2016, “GREETINGS FROM MR. SHINICHIRO YAMASHITA, CHAIRMAN”, 
s.3, http://www.jaws.or.jp/wp-content/uploads/2017/10/ANNUAL-REPORT-2016.pdf, hämtad 2018-03-07 
kl.21.09. 
67 Siffran hämtad från ARK, アークとは？, (Āku to wa?, Vilka är ARK?), http://www.arkbark.net/about/, 2018-
04-05 kl.19.35. 
68 Statistik från ARK, 東京アーク, (Tōkyō āku, Tokyo ARK), http://www.arkbark.net/about/tokyoark/, hämtad 
2018-04-05 kl.19.37. Resterande information hämtad från: ARK, What is ARK, 
http://www.arkbark.net/en/about/, hämtad 2018-04-05 kl.19.40. 
69 ARK, Osaka ARK, http://www.arkbark.net/en/about/osakaark/, hämtad 2018-04-11 kl.20.01. 
70 Stadsdelar i Tokyo. Information hämtad från hemsidan ARK, Tokyo ARK, 
http://www.arkbark.net/en/about/tokyoark/, hämtad 2018-04-11 kl.20.05. 
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Åtgärder i landet 

Detta kapitel fokuserar på ett antal evenemang och organisationer som utöver ovanstående 

djurskyddsorganisationer försöker befrämja hundars och andra djurs levnadsförhållanden i 

Japan.  

 
Tokyo Zero 
Varje dag säljs ca 1,600 hundar. Av dessa blir många försummade och går en tidig död till 

mötes. År 2012 dödades 172,360 hundar och katter i Japan. Det betyder att varje dag dödas ca 

700 hundar och katter. Dessa kommer från uppfödare, djuraffärer och ägare som inte längre 

önskar behålla sitt husdjur.71 

     År 2020 har Tokyo Zero som mål att nolla antalet ”olyckliga” hundar och katter i Tokyo. 

För att lyckas med det har de tre lösningar: 

1. Se till att djurindustrin följer 56-dagarslagen. En valp som skiljs från sin moder innan 
den hunnit bli minst 56 dagar gammal lär lida av mentalt trauma. Detta innebär att 
valpen utvecklar beteenden som många anser vara problemfyllda. Tokyo Zero anser 
att detta är en av anledningarna till att många ägare överlämnar sina djur till hokenjo. 
Djuraffärer säljer dock vissa hundar redan då de blivit 45 dagar. Detta är tiden som 
valparna är som sötast och ”liknar gosedjur”, menar djuraffärer, vilket leder till många 
impulsköp som inte är hållbara. Framgångsrika länder som USA och andra europeiska 
länder har 8-veckorsregeln. Ansluter man sig till denna regel snarast förbättrar man 
djurens välmående menar Tokyo Zero. 

2. Konvertera hokenjo till ”Tierheim”72. Om det ska finnas anläggningar som tar hand 
om övergivna hundar och katter, måste förhållandena där förbättras. Därför vill Tokyo 
Zero omvandla alla hokenjo till ”Tierheim”. Runt om i landet finns de så kallade 
djurskyddscenter som tar emot övergivna hundar och katter. Dessa anläggningar 
skyddar dessvärre inte djuren, utan låter dem vistas i en ”dålig” miljö tills de avlivas. 
Skulle Japan konvertera hokenjo till ”Tierheim” skulle djuren kunna vistas i en trevlig 
miljö i väntan på en ny ägare, utan risken att bli dödade. 

3. Spridandet av hogo-inu och hogo-neko73. Antalet övergivna hundar och katter som 
dödas är 77 %. De senaste åren har siffran minskat. År 2012 övergavs 222,883 hundar 
och katter till hokenjo runt om i Japan. Av dem dödades 172,360st. 33,096 av 
resterande hundar och katter omplacerades, vilket motsvarar ca 14 %. Än idag dödas 
många hundar och katter, även om siffran sakta sjunker. Därför är spridningen av 
hogo-inu och hogo-neko viktigt för Tokyo Zero.74 

                                                
71 Tokyo Zero, About, http://tokyozero.jp/about/, hämtad 2018-04-05 kl.19.52. 
72 Tyskt ord för katthem/hundstall, det vill säga hem för omhändertagna djur. 
https://sv.glosbe.com/de/sv/Tierheim  
73 保護⽝(Hogo – Beskydda, Inu – Hund), 保護猫 (Hogo – Beskydda, Neko – Katt) 
74 Tokyo Zero, About, http://tokyozero.jp/about/, hämtad 2018-04-05 kl.19.52. 
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Be Kind to Animals Week  
Be Kind to Animals Week är ett årligt evenemang som anordnas runtom i Japan av statliga 

och regionala organisationer. I lagboken står det att detta evenemang hålls varje år mellan den 

20 till 26 september.75  

Några evenemang som har dokumenterats är: 

• Ett välgörenhetsevenemang i Iga (Mie prefektur) hölls den 24 september 2017. Målet 
var att sprida samarbetet för att förhindra satsushobun av hundar och katter. Tre 
grupper, ”Wanrabu”, ”Hidamari Nyanko” och ”Wan Nyan Project”, deltog i 
evenemanget med hund- och kattskyddsaktiviteter. Efter aktiviteterna kom artister 
som uppträdde. Det fanns inga hundar eller katter man kunde interagera med på 
platsen.76 

• I Tokushima hölls en informationskampanj i staden Kitajima. Totalt 40 människor 
bestående av veterinärer och personer från djurskyddscentret i Tokushima delade ut 
pamfletter och näsduksförpackningar77 till förbipasserande med information om 
korrekt handling och beskyddande av djur. Pamfletterna och näsduksförpackningarna 
innehöll information om antal djur som lämnades till Kitajima hokenjo år 2016. 1545 
hundar och katter lämnades in, av dessa var det 58 % som avlivades, 10,9 % återvände 
till sin ursprungliga ägare och 28,3 % blev omplacerade.  
     Samma vecka hölls även ett evenemang på Tokushima Zoo. Där kunde man bland 
annat rida på hästar och delta i djurfrågesporter. Målet var att fördjupa förståelsen för 
djur och hur man kan skydda dem.78 

 

Kumamoto City Animal Welfare Centre 
Kumamoto prefektur är varken i Kanto- eller Kansaiområdet. Trots det är detta 
omplaceringshem värt att nämnas då jag anser att de har tagit ställning till den situation som 
har uppmärksammats på olika hokenjo i Japan. 
 
Kumamoto City Animal Welfare Centre bestämde sig år 2002 att minska dödandet av djur på 

sin anläggning till noll. Efter tillträdet av en ny chef på anläggningen bestämde alla på 

Kumamoto hokenjo att de inte längre ville döda djuren. 

    För att minska antalet djur som kommer in till hokenjo har personalen intagit en ny attityd 

mot ägare som kommer för att lämna sina husdjur. I stället för att ta emot en hund utan 

invändningar som övriga hokenjo, ifrågasätter de ägarens val, ber dem att blicka tillbaka till 

                                                
75 Se uppsatsens rubrik “Japan”, sida 10, paragraf 4. 
76 中⽥, 和宏, ”⽝猫殺処分ゼロを”, 朝⽇新聞,  2017-09-22, (Nakada, Kazuhiro, ”Inu neko satsushobun zero 
wo”/”Slut på dödandet av hundar och katter”, Asahi Shinbun), hämtad 2018-04-14 kl.14.26.  
77 Näsduksförpackningar med specifika motiv/bilder. Väldigt populär form av reklam i Japan. 
78 佐藤,祐⽣, “動物との関わり考えて”, 朝⽇新聞, 2017-09-19, (Satō, Yūki, “Dōbutsu to no kakawari 
kangaete, Att tänka på relationen till djur”, Asahi Shinbun), hämtad 2018-04-14 kl.14.54. 
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stunden när de valde att skaffa hunden och försöker till och med ge dem skuldkänslor genom 

att anklaga dem för hundens död. 

     Till skillnad från de andra hokenjo försöker Kumamoto att ge djuret ett värdigt och 

komfortabelt liv medan de väntar på omplacering. I stället för att spendera dagen i burar får 

hundarna springa utomhus. Varje hund blir tilldelad en koja (en form av hundhus) som är 

skyltad med information om hundens namn och kön. Alla djur har även rätt till sin egen 

matskål, vilket gör att när det är dags för att äta, får varje djur lika mycket mat. 

     Efter den nya attitydinställningen har antalet avlivade djur på Kumamoto hokenjo minskat. 

År 2002 avlivades 393 hundar och katter, år 2006 hade siffran sjunkit till 59 och år 2009 var 

det endast 7 djur som avlivades. Antalet djur på anläggningen dessa år var detsamma, men då 

antalet mottagna djur på anläggningen kunde minska, kunde även antalet avlivningar göra det.  

    Dock har Kumamoto fortfarande inte lyckats med sin noll-policy. År 2012 behövdes endast 

ett djur avlivas, men på grund av att anläggningen började bli full blev det oundvikligt att 

avliva djur. Det finns även problem med överfulla lokaler eftersom risken för smittbara 

sjukdomar ökar.79 

 

Japan Pet Food Association 
Japan Pet Food Association är en förening som består av 85 företag som tillverkar eller säljer 

mat till sällskapsdjur i Japan. De ansvarar för 90 % av sällskapsdjur-marknaden och har 

därmed en stor mängd statistik gällande sällskapsdjur i Japan.  

     Målet med organisationen är att leverera säker mat med hög kvalitet till djurägare, 

samtidigt som de vill upplysa folket och djurindustrin om ett korrekt sätt att föda upp djur 

på.80  

     De deltar i evenemang som ”Be Kind to Animals Week”, “Japan Pet Fair”, “Be-Kind-to-

Animal Symposium” och “Photo Contest for Playing With Animals”. Utöver detta tar de även 

del i föreläsningar gällande djurfoder för att se till att företag har rätt kunskap gällande djur 

samt producerat en video, ”Five Points for Enjoying Life With Your Dog”, som används hos 

veterinärer, bibliotek och djurskyddscenter i olika regioner i Japan.81 

                                                
79 Clegg, Cara, “500 cats & dogs legally killed in Japan each day, but one organization says ‘no more’”, Sora 
News 24, 2013-08-01, hämtad 2018-03-28 kl.19.07. 
80 Japan Pet Food Association, Profile, http://www.petfood.or.jp/English/profile/index.html, hämtad 2018-04-14 
kl.15.13. 
81 Japan Pet Food Association, Activity, http://www.petfood.or.jp/English/activity/index.html, hämtad 2018-04-
14 kl.19.13. 
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     JPFA har tillsammans med Pet Kyousei lagt upp en pamflett på sin hemsida gällande 

husdjursägarskap och hur man som bäst tar hand om hundar och katter. I den finns statistik 

om varför man bör skaffa husdjur och hur de kan förgylla ens vardag. Det står även vad man 

bör tänka på om man vill skaffa husdjur samt vad man bör göra för att få en god relation till 

sitt husdjur.  

     De varnar för att hundar kan leva upp till 14 år och att man första året ska tillbringa så 

mycket tid som möjligt med hunden, speciellt om hunden är en valp. De skriver vidare att 

man ska förbereda sig för att en hund är mer än bara ett gulligt husdjur, då den kräver 

omvårdnad och sjukvård.82 

     För att ha god kontakt med sin hund rekommenderar de att man varje dag genomför 5 

övningar: 

1. Skaffa ögonkontakt med hunden 10 gånger 
2. 5 gånger säga till hunden ”Sitt” 
3. 5 gånger säga till hunden ”Stanna” 
4. 5 gånger säga till hunden ”Ligg” 
5. Berömma hunden varje gång den gör något bra 

För att ta hand om sitt djurs hälsa på ett säkert sätt har de även en 15-punkters checklista. 

Listan innehåller följande punkter: 

1. Ge hunden en balanserad kost och färskt vatten 
2. Observera hundens avföring och urin och se till att städa upp ordentligt efter dig83 
3. Viktigt att ge hunden den motion den behöver 
4. Se till att hunden har ett bekvämt utrymme för sig själv och en bekväm sovplats 
5. Varje dag tvätta hunden och göra den ren och fin 
6. Ge hunden en leksak och leka tillsammans med hunden 
7. Se till att hunden är nödvändigt disciplinerad och tränad 
8. Borsta hunden ren 
9. Sätta hunden i bur eller hålla den kopplad utomhus 
10. Se till att hunden är chippad eller har en namnbricka på sig 
11. Låta hunden socialisera sig med vänner, familj och andra människor 
12. Se till att ha kontakt med en veterinär 
13. Förhindra sjukdomar genom att vaccinera hunden och göra regelbundna besök hos 

veterinären 
14. Se till att hunden inte förökar sig onödigt 
15. Förbereda sig för kommande naturkatastrofer84 

 

                                                
82 ペットとの共⽣推進協議会、笑顔あふれる、ペットとの幸せな暮らし。, Pet Kyoukai, (Egao afureru, 
petto tono shiawasena kurashi, Överflödande glädje, ett lyckligt liv tillsammans med husdjur), 2014-06-30, sida 
21, http://www.petfood.or.jp/breeding/dictionary/webcatalog.pdf, hämtad 2018-02-27 kl.12.49. 
83 Många djuraffärer i Japan säljer ”kissmattor” som placeras runt om i lägenheten/huset vilket är till för att 
hunden ska kunna utföra sina behov. Det är därmed osäkert om denna punkt endast syftar på städning utomhus. 
84  ”ペットとの共⽣推進協議会、笑顔あふれる、ペットとの幸せな暮らし。”, Pet Kyoukai, (Egao 
afureru, petto tono shiawasena kurashi, Överflödande glädje, ett lyckligt liv tillsammans med husdjur), 2014-06-
30, sida 20, http://www.petfood.or.jp/breeding/dictionary/webcatalog.pdf, hämtad 2018-02-27 kl.12.49. 
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Dessa åtgärder fokuserar på befrämjandet av hundars livssituation inom olika områden, från 
försäljning till situationen på hokenjo. Medan Tokyo Zero och Kumamoto hokenjo fokuserar 
på det praktiska vad gäller ansvaret för hundar, fokuserar JPFA och Be Kind to Animals 
Week mer på det teoretiska kring hundägarskap och relationen mellan hund och människa.  
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Analys 

När det gäller uppfödningen av hundar säger mycket av det material jag har inskaffat att dessa 

fortfarande är en form av trend eller statussymbol, det vill säga att hundar som är eftertraktade 

säljs för ett högt pris, medan mindre ”populära” hundar endast har en viss tid på sig att bli 

sålda innan de flyttas till hokenjo, lämnas tillbaka till uppfödaren eller avlivas. Enligt Fackler 

är vissa uppfödare villiga att använda sig av inavel för att nå önskat resultat, trots de fysiska 

och psykiska bieffekter som kan uppstå hos valparna. De valpar som inte uppnår kraven dödas 

inom kort. Jacobsen skriver att många tikar endast lever för att föda kullar, trots att de inte 

alltid är i fysiskt skick för det. I dessa fall genomför uppfödarna kejsarsnitt på tikarna vilket 

leder till att de endast kan föda ett fåtal gånger innan de anses som ”färdiganvända”. I vissa 

fall anses tikarna även vara för unga för avel, men då valpar är eftertraktade avlar vissa 

uppfödare unga tikar trots de risker som det medför. 

     De lagar som gäller avel är att man bland annat måste vidta åtgärder för att förhindra 

onödig förökning och se till att det inte blir svårigheter med uppfostran (§ 7, del 5), samt att 

personer som ägnar sig åt uppfödning även skall ha kontakt med veterinär eller försäkra sig på 

ett annat sätt att hundarna är vid god hälsa (§ 22-3). De svenska lagarna är mycket striktare 

och förbjuder avel om risk för sjukdomar eller funktionsnedsättningar kan överföras till 

valparna (Japan har endast lag som är till för att förhindra spridandet av epidemiska 

sjukdomar, se sida 9, § 7, del 2). Det är även krav på när en tik anses vara mogen för avel, den 

måste ha fyllt minst 18 månader och löpt två gånger. Enligt jordbruksverket finns det även 

riktlinjer på hur många kullar en tik kan få under ett år innan tiken måste få vila.  

     Denna brist på konkreta lagar i Japan leder till att många uppfödare kan avla efter egen 

vinning och behov. De kan även argumentera för att de inte har orsakat onödig förökning 

eftersom varje kull kan innehålla en hund som är ”kvalificerad” för försäljning. Huruvida 

uppfödarna ska hålla kontakt med veterinär eller likande är oklart. Det finns inga specifika 

regler kring hur ofta denna kontakt skall hållas och därmed kan det räcka för en uppfödare att 

endast träffa veterinären en gång och sedan ”säkerhetsställt” hundars hälsa. 

     Utöver avlandet av hundar finns det källor som beskriver hur de bor och behandlas hos 

uppfödarna. Hundarna kan vara upp till 2st per 50-70 kvadratmetersbur. En uppfödare hade 

upp till 150 hundar på en 30-kvadratmetersyta. De flesta valpar skiljs från sin moder redan 

efter en månads period, vilket har beskrivits som en ledande faktor till att de utvecklar ett 

oönskat beteende som skällande och bitande. Andra valpar fraktas iväg till djuraffärer eller 

djurauktioner efter ca 50 dagars ålder. 
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     Förutom fall som inte går att undvika är man skyldig till att ta hand om de hundar man 

ansvarar för fram tills den dagen de dör (§ 22-4). Man får inte överlämna, sälja eller ställa ut 

valpar innan de fyllt 56 dagar (§ 22-5). Lagar eller riktlinjer på hur djur ska behandlas och 

skötas är otydligt men det finns riktlinjer på hur en djuranläggning bör vara utrustad, samt 

vilka mått som nämns i ett officiellt dokument utgivet av TME gällande storlekar på 

burar, ”Pet Mansion”, och lekyta (Se sida 12-13). 

     Utöver detta finns även regleringarna från TME där det bland annat står att man ska 

förhindra tidig separation mellan valp och moder eftersom det leder till beteenden som 

bitande och skällande. Trots det påpekar vissa källor att valpar skiljs från sin moder redan 

efter en månads ålder vilket betyder att utformandet av regeln är vag och kan tolkas efter eget 

behov och vinning. Jordbruksverket skriver att valpar endast får skiljas tillfälligt från modern, 

eftersom mjölken och omvårdnaden är nödvändig fram tills den dag valpen blivit åtta veckor 

gammal. 

     Det man kan konstatera utifrån denna information är att lagarna är väldigt tolkningsbara. 

Meningar som ”man måste anstränga sig”, ”förutom fall som inte går att undvika” och ”man 

måste vidta åtgärder” är några sådana exempel. Det finns inte heller några konkreta exempel 

på hur man ska ta hand om hundar och valpar och därmed kan många lagar tolkas för egen 

ekonomisk vinning och behov. De enda lagarna som anses någorlunda konkreta är de som 

TME och Act on Welfare and Management of Animals har skrivit gällande start av 

anläggning för djurverksamhet (sida 10, § 10, punkt 2 och sida 12 till 13). 

     Djurskyddsorganisation ARCJ är den enda organisation som skriver på sin hemsida att de 

arbetar att upplysa avelssituationen hos hundar och katter. ARK har även gjort försök i att 

stänga ner en uppfödare öster om Kyoto.  

     När det gäller försäljningen av hundar, med fokus på valpar, säljs upp till 90 % av 

hundarna via djuraffärer, antingen som fysisk butik eller över nätet. Det material som 

behandlats visar att majoriteten av valparna som säljs är unga, vissa affärer säljer valpar redan 

från 50 dagars ålder. Vissa källor menar även att många av de valpar som säljs blir sålda utan 

vidare omtanke, det vill säga att många blir sålda som presenter, impulsköp eller att köparen 

inte fått korrekt information kring ras och uppfostran vilket sedan har lett till att ägaren och 

hunden inte gått ihop som slutligen lett till överlämnandet av hund till hokenjo. 

     § 22-5 konstaterar att man inte får överlämna, ställa ut eller sälja valpar förrän de blivit 56 

dagar gamla. TME har dock i sin reviderade lag skrivit att sedan den 1 september 2016 

började en 49-dagars lag att gälla. Detta leder till att lagen går att tolka för eget vinstintresse 

och många djuraffärer säljer sina valpar redan från 50 dagars ålder. Vilken lag som är av 
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störst vikt är osäkert, men ingen lag verkar vara av större vikt än den andra. Det skulle gå att 

argumentera för att 56-dagarslagen återkommer flest gånger, och därför borde den vara av 

störst vikt, men eftersom djuraffärer och uppfödare följer 49-dagars lagen utan konsekvenser 

verkar det inte som det heller. Jordbruksverket skriver tydligt att valpar får separeras från sin 

moder först efter att valpen blivit minst 8 veckor gammal (56 dagar). 

     § 8 konstaterar att säljare måste ge nödvändig information till köparen gällande djurets art, 

karaktärsdrag och hur man ska hantera djuret. Detta ska genomföras på ett sådant sätt som 

utgår från köparens kunskap och erfarenhet (sida 9). Trots denna lag skriver källor att många 

hundar dagligen lämnas in för omplacering runt om i Japan. Dessa anledningar kan vara att 

ägaren inte har förstått ansvaret med hund, hunden hade oönskat beteende, eller att den inte 

var som ägaren hade hoppats som. År 2016 var det nästan 100,000 hundar som togs in på 

hokenjo. 

     Fortsättningsvis är majoriteten av djuraffärerna inredda på ett sådant sätt som bilaga 3 

visar; små glasburar med mått på ca 50cm × 40cm × 40cm som innehåller varsin valp. Varje 

valp har tillgång till vatten från en vattenflaska och har även någon form av papper/underlägg 

för att sova eller utföra behov på. 

     § 7, del 2 anger att man måste vara nödvändigt uppmärksam mot att förhindra spridandet 

av epidemiska sjukdomar, del 3 konstaterar att man ska se till att djuret är under uppsikt och 

inte springer fritt. Dessa lagar skulle kunna vara en anledning till att valparna sitter var för sig 

i glasburar. Jordbruksverket skriver dock att valpar upp till fyra månaders ålder inte får vara 

ensamma i mer än korta stunder, samt att valpar under sex månader inte är lämpade att sitta i 

karantän. Eftersom dessa valpar sitter i varsin glasbur redan från 50 dagars ålder dygnet runt 

utan vidare kontakt med omvärlden kan man konstatera att valparna sitter i en form av 

karantän.    

     TME skriver i sitt dokument att minsta storlek85 på burar för hundar är 50cm × 31cm × 

39,5cm, vilket är lite mer än den estimering jag har gjort på glasburen på bilaga 4. Bilaga 2 är 

däremot en tabell från jordbruksverket som säger att minsta möjliga yta för en hund med en 

mankhöjd på mindre än 28cm ska ha en yta på minst två kvadratmeter.  

     Vidare säljs de flesta valparna som ”shouhin” (se sida 20, fotnot 48) och hanteras i enlighet 

med det. När de precis anlänt till affären ligger de på ett högt pris, men med tiden sjunker 

priset eftersom valparna börjar växa. När de slutligen inte längre är i den eftertraktade åldern, 

                                                
85 Min tolkning av dokumentet. Se förklaring på sida 13. 
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som ligger någonstans runt fem månader, kan hundarna fraktas vidare till nya områden. Dessa 

kan vara hokenjo, en annan affär, tillbaka till sin uppfödare eller avlivning. 

     § 21-4 i Act on Welfare and Management of Animals har med största sannolikhet 

möjliggjort försäljningen av hundar över nätet (sidan 10). Trots detta möjliggörande blir 

många hundar inte sålda, och konsekvenserna kolliderar med § 22-4, eftersom den konstaterar 

att valpar som inte blir sålda ska få säkerhetsställd livslång hantering. 

     Tokyo Zero arbetar med att se till att Japan ska följa 56-dagarslagen, det vill säga att 

valpar inte ska ställas ut, säljas eller transporteras innan de fyllt minst 56 dagar. De skriver 

även att de vill förhindra folk från att göra impulsköp eftersom dessa oftast leder till att 

valparna överlämnas vidare till hokenjo. JPFA skriver i sin pamflett att de gärna vill att folk 

ska köpa hund, men de varnar för det ansvar som medföljer. Ingen djurskyddsorganisation har 

skrivit att de anser försäljningen av hundar som ett problem. 

     Slutligen kommer vi till hokenjo och satsushobun. När det gäller dessa två ämnen har 

följande material behandlats. Upp till 200 hundar om dagen lämnas in på olika hokenjo runt 

om i Japan. Enligt Jacobsen varar de flesta hundägarskap inte längre än två år. Av de hundar 

som lämnas in på hokenjo gasas ca 80 % ihjäl. Beroende på lokalpolitiken kan hundarna 

stanna på hokenjo mellan tre till sju dagar, efter det påbörjas avlivningsprocessen. Processen 

beskrivs i flertalet artiklar som en gaskammare, där hundarna trängs in. Utanför gaskammaren 

trycker en operatör på en knapp som låter koldioxid fylla kammaren. Hundarna ylar, skäller, 

flåsar och försöker gräva sig ut ur kammaren i ca 15 minuter innan gasen tar livet av dem.86 

Processen kan pågå upp till en timme beroende på platsen där den utförs. 

     § 40 är den enda paragrafen som nämner avlivningsmetod. Till skillnad från de svenska 

direktiven står det endast i den japanska lagen att vid behov av avlivning ska detta ske på 

sådant sätt som orsakar minsta möjliga smärta och lidande. Utöver detta ska TME med andra 

berörda myndigheter diskuterat lämplig metod för avlivning. Denna metod har inte kunnat 

hittas någon information om, men man kan anta att det är gasning med koldioxid som gäller 

eftersom det är denna form som förekommer oftast i Japan.  

     I TME 5 friheter anges bland annat att djur ska vara fria från obehag och smärta. Eftersom 

hundarna varken är nedsövda eller bedövade och gasningen pågår i minst 15 minuter kan man 

konstatera att detta varken är en snabb eller stressfri metod. Denna metod skiljer sig mot 

metoderna i Sverige som är överdos av narkos, skjutning och slag i huvudet (gäller endast 

                                                
86 Ord som använts tidigare i artikeln för att beskriva processen. Läs kapitlet ”Hokenjo och Satsushobun” för 
referens till ordval och artikelkälla. 
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valpar som inte hunnit bli två veckor gamla). Dessa metoder kan man konstatera är både 

snabbare och skonsammare mot hundarna. 

     Samtliga djurskyddsorganisationer anser att omplacering av hundar är ett problem. JAWS 

skriver att de arbetar för att hitta hem för övergivna djur, medan ARK håller i regelbundna 

adoptionsevenemang i Tokyo. Tokyo Zero arbetar med att konvertera hokenjo till 

Tysklands ”Tierhiem”, där hundarnas levnadsförhållanden förbättras och de slipper risken att 

avlivas. Kumamoto hokenjo har gjort ett försök att minska antalet hundar de tar emot och 

försöker se till att antalet djur som avlivas på anläggningen ligger så nära siffran noll som 

möjligt. 

     Den största skillnaden i utformandet av de japanska och de svenska lagarna gällande djur 

och hantering av djur är den formulering som nämns i den japanska lagboken § 1:  

 
[…]Lagen är även till för att medföra en atmosfär hos folket att vilja skydda 
djur.[…] Man ska bidra till att utveckla en känsla av frid och vänskap mellan 
människa och djur utan att det påverkar vardagslivet genom att förhindra djuren 
att skada människors liv och ägodelar. Avsikten är att försöka realisera ett 
samhälle där djur och människor kan existera tillsammans. 
 

   Medan den svenska lagboken endast fokuserar på djuren i sig, fokuserar den japanska 

lagboken på samlevnaden kring människor och djur – där djuren kan leva på ett sådant sätt 

som inte stör människor eller förstör människors ägodelar. 

     Utöver detta vill jag även tillägga att trots de lagar som finns gällande skötsel och fostran 

av hundar, går det inte att bortse från det faktum att många artiklar och reportage rapporterar 

om ”hemska” och ”icke-humana” förhållanden för hundarna. Detta får mig att tänka på hur 

stor roll lagarna egentligen spelar, eftersom de både är tolkningsbara och vaga i 

formuleringarna. När situationer som trånga utrymmen, förhindrad rörelsefrihet och 

näringsbrist nämns bryter inte dessa situationer endast de fem friheterna som TME har, utan 

även grundlagarna i § 2. 
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Slutsatser 

Till skillnad från de svenska lagarna är de japanska lagarna skrivna på ett sådant sätt att 

personen som läser lagen kan tolka den efter sitt eget behov och vinning. Många riktlinjer för 

hur man ska föda upp, sälja, ansvara och hantera hundar tolkas och utförs efter den mån som 

personen som bedriver verksamheten anser är nödvändig. Detta betyder att personer som 

sysselsätter sig med hundar inom uppfödning, försäljning eller omhändertagande kan 

behandla hundar på det sätt de anser vara mest passande eller effektivt så länge de 

argumenterar för att de har följt lagarna. 

     Det leder till att hundarna redan från avel kan ha försämrad livskvalitet. Hundar kan sitta 

inlåsta i burar dygnet runt, tikar kan föda kull efter kull, valpar skiljs från föräldrar tidigt. 

Detta på grund av att lagarna inte har några klara direktiv eller exempel på omhändertagande 

av hundar. Till skillnad från de svenska lagarna som har direktiv om rastning, antal kullar per 

tik och utrymmeskrav, har inte de japanska lagarna sådana direktiv.  

     Detsamma gäller förhållanden kring försäljning. På grund av att 56-dagarslagen har en 

reviderad 49-dagars lag transporteras och säljs valpar redan vid tidig ålder. Vid försäljning av 

valpar finns det inte heller krav på rastning vilket gör att de spenderar dag efter dag i samma 

bur innan de eventuellt säljs. På grund av lagarnas utformning kan säljarna göra sig av med de 

hundar som inte går att sälja utan konsekvenser då även dessa lagar går att tolka efter eget 

behov och vinning. Detta skiljer sig mycket från de svenska lagar och regler som finns, delvis 

får valpar skiljas från sin moder först efter att de fyllt 8 veckor, men även då får valpar inte 

sitta i karantän förrän de fyllt minst sex månader. 

     Trots lagarnas existens går det att ifrågasätta deras egentliga värde, då många reportage 

nämner anläggningar där hundar svälter, är stressade och inte kan röra på sig. Detta 

ifrågasätter både TME 5 friheter och § 2. 

     Hokenjo får dagligen ta emot hundar av ägare som inte vill eller kan behålla hundarna, och 

eftersom dessa hokenjo snabbt blir överfulla leder det till att många hundar måste avlivas. Då 

det inte finns några konkreta direktiv kring form av avlivning gasas många hundar med 

koldioxid, som anses vara en lång, stressande och smärtfylld metod. 

     De åtgärder som tagits i landet för befrämjandet av hundars situation är främst fokuset på 

minskningen av antalet hundar som överlämnas på hokenjo. Utöver detta försöker Tokyo Zero 

förbättra den nuvarande formen av hokenjo och skärpa lagen kring 56-dagarslagen. 
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     De japanska lagarna är i sig mer fokuserade på samlevnaden mellan människa och hund, 

medan de svenska lagarna konkret skriver om hur man ska hantera och sköta hundar vilket 

leder till att hundar i Japan inte betraktas på samma sätt som de skulle betraktas i Sverige. 

Tokyo Zero och JPFA anser att den främsta anledningen till att hundar överlämnas till 

hokenjo är på grund av att antalet människor som köper hund utan korrekt förståelse för 

ansvar och hantering är för många. Kumamoto hokenjo arbetar aktivt med att minska antalet 

hundar som avlivas på deras anläggning. 

     Samtliga djurskyddsorganisationer fokuserar på omplacering av hundar. ARK håller 

regelbundet i adoptionsevenemang, även JAWS försöker hjälpa hundar få nya hem. ARCJ 

anser att uppfödning och avlivandet av hundar är ett problem, och försöker uppmärksamma 

sina läsare om detta. 

 

Personlig kommentar 

Tittar man på den statistik TME har presenterat i bilaga 1 ser man en tydlig förbättring av 

både överlämnandet och avlivandet av hundar på hokenjo. Idag är det inte ens en tiondel av de 

ursprungligen ca 1,2 miljoner hundar och katter som genomgår det som skedde för ca 30 år 

sedan. Trots denna förändring anser jag att Japan har långt kvar till ett samhälle där hundar 

och människor kan leva i symbios. Detta på grund av lagarnas utformning och brist på 

konkreta krav kring uppfödning och hantering av hundar. Men det går inte att förneka det 

faktum att Japan strävar mot bättre levnadsförhållanden för hundar. 
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Sammanfattning 

Japan är ett land som förknippas med många olika saker, men det många kanske inte tänker på 

är hundlivet i Japan. Statistik från The Ministry of the Environment visar att år 1974 hamnade 

nästan 1,2 miljoner hundar på omplaceringshem runt om i Japan, varav 97,7 % av alla djur 

dödades. Fram till år 2006 var det fortfarande mer än 90 % av alla djur som hamnade på dessa 

omplaceringshem och dödades. 

     Studiens syfte är att undersöka hundars levnadsförhållanden i Japan, hur det kan 

kontrasteras med de lagar som finns i Sverige och vilka åtgärder som har tagits av 

organisationer och djurskyddsorganisationer som finns i Japan. Frågeställningen som ska 

besvaras är ”Vilka förhållanden finns gällande uppfödning, försäljning och omplaceringshem 

(hokenjo) för hundar i Kansai- och Kantoregionen och hur förhåller de sig till de lagar som 

finns i Japan?”.  

      Det material som har använts för att besvara frågeställningen är lagar, tidningsartiklar, 

officiella hemsidor och dokument. Det teoretiska perspektivet som används är en blandning 

av ett lingvistiskt och lagperspektiv.  

     Resultatet visar att lagarnas utformning gör att innehållet går att tolka efter eget behov och 

ekonomiska vinning. Eftersom det inte finns några konkreta formuleringar kring hur man ska 

sköta och handskas med hundar, kan de personer som ägnar sig åt uppfödning, försäljning 

eller omhändertagande av hundar driva sin verksamhet på det sätt som de anser är mest 

passande, trots det faktum att lagarna överskrids. Detta får mig att ifrågasätta lagarnas 

egentliga värde. Efter att ha jämfört de svenska lagarna går det att konstatera att hundar i 

Japan inte betraktas på ett jämförbart sätt så som vi betraktar hundar i Sverige. 

     Djurskyddsorganisationerna arbetar främst med att hjälpa hundar att bli omplacerade, men 

även steriliserande av hundar. Övriga åtgärder i landet fokuserar på bland annat att lära 

människor hur man ska sköta och hantera hundar, omvandla omplaceringshemmen till 

Tysklands ”Tierheim” och skärpandet av lagar.  
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Förslag till vidare forskning 

För de som vill forska vidare kring detta ämne har jag följande förslag: 

• En liknande undersökning med fokus på katter. 

• Behandlingen och omhändertagandet av försöksdjur i Japan. 

• Undersökning av olika djuraffärer i Japan kring relevanta lagar och hur lagarna 

efterföljs.  

• Undersökning av antalet övergivna katter i jämförelse med övergivna hundar i Japan 

samt konsekvenserna som kan uppstå. 
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Bilagor  

Nedan följer de bilagor som nämns under uppsatsen gång.  

 

Bilaga 1 

Tabell från The Ministry of the Environment87 
 
Bilaga 2 

                                                
87 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/statistics/dog-cat.html, tabell 2, hämtad 2018-05-04 
kl.22.04. 
88 Jordbruksverket, Så sköter du din hund, 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hundarochkatter/skotselavhundochkatt/saskote
rdudinhund.4.207049b811dd8a513dc80001977.html, hämtad 2018-03-13 kl.14.21.    

 Hundens mankhöjd 

Antal hundar < 25 

cm 

25-35 

cm 

36-45 

cm 

46-55 

cm 

56-65 

cm 

>65 cm 

1 2m²  2m²  2,5m²  3,5m²  4,5m²  5,5m²  

2 2m²  2,5m²  3,5m²  4,5m²  6m²  7,5m²  

För varje ytterligare hund ökas ytan 

med 

1m²  1m²  2m²  2m²  3m²  3m²  

Tabell från Jordbruksverket88       
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Bilaga 3 

 
Bild tagen av mig från en av de djuraffärer jag besökte i Japan. Bilden togs den 6 maj 2017. 

 

 

Bilaga 4 

 
Valpens ”hus” inne på djuraffären. Bilden togs den 6 maj 2017. 
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Följande bilagor 5 – 8 är alla tagna den 2 april 2018 mellan kl.13.40 – 14.00. Det motsvarar 

den 2 april 2018 kl.19.40 – 20.00 japansk tid. 

 

Bilaga 5 

 
Dagen denna bild är tagen från Coo & RIKU. Tittar man på bilden ser man att valparna är födda den 8 
februari 2018. Detta betyder att de var 7 veckor och 4 dagar gamla dagen bilden togs. (53 dagar gamla).89 
 

Bilaga 6 

 
Denna bild är tagen från KOJIMA djuraffär. Denna valp är 7 veckor och 4 dagar gammal (53 dagar 
gamla).90  
 

 

                                                
89 Bilden är tagen från djuraffären Coo & RIKU. Hemsida https://www.pet-coo.com/pet/search-
list/?tp=1&ds=&fw=&sex=0&cctp=&p_min=&p_max=&mix=&mix_nm=&ord=date.  
90 KOJIMA - Hemsida, http://pets-
kojima.com/dog_list/?topics_group_id=2&search_type=ca&search_type=ca&category=&breed=&mix_father=
&mix_mother=&allow_parent_change=0&size=&group=&color=&gender=&shop_type=all&shop%5B%5D=&
select_shop%5B%5D=&freeword=&price_bottom=&price_upper=&order_type=1.  
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Bilaga 7 

 
Denna bild från djuraffären ANGEL, säljer denna valp redan från 7 veckor och 2 dagars ålder (51 dagar 

gammal).91 

 

 

Bilaga 8 

 
50 dagar gammal valp från ペットショップ	犬の家	(Petto shoppu inu no ie, djuraffären 
hundens hus).92 
 

 

  

                                                
91 ANGEL - Hemsida, http://www.angel-dog.co.jp/pd/result.html.  
92 Hämtad från ペットショップ	犬の家: http://dognoie.com/organismDetail/2000000844107 
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