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Vad var hundskatt och varför hade man hundskatt? 
Hundskatt var en lag som tillkom år 1923 efter Sveriges regerings 
godkännande. Denna lag innebar att de som ägde en hund över tre 
månader var tvungna att betala skatt för hunden. Dock fanns det 
undantag för hundar som tillhörde staten och som användes inom 
försvaret, polisväsendet, tullen och 
räddningstjänsten. Samerna behövde 
inte betala skatt för de hundarna de 
använde till renskötseln och de som 
ägde hundar som hjälpte synskadade 
eller användes till vetenskapliga ändamål 
behövde heller inte betala skatt. Skatten skulle betalas in till 
kommunen som själva bestämde hur hög skatten skulle vara. 
Kommunen fick också disponera skatten hur de ville. Den hundägare 
som inte betalade hundskatten kunde dömas till böter. De som 
betalade skatten fick ett hundskattemärke att fästa på hundens 
halsband.  
 
Anledningen till varför man införde denna skatt var för att man ville 
begränsa antalet hundar i städerna och också få bort de lösdrivande 
hundarna. På detta sätt hoppades man sätta stopp för risken att dessa 
djur skulle sprida epidemiska sjukdomar. Att äga en hund var också 
väldigt lyxigt på den tiden och därför borde man betala för denna lyx. 
Man införde också denna skatt med tanke på att det kostade samhället 
pengar att hålla rent efter hundarna och då var det inte mer än rimligt 
att ägarna också skulle bidra till renhållningen för sina husdjur.  

Hundskatten i Frändeforskommun 
I början av 1930-talet kostade det tio kronor att äga en hund i 
Frändeforskommun vilket idag motsvarar cirka 280 kronor. Det var 
framförallt bönder som bodde i Frändefors på denna tid. Därför var de 
i synnerhet hundar som stövare, vallhundar, gårdshundar och 
fågelhundar som var vanliga i Frändefors då. Dessa hundar var 

Hundskattemärke 



användbara i och med att de kunde användas till jakt och gårdssysslor. 
Men det fanns många som ägde schäferhundar och blandrashundar 
också.  

På 50-talet så hade man höjt 
hundskatten i Frändefors till 20 
kronor. Men år 1955 så höjde man 
skatten till 25 kronor och ytterligare 
en höjning skedde år 1957 till 30 
kronor vilket motsvarar 360 kronor 
idag. De dominerande hundraserna på 
50-talet var fortfarande vallhundar, 
gårdshundar och stövare, men raser 

som tax, spets, drever, terrier och pudlar blev allt vanligare. Nu blir 
det alltså mer vanligare med att även äga sällskapshundar.  

På 70-talet hade man höjt hundskatten ytterligare. Då låg hundskatten 
på 40 kronor. Ännu en höjning sker 1971 då skatten låg på 50 kronor 
och sista höjningen sker år 1973 till 60 kr motsvarande 365 kronor 
idag. Nu är det inte bara gårdar som är vanliga bostadsformer i 
Frändefors utan andra former av bostäder blir allt vanligare. Det är 
fortfarande framförallt jakt och gårdshundar som är populärast. Nya 
jakthundsraser som Cocker spaniel, Jämthund och Gråhund är nu 
också vanliga i Frändefors, men även 
hundraser som är omtyckta idag har nu 
också kommit till Frändefors. Några av 
dessa hundraser är Collie, Golden 
retriever, Labrador, Dalmatiner och 
Rottweiler. År 1973 var det sista året 
som Frändefors kommun drev in 
hundskatt av hundägarna.  
 
 
 

Finsk Stövare Tecknare: M Davidson 
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Vad användes hundskatten till? 
Kommunerna fick som sagt använda pengarna de fick från 
hundskatten hur de ville. Det gick inte att hitta olika beslut om vad 
hundskatten skulle användas till i Frändefors, men i Vänersborgs 
kommun gick hundskatten till Vänersborgs barnhem. I andra 
kommuner kunde skatten gå till djursjukhusen. Så man kan alltså dra 
slutsatsen att hundskatten gick till sociala ändamål.   
 
När och varför togs hundskatten bort?  
Lagen om att betala hundskatt avskaffades den 1 januari 1996. 
Regeringen ansåg att hundar inte längre utgjorde ett sådant 
samhällsproblem som de gjorde förr. Många kommuner hade 
dessutom valt att slopa hundskatten och skatten hade inte längre en 
finansiell betydelse för kommunerna.  Samhället hade helt enkelt 
förändrats och en omodern skatt borde då inte finnas i ett modern 
samhälle.  
 

Källor  
Internet  

• http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=37&doktyp=prop&dok_
id=GJ0318&rm=1995/96&bet=18  

• http://www.scb.se/Pages/PricesCrib.aspx?id=258649 
• http://www.lokalhistoria.nu/extra/pod/  

Regionarkivet Vänersborg  
• Frändefors kommunal-nämnden G Ve: 1 
• Frändefors kommunal-nämnden G Ve: 2 
• Frändefors kommunal-nämnden G Ve: 4 
• Frändefors kommunal-nämnden G Ve: 5 
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