
  

Villkor för inackordering på 4H:s smådjurshotell 
 
 
För att inackordera ditt djur på Växjö 4H:s smådjurhotell behöver du godkänna dessa villkor. 

Vid lämning av ditt/dina djur så skrivs ett avtal där du som djurägare skriver under på att du 

godkänner dessa. 

 

Förutom tillsyn som beskrivs nedan ingår följande i inackorderingskostnaden:  

• Hö 

• Halm/spån 

• Gnagpinnar 

 

Tänk på att… 

Kaniner har känsliga magar och kan få problem vid snabba foderbyten. Ger ni annat foder än 

det Växjö 4H använder, så rekommenderar vi att ni tar med er det till kaninen. Se till att 

fodret räcker för hela inackorderingstiden och märk upp det tydligt i en burk eller påse.  

 

Djurets boende på 4H 

• Vi har olika storlekar på burar. Större burar är först och främst till för flera djur som 

bor tillsammans, annars endast i mån av plats.  

• Alla våra utrymmen som används för inackordering uppfyller de mått som krävs 

enligt lag.  

• Djur som är inackorderade på smådjurshotellet visas ej för besökare och sköts endast 

av 4H-klubbens skötare, ledare och personal.  

• Mockning sker dagligen hos djuren. 

 

Hälsokrav 

Vi tar endast emot friska djur på smådjurshotellet. Vi utför inte tovutredningar eller bad, ditt 

djur ska vara rent och tovfritt när det lämnas. Du behöver inte klippa klorna innan vistelsen. 

Vi kontrollerar dagligen att ditt/dina djur mår bra. 

 

4H förbehåller sig rätten att neka djur som uppvisar tecken på sjukdom och/eller skada att 

bo på smådjurshotellet. Tecken på sjukdom kan vara till exempel nysningar, rinnande nos, 

beteendestörningar, obehandlade skador, djur som har mask, loppor, löss eller öronskabb.  

Är ditt/dina djur försäkrade så medtag kopia på försäkringsbrevet som du kan lämna hos oss 

under djurets/djurens vistelse på smådjurshotellet.  

 

 

 

 

 



  

Vid sjukdom 

Blir djuret sjukt under vistelsen tar vi omedelbart kontakt med ägaren för samråd om 

veterinärvård. Får vi inte tag i ägaren rådgör vi med veterinär om djurets behov av vård på 

veterinärklinik. Är djuret oförsäkrat och maxbeloppet som ägaren angivit inte täcker 

veterinärkostnaderna kan djuret avlivas om veterinären finner detta lämpligt.  

Alla vårdkostnader och kostnader i samband med vården, till exempel medicin, resor etc. 

betalas av ägaren. 

 

Vill du anlita egen veterinär vänligen meddela oss det.  

 
 

Ansvar vid smitta 

Det är ditt ansvar som djurägare att se till att ditt djur är fritt från smitta och ohyra. 

Om djuret skulle bära på smitta eller ohyra och övriga gäster drabbas ansvarar kaninägaren 

för eventuella krav från andra djurägare, kostnader för sanering samt andra kostnader som 

uppkommit på grund av djurets smitta/ohyra. 

 

Djurägarens ansvar 
 

• Djurägaren ansvarar för att djuret är friskt och fritt från ohyra och smitta vid lämningen.  

• I det fall djuret är försäkrat så lämnar djurägaren en kopia på försäkringsbrevet i förvar hos 

4H gården under djurets vistelse på smådjurshotellet. 

• Djurägaren förbinder sig att hämta djuret vid hyrestidens slut och vid överenskommen 

tidpunkt. 

• Djurägaren skriver på inackorderingsavtalet (pdf) samt förbinder sig att betala kostnaden 

för djurets vistelse på smådjurhotellet som faktureras efter hämtning av djuret. För djur 

som inte hämtas på överenskommet datum debiteras djurägaren dubbel dagshyra tills 

det hämtas. 

• Genom att skriva under avtalet ger du också ditt godkännande till att Växjö 4H får 

publicera bilder på ditt djur på vår Instagram och Facebooksida. 

• Om djurägaren får akuta förhinder att hämta sitt djur ska detta omgående meddelas till 

4H-klubben. 

 

4H-klubbens ansvar 
 

• 4H sköter den dagliga omvårdnaden av djuret. 

• 4H ansvarar för att djurets utrymme följer Jordbruksverkets regler 

• 4H tillhandahåller vatten och mat och ser till djuret minst två gånger per dag. 

 

 

 

 

 

http://www.kattpensionategypten.se/wp-content/uploads/2015/07/inackorderingsavtal_kattpensionat_egypten.pdf
http://www.sjv.se/amnesomraden/djur/hundarochkatter/skotselochtillsyn/saskoterdudinkatt.4.207049b811dd8a513dc80001987.html


  

• 4H garanterar att hela verksamheten är försäkrad och har tillstånd. 

• 4H tillhandahåller ett inackorderingsavtal som djurägaren skriver under vid 

incheckningen. 

• 4H ser till djurets bästa och anlitar veterinär om djuret blir sjukt. I första hand söker vi 

samråd med djurägaren. 

• 4H förbinder sig att sköta djuret enligt anvisningar från djurägaren.  

 

Priser, betalning och avbokningsvillkor 
 

Prislista 

• 450 kr/vecka och sedan 75 kr per dygn 

• Vistelse som är kortare än en vecka kostar 100kr/påbörjat dygn (räknas från kl. 12.00) 

• Har ni fler än en kanin som bor tillsammans så får ni 50 % rabatt på den andra 

kaninen. 

 

Avbokning sker senast 2 veckor innan lämningsdatum, i annat fall debiteras halva summan 

av kostnaden för den bokade vistelsen. Om kaninen hämtas tidigare än avtalad dag så 

debiteras kostnaden för hela den bokade perioden. 

 

Betalning sker via faktura som skickas ut efter hämtning av djuret. 

 

Tillstånd 

4H innehar tillstånd enligt 16 § Djurskyddslagen 

 


