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Länsstyrelsen Östergötland tillstyrker huvuddelen av remissförslaget, men avstyrker 
införandet av sanktioner i djurskyddslagstiftningen.

Sammanfattning
Länsstyrelsen Östergötland ser mycket positivt på att straff avseende djurplågeri föreslås höjas 
och differentieras i normalgrad respektive grovt. Länsstyrelsen avstyrker att sanktioner införs 
då Länsstyrelsen anser att detta förslag kommer få stor påverkan både på Länsstyrelsens 
arbete och Länsstyrelsens uppdrag att främja tillväxt och ha god kommunikation med företag. 
Länsstyrelsen anser inte att det är lämpligt att vara både rådgivande, utöva tillsyn och att 
utfärda sanktioner på samma område. 

Länsstyrelsernas roll att främja näringen, att det ska vara” lätt att göra rätt”, där vi ska ge råd 
och stöd, undermineras av att samma myndighet nu föreslås utfärda sanktioner. Länsstyrelsen 
ser i detta en inbyggd målkonflikt. Vi ser också att Länsstyrelsens administrativa börda 
kommer öka till följd av detta, utan att medel tillförs. 

Av remissen framgår att regeringen anser att en av offentlig kontrolls viktigaste funktioner är 
att vara främjande eller förebyggande. Länsstyrelsen bedömer att förslaget med sanktioner på 
djurskyddsområdet kommer att försvåra detta.

Länsstyrelsen ser med oro på att föreslagna belopp där upp till 100 000 kr i sanktion kommer 
att drabba till exempel lantbrukare mycket hårt och få till följd att de till och med kan tvingas 
upphöra med sin verksamhet.

Länsstyrelsen befarar att förslaget om att en sanktionsavgift ska ge djurförbud, om det är 
befogat ur djurskyddssynpunkt, kommer att leda till att olika länsstyrelser gör olika 
bedömningar. Detta är inte rättssäkert. Idag prövas dessa fall i rättssystemet, vilket vi anser är 
rätt instans.

Att samma myndighet som ska utföra kontroller och har en rådgivande roll, som utvidgats och 
tydliggjorts i den nationella livsmedelsstrategin, nu även ska besluta om sanktioner kommer 
inte ge ett ökat förtroende för myndigheter hos verksamhetsutövarna.
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De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövdingen Carl Fredrik Graf med länsveterinären Pernilla Stridh 
som föredragande. I den slutliga handläggningen har också länsveterinären Helen Haaranen-
Loor medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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