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Bakgrund till projektet  

De senaste åren har Länsstyrelsen i Skåne upplevt en markant ökning av importerade hundar till länet 

med syfte att sälja vidare. Ökningen har främst gällt valpar men även så kallade gatuhundar av olika 

åldrar. Detta har visat sig tydligt i djurskyddsenhetens arbete, bland annat genom ökad mängd 

anmälningar om köp av sjuk valp, oseriösa uppfödare samt bedrivande av verksamhet utan giltigt 

tillstånd. Det krävs till exempel tillstånd från Länsstyrelsen för uppfödning av hund i större omfattning 

samt vid försäljning av fler än två hundar per år från annans uppfödning. Personerna som importerat 

hundarna har i majoriteten av ärendena haft ett mycket stort ekonomiskt intresse, väldigt lite kunskap 

om hundar och aktuell lagstiftning samt de smittskydds- och djurskyddsrisker som det innebär att 

importera levande djur. Ärendena har ofta varit problematiska att hantera då det rör ansvarsområden 

hos flera olika myndigheter; Länsstyrelsen, Tullverket, Gränspolisen och Jordbruksverket. 

Myndigheterna har arbetat hårt för att underlätta samarbetet men upplevt det problematiskt. Detta låg 

som grund för idén om att utföra ett transportprojekt vid länets gränsstationer. 

 

En projektplan skapades och reviderades sedan i samband med covid-19. Med anledning av pandemin 

minskade mängden tillåten trafik genom Skånes gränsstationer avsevärt och samtlig trafik som tilläts 

passera kontrollerades av andra myndigheter som informerade Länsstyrelsen vid behov. Med anledning 

av detta beslutade Länsstyrelsen att ändra den ordinarie projektplanen till att istället innefatta samtliga 

djurtransporter inom länet, med ett specifikt fokus på djurtransporter vid gränsstationer samt 

livsmedelsproducerande djur. De olika typerna av transporter som skulle kontrolleras var: 

 

• Utlastning på gård, främst gris och nötkreatur 

• Inkommande djurtransporter från andra länder, samtliga djurslag som passerar 

• Hästtransporter vid event 

• Omlastning av slaktdjur (lunning), främst nötkreatur och får 

• Avlastning på slakterier, samtliga djurslag som levereras 

• Djurtransporter längs väg inom länet, samtliga djurslag som passerar 

• Lastning och avlastning av fjäderfä 

 

När samtliga kategorier av kontroller genomförts skulle en riskbedömning genomföras utifrån 

kontrollernas resultat, för att sedan bestämma vilka uppföljningar som skulle prioriteras med den tid 

som fanns kvar av projektet. Kontroll av fjäderfä placerades på den senare delen av året på grund av 

rådande fågelinfluensa vid planeringen. Vid planläggningen diskuterades det faktum att 

kontrollsituationen var mycket oviss på grund av covid-19 samt fågelinfluensa och att planer kunde 

förändras med bara någon dags varsel. Med detta som bakgrund har Länsstyrelsen varit lyhörd och 

utfört sina kontroller där de gjort mest djurskyddsnytta samt inte riskerat människors eller djurs hälsa. 

 

Ett av de största målen under projektet var att Länsstyrelsen skulle kontrollera Skånes gränsstationer 

månatligen samt genomföra gränskontroller vid flera gränser samtidigt och vid obekväma tider. Detta 

då Länsstyrelsen fått information om att särskilda djurtransporter genomfördes utanför kontorstider 

med anledning av lägre bemanning vid gränsstationer. Närvaro vid flera gränser samtidigt var av 

intresse då det framkom att djurtransporter som nekats inträde i Sverige (avvisats) direkt efter har 

passerat igenom en annan gränsstation då Länsstyrelsens personal endast bemannat en station i taget. 
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Projektets genomförande 

Enligt projektplanen skulle projektet genomföras under 2021 med två inspektörer som huvudansvariga. 

Dessa skulle spendera majoriteten av sin arbetstid på projektet, med undantag den tid som krävdes för 

andra obligatoriska arbetsuppgifter så som transportbesiktningar, slaktkontroller, förberedning inför 

nationellt slaktprojekt 2022 och möten. Utöver detta har ytterligare tre inspektörer samt två 

länsveterinärer bidragit och utfört kontroller samt efterarbete inom projektet. Projektets kontroller har 

genomförts från vecka 8 till vecka 50 under 2021. Avstämningsmöten har hållits med ca tre månaders 

intervall för att lyfta eventuella samsynsfrågor och tillvägagångssätt samt för att stämma av vad som 

kontrollerats fram till varje möte, hur detta följts upp och vad som kvarstår enligt planen. 

 

Planen att genomföra kontroller längs väg tillsammans med polispatrull från Malmö och Helsingborg 

genomfördes inte under projektet. Dessa kontroller utfördes endast med hjälp av polispatrull från 

Kristianstad som Länsstyrelsen samarbetat med en längre tid. Detta främst på grund av tids- och 

resursbrist inom projektet. Samtliga övriga mål rörande kontrolltyper som sattes för projektet har 

uppnåtts och genomförts enligt plan.  

 

Resultat 

 

Totalt utfördes 304 kontroller av ca 81 500 individer (varav ca 70 000 fjäderfä vid en vägkontroll). 

Antalet kontroller per djurslag framgår av tabellen nedan, vissa djurslag kontrollerades vid samma 

kontroll och därför blir det sammanlagda antalet djurslagskontroller fler än det totala antalet kontroller. 

Av de 304 kontrollerna involverade ca 44 % livsmedelsproducerande djur och ca 54 % sällskapsdjur 

(inklusive häst). Resterande kontroller berörde främst akvariefisk och enstaka djurparksdjur.  

 

Av samtliga kontroller var 139 utan anmärkning (45 %) vilket medför att det vid ca 55 % av 

kontrollerna uppmärksammades brister (165 st).  

 

Av de 165 kontrollerna med brister var det 86 st (52 %) som behövde någon slags uppföljning eller 

åtgärd efter kontrollen, detta är räknat inklusive de som avvisades vid gräns och/eller skickades till 

annat län för kännedom. De vanligaste åtgärderna efter kontroll var att rapporten skickades för 

kännedom till annat län, underrättelse om eventuellt föreläggande vid upprepande av brister eller 

administrativ uppföljning. 

 

Av samtliga kontroller utfördes ca 62 % på transporter kopplade till en verksamhet (189 st) och ca 38 %  

på transporter utförda av privatpersoner (115 st). Detta är oavsett om kontrollobjekten var folkbokförda 

i Sverige eller utomlands. Av samtliga kontroller inom projektet utfördes 102 st på personer eller 

verksamheter utan svensk folkbokföring (33 %).  
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Djurslag           Antal kontroller 

Häst 61 

Katt 10 

Hund 105 

Nötkreatur 41 

Gris 86 

Får/lamm 14 

Fjäderfä 4 

Akvariefisk 5 

Zoo-djur 1 
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Typ av kontroller                              Antal 

Lernacken gränsstation 72 

Helsingborg gränsstation 23 

Trelleborg gränsstation 16 

Ystad gränsstation 11 

Avlastning på slakteri 99 

Omlastning av slaktdjur 3 

Transport längs väg 9 

Lastning på gård 25 

Hästkontroller Jägersro 46 

 

 

 

Projektets olika delar 

 

• Avlastning slakteri, stor- och småskaligt; totalt 99 kontroller (nöt/får/lamm/gris) 

Under projektet har Länsstyrelsen utfört transportkontroller vid 10 av länets 20 aktuella 

slakterier, där kontroller utförts på de fordon, transportörer och chaufförer som levererat djur till 

slakt. Kontrolldagarna har varit oanmälda samt slumpmässigt utvalda och i regel har samtliga av 

de fordon som anlänt under perioden som Länsstyrelsen varit närvarande kontrollerats. 

Kontroller har även utförts under helgdagar då Länsstyrelsen fått signaler från allmänheten om 

att djur i sämre skick levereras helgtid och inte hanteras i enlighet med gällande lagstiftning då 

personalstyrkan ser olika ut beroende på veckodag. Inga sådana brister har konstaterats vid 

Länsstyrelsens kontroller under projektet. De vanligaste bristerna som konstaterades vid 

kontrollerna var avsaknad av kopia av giltigt transportörstillstånd, att transporten genomfördes 

med icke godkänt fordon, överbeläggning samt felaktig blandning av djur i samma fack.  
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• Gränskontroller; totalt 122 kontroller (samtliga djurslag som passerat)  

Länsstyrelsen har utfört kontroller vid länets samtliga fyra gränsstationer. Kontrollerna har skett 

vid enstaka stationer såväl som vid flera och samtliga stationer samtidigt, både dagtid och 

nattetid. Länsstyrelsen har utfört kontroller vid gränsstationer minst en gång varje månad under 

projektet. Kontrollerna har utförts med hjälp av Tullverket och Polismyndigheten (främst 

gränspolis) samt Jordbruksverket via telefon. Av de 122 utförda gränskontrollerna konstaterades 

brister av sådan karaktär vid 17 av dem att Jordbruksverket beslöt att neka dem inträde in i 

Sverige varpå de avvisats från Sverige (14 %). Vid 105 av de totalt 122 gränskontrollerna 

kontrollerades hundar i transporter och av dessa nekades 13 transporter inträde i Sverige (12 %). 

De vanligaste bristerna som konstaterades vid dessa kontroller var icke komplett pass, icke 

godkänt fordon, avsaknad av hälsointyg, djur som transporterades i för små burar samt inte var 

ordentligt förankrade i fordonet (antingen lösa eller i ej förankrad bur). De vanligaste djurslagen 

som kontrollerades var hund, katt och häst men även sällskapsfågel och akvariefisk. Den 

vanligaste typen av hundtransporter som kontrollerats har varit privatpersoner resandes med 

egen hund samt hundtaxi där hundar transporteras av företag åt privatpersoner från ett land till 

ett annat. Under projektet har Tullverket och gränspolis kontinuerligt tagit kontakt samt gjort 

anmälningar till Länsstyrelsen gällande bristande djurskydd vid gränspassage av djur. Vid dessa 

kontroller blev det tydligt för Länsstyrelsen att ökad närvaro har underlättat samarbetet med 

andra myndigheter samt erbjudit en möjlighet att lättare förmedla kunskap till de övriga 

myndigheterna gällande djurskydd vid djurtransport. Anmärkningsvärt var hästtransport som 

nekades inträde vid kontroll på Öresundsbron och direkt därefter försökte ta sig in i landet via 

Helsingborgs gränsstation. 

 

• Lastning på gård; totalt 25 kontroller (nöt/gris) 

Länsstyrelsen har från tidig morgon närvarat vid pålastning av djur ute på gårdar som ska 

transporteras till slakt. Gårdarna valdes slumpmässigt ut efter vilka som skulle leverera till 

utvalda slakterier dagen för kontroll. För att säkerställa att kontrollerna förblev oanmälda 

begärdes lastningsinformation ut från flera slakterier samtidigt samt för flera dagar. Vid dessa 

kontroller kontrollerades inte transportörerna och chaufförerna primärt utan fokus låg på 

lantbrukarnas/gårdspersonalens djurhantering, drivning, beläggning, utrustning och 

utlastningssystem. I vissa fall följde Länsstyrelsen samma transport till flera gårdar för lastning 

av djur och därefter vidare till slakteriet där även avlastning av samma djur kontrollerades. 

Genom dessa kontroller fick Länsstyrelsen en möjlighet att kontrollera hela transportkedjan från 

avsändningsort till bestämmelseort. De vanligaste bristerna vid dessa kontroller var felaktigt 

utformade utlastningssystem, felaktig drivning och skaderisker främst i form av stallinredning 

eller felaktig utrustning. Felaktigt utformat drivningssystem kunde till exempel beröra dålig 

belysning, tvära vinklar i stallgångar och sidoutlastning från stall.  

 

• Transport längs väg med polis; totalt 9 kontroller (samtliga djurslag som passerat) 

Länsstyrelsen har, tillsammans med Polismyndigheten, stoppat fordon längs vägar i Skåne. 

Fordonen som stoppats har varit alla typer av djurtransporter oavsett typ av transport och 

djurslag. Fordonen har slumpats ut efter vilka som passerat vid den plats som patrullen har 

befunnit sig på. Patrullen har förflyttat sig under kontrolldagarna för att förhindra att det ska bli 

tydligt var kontrollpersonal befunnit sig. De vanligaste bristerna vid dessa kontroller har varit 

icke godkända fordon, avsaknad av kopia av transportörstillstånd samt icke synliga skyltar på 

fordonet. De vanligaste djurslagen som kontrollerades var nötkreatur till slakt och häst. 
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• Transporter av fjäderfä; totalt 3 kontroller 

Länsstyrelsen har närvarat när plocklag lastat fjäderfä ute på gård samt vid avlastning av 

fjäderfä på slakterier. Vid avlastningen på mindre fjäderfäslakteri kunde brister konstateras då 

transportören saknade tillstånd för sin verksamhet och fordonen inte uppfyllde gällande krav. 

Det har kunnat konstateras att det utbildningskrav som aktualiserats av myndigheterna har 

medfört att de plockarlag som kontrollerades hade erforderlig utbildning och utförde sina 

uppdrag på ett bra sätt. Branschorganisationen Svensk Fågel har de senaste två åren genomfört 

utbildningar för plockpersonal vilket förbättrat genomförandet av de aktuella transporterna och 

därmed även djurens välfärd under transporten.  

 

• Hästtransporter vid event; totalt 46 kontroller  

Länsstyrelsen har vid ett tillfälle kontrollerat hästtransporter som inkommit till Jägersro trav- 

och galoppbana i Malmö. Kontrollerna utfördes en tisdag eftermiddag/kväll inför loppen samma 

kväll. Vid dessa kontroller hade 34 transporter brister (ca 74 %). Av resterande 12 transporter 

som saknade anmärkningar (ca 26 %) var övervägande privatpersoner eller utländska 

verksamheter. Majoriteten av transporter med brister var alltså svenska verksamheter. De 

vanligaste bristerna som konstaterades var avsaknad av giltiga transportörstillstånd, icke 

godkända fordon, avsaknad av identifikationshandlingar för häst i fordon samt avsaknad av 

kompetensbevis hos chaufför/skötare. Med anledning av dessa kontroller har Länsstyrelsen 

under projektet fattat beslut om förelägganden beträffande djurtransport inom verksamhet 

framförandes av chaufför utan erforderligt kompetensbevis samt transport av djur i fordon som 

inte blivit erforderligt godkänt och därmed även avsaknad av tillstånd och intyg.  

 

• Omlastning; totalt 3 kontroller (lunning av nöt/får) 

Länsstyrelsen har kontrollerat transporter som lastat om (lunnat) djur från ett fordon till ett 

annat. Kontrollerna har skett vid två olika platser som Länsstyrelsen fått information om att 

lunning vanligtvis utförs på vid vissa specifika tidpunkter. Dessa kontroller har lett till 

diskussioner med näringen om hur lunning av djur påverkar djurens transport samt att detta ska 

ske vid en plats anpassad för ändamålet för att försäkra djur och människors säkerhet och hälsa. 

Detta har även varit den vanligaste bristen vid utförda kontroller, att platsen som valts för 

omlastningen inte utgjort en säker plats att lasta om djuren på. Med anledning av dessa 

kontroller har Länsstyrelsen under projektet fattat beslut om förelägganden beträffande lunning.  

 

Slutsatser 

 

• Länsstyrelsens samlade bedömning av projektet är att det syns tydligt vilka näringsområden som 

kontrollerats frekvent tidigare. De näringsområden som tidigare inte nämnvärts kontrollerats har 

under projektet haft betydligt fler brister av allvarligare karaktär. Detta ser Länsstyrelsen som ett 

tydligt tecken på att fler och kontinuerliga kontroller är nödvändiga fortsättningsvis. Detta har 

tydligt uppmärksammats bland annat vid kontroller av hästtransporter inom ekonomisk 

verksamhet där det funnits ett stort antal brister i förhållande till antal kontrollobjekt. Dessa 

brister är återkommande och Länsstyrelsen bedömer att avsaknad av kontroller och obetydliga 

sanktioner vid brister har gjort att transportförordningen (EG 1/2005) som började gälla 2007 

inte fått det genomslag som var förväntat. 
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• Länsstyrelsen i Skåne kan tydligt se att projektet har gett positiva utslag för mer än bara 

djurskyddsnyttan i länet samt angränsande län. Innan och under projektet har kontakt med olika 

delar av transportnäringen visat att majoriteten ställt sig positiva till projektet på så vis att det 

bidrar till tydliga konkurrensvillkor för alla involverade, bland annat transportörerna. Med ökad 

kontrollfrekvens av olika delar av transportkedjan förtydligas kraven på hur en korrekt transport 

ska genomföras och blir mer lika för samtliga involverade. Detta så väl mellan olika 

kontrollobjekt som mellan olika län. Det har framkommit att transportörerna ser tydlig ökad 

mängd kontroller i vissa län, som t ex Skåne och Jönköping, medan det inte utförs några alls i 

andra. Detta är för Länsstyrelsen i Skåne ett tydligt tecken på varför det är viktigt att hålla 

kontrollfrekvensen uppe så som under projektet.  

 

• Kontroller av transporter av gris har visat att chaufförerna och transportörerna i stor 

utsträckning följer gällande lagstiftning. Majoriteten av chaufförerna har haft erforderlig 

dokumentation på plats som kan uppvisas och har skött beläggningen bättre än tidigare. De 

transporter av nötkreatur som har kontrollerats har haft desto mer brister. Detta tolkar 

Länsstyrelsen som ett tecken på att dessa typer av transporter inte kontrollerats lika frekvent 

tidigare och därför finns ett större behov av fler kontroller i framtiden.  

 

• Det kan antas att antalet införda hundar (och även hästar) över gränsen dagligen är mycket 

större än vad berörda myndigheter (främst Tullverket och Länsstyrelsen) tidigare trott även om 

det tidigare tagits höjd för ett stort mörkertal. Länsstyrelsen har vid 105 kontroller under 

projektet kontrollerat hundar vid gränsstationer, antalet hundar är svårt att ange exakt och därför 

baseras statistiken istället på antal fordon som kontrollerats. Om detta beräknas på antalet 

kontrolldagar som Länsstyrelsen närvarat vid gränsen (ca 10 st) innebär det att Länsstyrelsen 

kontrollerat i genomsnitt ca 10 hundtransporter per dag vid en gränsstation. Antalet 

hundtransporter varierar mycket beroende på gränsstation där Lernacken är klart överlägset med 

antal fordon som kontrollerats följt av Helsingborgs hamn. Gränsstationerna vid Trelleborg och 

Ystad har ett mycket längre antal hundtransporter per kontrolldag. Beräknat på att dessa 

kontroller utförts under max 6-8 timmar per tillfälle ger att det skulle kunna kontrolleras minst 

ca 30-40 hundtransporter per dag. Detta ger ett möjligt totalt antal på ca 10 – 15 000 

hundtransporter per år för samtliga gränsstationer i Skåne. Med anledning av detta stora 

mörkertal ser Länsstyrelsen ett tydligt behov av att fortsätta utföra gränskontroller i större 

omfattning än tidigare.  

 

• Samarbetet med Tullverket och Polismyndigheten upplevs ha gått mycket bra under projektets 

gång, både vid gränsstationer såväl som vid kontroll av transporter längs väg. Det har dock till 

viss del upplevts svårt att samarbeta med Jordbruksverket. När Länsstyrelsen utför kontroller 

vid gränsstationer och brister konstateras i till exempel införseldokument är det Jordbruksverket 

som är beslutande myndighet och därför kontaktas för beslut. När detta har genomförts via 

telefon under pågående gränskontroller har svar ibland dröjt mycket länge (flera timmar) samt 

emellanåt därefter varit informationsfattigt. Detta trots att Länsstyrelsen efter ungefär halva 

projektet började informera Jordbruksverket cirka en vecka innan varje gränskontroll skulle 

utföras så att Jordbruksverket vid behov kunde anpassa arbetsstyrkan.  Länsstyrelsen har även 

vid samsyn upptäckt att inspektörerna fått olika svar utifrån samma brister beroende på vilken 

handläggare de pratat med på Jordbruksverket. Länsstyrelsen ser ett stort behov av tydligare 

riktlinjer från Jordbruksverket för att på ett smidigare sätt kunna samarbeta myndigheter 

emellan. Det hade även underlättat om Jordbruksverket hade förtydligat sina rutiner inför beslut 

om till exempel hemisolering respektive avvisning till Länsstyrelsen så att dessa kan tas i  
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beaktning och eventuellt underlätta gränskontrollerna. Länsstyrelsen kan även se, utifrån 

projektets resultat, att många som för in hundar och hästar mot gällande lagstiftning ofta 

upprepar sina tillvägagångssätt trots avvisning eller hemisoleringsbeslut då dessa inte bedöms 

tas på allvar av chaufförerna, eventuellt på grund av bristande uppföljning/kontroll av besluten. 

Det finns ett stort behov av att utöka antalet kontroller vid flera gränsstationer samtidigt för att 

lättare kontrollera dessa införslar samt uppföljning av utförda hemisoleringsbeslut. 

 

• Länsstyrelsen ser ett behov av en gemensam nationell rutin och tydligare riktlinjer för hur 

ärenden ska behandlas efter utförda kontroller mellan olika län då transportörer rör sig mellan 

olika län. Detta leder även till att uppföljningar och eventuella beslut hanteras olika beroende på 

vilket län transportören kontrollerats i samt som verksamheten tillhör. Idag hanterar länen 

kontroller med brister på olika vis och därför blir inte verksamheterna lika behandlade beroende 

på i vilket län de kontrollerats eller är verksamma i.  

 

• Länsstyrelsens bedömning är att det finns ett syfte med att det sker kontroller av denna typ i län 

som just Skåne, ett län med flera internationella gränsstationer där en stor del av inkommande 

trafik till hela landet passerar. Genom att stärka kontrollerna i just dessa län blir det lättare att 

styra flödet av djurtransporter i hela landet och därmed även i större skala förhindra till exempel 

illegal handel av djur och spridning av sjukdomar nationellt. Under projektet har andra 

Länsstyrelser ställt sig positiva till projektet och uttryckt önskemål om att genomföra något 

liknande själva. Kunskap om projektet och kontrollerna har därför spridits vid till exempel 

nationella föreläsningar och konferenser som verkar för ökad samsyn och lika behandling av 

kontrollobjekt. Länsstyrelsen i Skåne ser såklart positivt till att kunna föregå med gott exempel 

och bidra med erfarenheter som kan öka djurskyddsnyttan landet över såväl som underlätta 

arbetet för andra.  

 

• 2012 genomfördes ett liknande projekt inom samtliga Länsstyrelser där resultatet i stort 

överensstämmer med Länsstyrelsen i Skånes transportprojekt 2021. Länsstyrelsen i Skåne har 

även gjort ett mindre transport-projekt under två månader 2019 som fokuserade på 

gränskontroller samt transportkontroller vid slakteri och väg. Resultatet av det upplevdes i linje 

med detta. Med detta som bakgrund skulle det vara önskvärt att fler Länsstyrelser får 

möjligheter och resurser att ta ett samlat grepp över transportkontrollerna för att säkerställa ett 

gott djurskydd vid transport av djur över hela Sverige. 

 

Input från näringen under projektets gång 

 
• Flera chaufförer som kontrollerats i samband med transport av nötkreatur under projektet 

upplever att minimimåtten är för väl tilltagna och att det innebär en risk att transportera djuren 

med så mycket plats då det är en risk för lastförskjutning samt utgör en skaderisk för djuren.  

 

• Vissa chaufförer har uttryckt behov av fler kontroller gällande utlastning på gård. Det noteras 

många dåligt fungerande utlastningssystem men chaufförerna upplever att de inte kan påverka 

det om inte slakteriet sätter press. Vid kontakt med slakterierna framgår det att rutinerna för nya 

leverantörer ser väldigt olika ut, på vissa slakterier kontrolleras samtliga gårdars 

utlastningssystem när de vill börja leverera och på andra kontrolleras inga. Vissa slakterier 

ställer krav på att utlastningen ska fungera för chaufförerna och uppnås inte dessa krav får 

gården inte leverera djur till slakteriet. Synpunkter har även inkommit gällande att  
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Länsstyrelsens förprövning av djurstallar vid byggnation bör tänka på hur utlastning ska ske i 

större utsträckning och eventuellt ha möjlighet att påverka och underlätta detta i ett tidigt stadie.  

 

• Merparten av involverade transportörer och slakterier tycker inte att lunningen är ett problem. 

Dessa uppger att de ska anpassa valet av platser det sker på och genomförande av det efter 

Länsstyrelsens påpekande. Vissa chaufförer har dock uttryckt en oro gällande djurens säkerhet 

samt arbetsmiljörisker och att det bör byggas särskilda anpassade omlastningsplatser för att det 

ska kunna gå till på ett så säkert och bra sätt som möjligt. 

 


