DJURSKYDDSKONTROLL:

Varför är
Länsstyrelsen här?

Det här ska
inspektören göra:
• Presentera sig och på uppmaning kunna visa legitimation.
• Förklara syftet med kontrollen.
• Vara vänlig, objektiv och visa
ett gott bemötande.
• Vara noggrann och strukturerad
i sin dokumentation.
• Ställa relevanta, och ibland
obekväma, frågor för att få en
tillräcklig bild av djurhållningen.

Nu

Bläddra
vidare och läs
om din kontroll
vid ikryssad
ruta.

• Kontrollera samtliga utrymmen
där det kan hållas djur.
• Sammanfatta kontrollresultatet
så att du förstår vad bristerna
var och ge dig möjlighet att
redovisa vad du tänker göra åt
de presenterade bristerna.
• Inom 14 dagar skicka ut
en kontrollrapport till dig.

Senare
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0 :Planerad kontroll

Tillståndskontroll

• Det finns ingen misstanke om
att djurskyddsregler inte följs.
• Rutinkontroll som ska ske regelbundet, som bilbesiktningen.
• Kostar ingenting.
• Kan omfatta hela verksamheten
eller delar av den.
• Alla brister ska noteras av
inspektören, men den samlade
bilden avgör vilka åtgärder som
väljs för att få till stånd förbättr ingarna.

•

Du/Ni har sökt tillstånd enligt 6
kap 4 § DL för yrkesmässig verksamhet med sällskapsdjur eller
hästar eller,

•

Du/Ni har sökt tillstånd för att
bedriva verksamhet med offentlig
förevisning av djur.

•

Anläggningarna ska normalt sett
besiktigas/kontrolleras innan de
får tas ibruk.

•

Offentlig förevisning medför ansöknings- och kontrollavgift, båda
kategorierna kostar pengar vid
uppföljande kontroller av eventuella brister.

•

Tillstånd/godkännande ges när
eventuella brister är åtgärdade.

Se sida 8 för
mer information
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Kontroll på grund
av misstänkta brister
i djurhållningen
Uppföljande
kontroll
• Kontroll av att brister som
konstaterats vid tidigare
kontroller åtgärdats.
• Länsstyrelsen har utredningsplikt
av sådana ärenden enligt Jordbruksverkets föreskrift L44 §14.
• Om det finns brister tas normalt
sett en kontrollavgift om 800 kr/
tim ut för körtid, kontrolltid och
tid för att skriva rapport och
eventuellt föreläggande (Beslut
om krav på åtgärd eller förbud att
göra något otillåtet). Påbörjad
halvtimme debiteras med 400 kr.

• Någon har anmält till Länsstyrelsen
att de misstänker att djurskyddsreglerna inte följs eller så har
Länsstyrelsen fått sådana
indikationer på annat sätt till
exempel via olika media.

• Kan ha sitt upphov i samtliga
andra kontrolltyper inklusive
tidigare uppföljande kontroller.
• Är inte sällan kopplat till ett
föreläggande eller förbud.
• Fokuserar på de tidigare bristerna,
men uppenbara allvarliga andra
brister tas också med i kontrollen.
• Är en extra offentlig kontroll
som debiteras med 800 kr/tim
(400 kr per påbörjad halvtimme)

Se sida 8 för mer information

Se sida 8 för mer information
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Beroende på
kontrollens
resultat kan
följande hända:
• Om det inte finns brister avslutas
ärendet med en kontrollrapport,
ingen uppföljningskontroll sker.

• Om det finns brister och Länss tyrelsen bedömer det som
nödvändigt så skrivs ett föreläggande om att du ska vidta
åtgärder, eller att du ska upphöra
t ex med att bedriva tillståndspliktig
verksamhet. Föreläggandet gäller
från det att du blivit delgiven det.
Innan föreläggandet beslutas ges
du i normalfallet möjlighet att
yttra dig.

• Om det finns brister som du och
inspektören är överens om att du
kan fixa på frivillig basis följs
ärendet helst upp genom att du
skickar in dokumentation (bilder,
veterinärintyg eller dylikt) som
visar att bristen är avhjälpt.
Därefter avslutas ärendet. Sådana
administrativa uppföljningar är
billigare än kontrollbesök.

• Finns det fara i dröjsmål så kan
Länsstyrelsen delge dig ett föreläggande i fält direkt på platsen.
Dessa gäller direkt och innebär
oftast att du ska vidta en åtgärd
omedelbart eller inom ett par
dagar.

• Går inte detta så görs uppföljning
genom ny kontroll (som d
 ebiteras
med 800 kr/timme). Är bristerna
avhjälpta vid den uppföljande
kontrollen avslutas ärendet
vanligtvis.

• Vid allvarlig brist, upprepad
brist eller att du brister i efterlevnad av tidigare fattade beslut
om föreläggande eller förbud, kan
det bli aktuellt med omhändertagande. Se särskild information
om detta.

• Vissa mindre brister följs inte
upp alls.
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Överklagande
och dina rättigheter
•

Du kan överklaga beslut inom
tre veckor från att du blivit delgiven det.

•

Beslut enligt djurskyddslagen
gäller normalt även om de överklagas (p g a skyddsvärdet för
djuren).

•

Om du vill stoppa verkställig
heten av 9 kap 5§ /9 kap 6 § i
samband med överklagandet

kan du begära inhibition. Domstolen medger det efter några
dagars prövning ifall de vid första bedömningen anser att det
är sannolikt att beslutet senare
kan komma att ändras eller om
de anser att konsekvenserna av
att det verkställs i väntan på att
dom avkunnas kan leda till orimlig och irreparabel skada för dig.
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Grundläggande regler som
styr kontrollverksamheten:
•

•

•

•

•

Du är skyldig att ge tillträde till
utrymmen där djur hålls eller
kan tänkas hållas. (Djurskydds
lagen 8 kap 12 §)

•

Inspektören kan begära polishandräckning ifall det finns fara
i dröjsmål och/eller du inte ger
tillträde enligt ovan. Någon husrannsakansorder behövs inte i
djurskyddsärenden. (Djurskyddslagen 8 kap 16 § )
Inspektören ska begära polishandräckning ifall du är
hotfull eller våldsam. (Instruktion
från chefen)

•

•

Du är skyldig att
ge den information
om djurhållningen
som behövs för att
göra en korrekt bedömning av djurhållningen. (Djurskyddslagen 8 kap 12 §)

Du har om djurskyddsproblemet
inte är helt akut, rätt att ha med
dig en stödperson ifall denne
kan komma till platsen inom rimlig tid det vill säga upp till max 60
minuter. (Länsstyrelsens rutiner)

Omhändertaganden:
9 kap 5 §

9 kap 6 §

Djur ska omhändertas om:

Djur ska omhändertas omedelbart om:

• Du utsätter djuret för onödigt
lidande och inte rättar till det när
Länsstyrelsen påpekar det.

• Djuret är utsatt för lidande och det
bedöms som utsiktslöst att felet
som ger upphov till lidandet blir
avhjälpt.

Inspektören ska lyssna till och
dokumentera de relevanta förklaringar och övriga kommentarer, invändningar, bedömningar
med mera som du önskar framföra under kontrollen.

• Du inte följer ett beslutat föreläggande och det är av väsentlig
betydelse ur djurskyddssynpunkt.

Planerade kontroller föranmäls
normalt sett inom 24 timmar
före kontrollen, om det inte rör
en verksamhet där föranmälan
hindrar en korrekt bedömning
av verksamheten och/eller det
funnits relevanta brister i djurhållningen tidigare.

• Du har blivit dömd för djurplågeri.

• Djuret är utsatt för lidande och
ägaren är okänd eller inte kan
anträffas.

• Du inte följer ett beslut om djurförbud.
• Du vid upprepade tillfällen inte
följer utfärdade förelägganden
eller blir dömd för brott mot djurskyddslagen.

9 kap 8 §
Efter omhändertagandet fattar Länsstyrelsen inom cirka en vecka beslut
om vad som ska hända med det
omhändertagna djuret. I första hand
försöker man sälja djuret, i andra hand
överlåta det utan köpeskilling. Går
djuret inte att sälja eller överlåta så
avlivas djuret. Om det är oförsvarbart
att låta djuret leva vidare ur djurskyddshänseende därför att det lider,
så avlivas djuret.

Inspektören har rätt att
dokumentera brister genom
fotografering, dock ska fotograferingen begränsas
till sådant som är relevant.
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• Djuret är utsatt för lidande och
det i övrigt bedöms som absolut
nödvändigt ur djurskyddssynpunkt.

I väntan på verkställighet av över
låtelse eller avlivningsbeslut finns
djuret uppstallat genom Polisens
försorg, detta är förenat med kostnader, inte sällan minst 200 kr per dag
och djur samt kostnader för veterinär
vård och transporter. Dessa kostnader faktureras den som fått sitt djur
omhändertaget.
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Jag som inspekterat heter:

Mer information och
kontaktuppgifter hittar du här:
www.lansstyrelsen.se/skane/djurskydd

