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Norrbottens läns författningssamling

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter
till lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

beslutade den 24 januari 2022.
(7142-2021)

25FS 2022:2 A1
Utkom från trycket
den 27 januari 2022

Länsstyrelsen i Norrbottens län föreskriver med stöd av 11 § förordningen 
(2007:1240) om tillsyn över hundar följande.

Syfte och proportionalitet
1 §    Denna författning innehåller föreskrifter om verkställigheten av de uppgifter 
som länsstyrelsen ska utföra enligt lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och 
katter.

2 §    Länsstyrelsen har med stöd av 8 och 11 §§ lag (2007:1150) om tillsyn över 
hundar och katter möjlighet att meddela förelägganden, förbud samt beslut om att 
omhänderta hundar. Ett beslut om föreläggande, förbud eller omhändertagande 
syftar till att förhindra en upprepning av ett beteende som kan medföra skada eller 
avsevärd olägenhet. Länsstyrelsen ska göra en noggrann bedömning av vilken 
åtgärd som kan antas vara tillräckligt effektiv för att förhindra att beteendet 
upprepas.   

Föreläggande enligt 8 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
3 §    Om ett föreläggande om fast koppel meddelas avses ett koppel som längst 
får vara två meter långt. Kopplet ska vara av ett hållbart material, inte expanderbart 
och inte så kallat flexikoppel. Länsstyrelsen får i enskilda fall föreskriva om annat 
i föreläggandet.

4 §    Om ett föreläggande om munkorg meddelas avses en munkorg som rätt 
placerad förhindrar hunden att bita människor och djur samtidigt som den tillåter 
hunden att hässja. Nosgrimma och munkorg som saknar framstycke är inte 
godkända.

Omhändertagande enligt 11 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och 
katter
5 §    Avgörande för ett beslut om omhändertagande är risken för att beteendet 
kommer att upprepas, med nya skador eller avsevärda olägenheter som följd. Att 
en hund vid ett enstaka tillfälle visat aggressivitet, gjort utfall mot eller angripit en 
människa eller ett djur är i sig inte tillräckligt för ett beslut om omhändertagande. 
Riskbedömningen ska göras genom en sammanvägning av hundens egenskaper 
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och förmågan och viljan hos den som har tillsynsplikt att utöva tillsyn över 
hunden.

När frågan om omhändertagande aktualiseras ska länsstyrelsen göra en 
bedömning av om andra mindre ingripande åtgärder är tillräckliga. Om 
länsstyrelsen redan från början bedömer att andra mindre ingripande åtgärder är 
otillräckliga får ett omhändertagande göras direkt.

Nedan följer en exemplifiering på situationer när länsstyrelsen ska överväga ett 
beslut om omhändertagande. 

1. Hunden har använts som vapen genom att den medvetet har hetsats eller 
”bussats” mot människor eller djur.

2. Den som hade tillsynsplikt över hunden har visat passivitet eller 
underlåtit att ingripa när hunden angripit människor eller djur, trots att 
ett ingripande hade kunnat ske.

3. En hund vid upprepade tillfällen har tillåtits springa lös på en plats där 
barn ofta vistas och har gjort utfall mot barn, eller sprungit lös på en 
sådan plats och där angripit barn. Exempel på sådana platser är 
lekplatser och förskolor.

4. En hund vid upprepade tillfällen tillåtits springa lös på platser där det 
ofta är människor i rörelse och har gjort utfall mot människor eller 
sprungit lös på en sådan plats och där angripit någon. Exempel på 
sådana platser är torg, i parker, bostadsområden, motionsområden eller 
liknande platser.

5. Hunden har vid upprepade tillfällen, visat aggressivitet och gått till 
angrepp eller gjort utfall mot människor eller djur.

6. Hunden har angripit och skadat människor eller djur allvarligt.
7. Hunden har orsakat avsevärda olägenheter eller frekvent orsakat oljud 

eller andra störningar.
8. Hunden har vid upprepade tillfällen sprungit lös och jagat vilt utan 

samband med jakt.

Länsstyrelsens utredning
6 §    En sådan utredning som sägs i 12 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar 
och katter ska som huvudregel innefatta undersökning och besiktning av hundens 
fysiska och mentala status. Undantag kan endast göras om förutsättningarna i 10 
§ eller någon av 15–18 §§ är uppfyllda.

7 §    Länsstyrelsen ska alltid inhämta ett utlåtande från uppstallningsplatsen som 
haft tillsyn över hunden. Utlåtandet ska beskriva hundens beteende mot människor 
och djur under den tid den varit omhändertagen.

Veterinärundersökning av fysisk status
8 §    En veterinärundersökning ska göras för att utesluta att det finns en fysisk 
orsak till hundens beteende. Undantag kan endast göras om förutsättningarna i 10 
§ är uppfyllda.

Veterinärundersökningen ska dokumenteras.

9 §    Veterinärundersökningen ska göras före besiktningen av hundens mentala 
status.
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Undantag från veterinärundersökning
10 §    När en hund är så aggressiv, farlig eller rädd att det inte går att påbörja eller 
slutföra en veterinärundersökning utan uppenbar risk för skador på person behöver 
delar av eller hela undersökningen inte genomföras. Länsstyrelsen får i samråd 
med undersökande veterinär besluta att en undersökning inte ska påbörjas eller om 
en påbörjad undersökning ska avbrytas. Skälen för beslutet ska dokumenteras och 
motiveras.

Besiktning av mental status
11 §    Besiktningen av hundens mentala status ska genomföras av en 
besiktningsman som förordnats av Polismyndigheten. Bestämmelser om 
besiktningsman finns i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (FAP 
214–1) om Polisens hundverksamhet.

12 §    Vid bedömningen av hundens mentala status ska Polismyndigheten göra en 
prövning av hundens grad av aggressivitet, tillgänglighet, kamp- och jaktintresse, 
rädsla, fostran, sociala anpassning, felbeteenden och övriga omständigheter av 
betydelse.

Om Länsstyrelsen, i det enskilda fallet, bedömer att det behövs ska även 
hundens relation till ägaren eller den som har brustit i tillsyn över hunden och 
dennes vilja och förmåga att utöva tillräcklig tillsyn över hunden bedömas.

Besiktningen ska om möjligt genomföras på ett sätt som återskapar den 
händelse som låg till grund för omhändertagandet.

13 §    Hundägaren eller den som har brustit i tillsyn över hunden kan ges tillfälle 
att medverka vid besiktningen av hundens mentala status för att bedöma dennes 
förmåga och vilja att utöva tillräcklig tillsyn över hunden. Länsstyrelsen 
bestämmer om hundägaren eller den som brustit i tillsynen över hunden ska 
medverka vid besiktningen men bör samråda med Polismyndigheten i frågan.

14 §    Polismyndigheten ska dokumentera resultatet av besiktningen av den 
mentala statusen samt lämna en rekommendation till den länsstyrelse som beställt 
besiktningen. Av rekommendationen ska det framgå om hunden anses ha 
tillräckligt god mental status att risken bedöms som liten att den på nytt orsakar 
skada, avsevärd olägenhet eller om den bör avlivas. Om hundägaren eller den som 
brustit i tillsynen över hunden har medverkat vid besiktningen ska 
Polismyndigheten uttala sig om deras bedömning av dennes förmåga och vilja att 
utöva tillsyn över hunden vid testtillfället.

Undantag från besiktning av mental status
15 §    Länsstyrelsen får efter samråd med undersökande veterinär besluta att inte 
genomföra en besiktning av hundens mentala status om det föreligger fara för 
djurets fysiska eller psykiska hälsa. Beslutet ska dokumenteras och motiveras. 

16 §    Om hunden är så aggressiv, farlig eller rädd att den inte kan hanteras på 
uppstallningsplatsen utan uppenbar risk för skada på person eller om hunden inte 
uppvisar några aggressiva beteenden får länsstyrelsen i det enskilda fallet besluta 
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att en besiktning av hundens mentala status inte behöver ske. Beslutet ska 
dokumenteras och motiveras. 

17 §    Om det finns särskilda skäl och besiktningsmannen bedömer att det ändå 
finns ett tillräckligt säkert underlag för att avge ett yttrande eller förslag till åtgärd 
i ärendet, behöver besiktningsmannen inte genomföra ett visst besiktningsmoment 
eller får avgöra att en besiktning av hundens mentala status inte behöver ske. Detta 
ska dokumenteras och motiveras av besiktningsmannen. 

18 §    När en hund är så aggressiv, farlig eller rädd att det inte går att påbörja eller 
slutföra en besiktning utan uppenbar risk för skador på person behöver ett visst 
besiktningsmoment eller hela besiktningen inte genomföras. Besiktningsmannen 
avgör om en besiktning inte kan påbörjas eller om en påbörjad besiktning ska 
avbrytas. Detta ska dokumenteras och motiveras av besiktningsmannen. 

Säljas, skänkas bort, avlivning enligt 12 § lag (2007:1150) om tillsyn över 
hundar och katter

19 §    Länsstyrelsen ska bedöma risken för att hunden i framtiden kan komma att 
orsaka skada eller avsevärd olägenhet i bedömningen om hunden ska säljas, 
skänkas bort eller, om hunden utgör en fara för människor eller djur eller om det 
finns särskilda skäl, avlivas. 

20 §    Om utredningen visar att hunden kan lämnas tillbaka till ägaren kan 
länsstyrelsen samtidigt fatta beslut om ett förbud eller föreläggande för att 
förhindra att hunden på nytt orsakar skada eller avsevärd olägenhet.

21 §    När länsstyrelsen säljer eller skänker bort en omhändertagen hund ska 
länsstyrelsen beakta köparens eller mottagarens förmåga och vilja att utöva tillsyn 
över och sköta hunden med hänsyn till dess fysiska behov och mentala egenskaper. 

22 §    Länsstyrelsen får fatta ett beslut om att hunden ska säljas eller skänkas bort 
och om hunden inte går att sälja eller skänka bort inom ett visst antal dagar ska 
den avlivas. Antalet dagar som hunden ska försöka säljas bestäms utifrån en 
sammantagen bedömning av hundens ålder, värde, fysisk status och vad som är 
ekonomiskt försvarbart från ett enskilt intresse för den som hunden har tagits ifrån. 

Särskilda skäl för avlivning 
23 §    Beslut om avlivning av en hund ska endast ske om:

1. hunden visat sig vara farlig för människor eller djur, 
2. det på grund av hundens ålder eller medicinska status är påkallat att den 

avlivas eller
3. det inte visat sig vara möjligt att sälja eller skänka bort hunden.

24 §    Medicinska skäl för avlivning av hunden ska dokumenteras genom 
utlåtande av veterinär. Även i det fall hunden ska avlivas på grund av att det inte 
har varit möjligt att finna en köpare eller mottagare ska dokumentationen i ärendet 
innehålla en redovisning av vilka försök som har gjorts för att sälja eller skänka 
bort hunden.
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Undantag
25 §    Länsstyrelsen i Norrbottens län får, om det finns särskilda skäl, medge 
undantag från dessa föreskrifter. 
__________

Övergångsbestämmelser
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2022.
2. Dessa föreskrifter ersätter Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrift till 

lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter 25 FS 2018:29 A 
28 som upphör att gälla när denna föreskrift träder i kraft. 

3. Ärenden som inletts (anmälan inkom) vid länsstyrelsen men ännu inte 
avgjorts vid ikraftträdandet av denna föreskrift handläggs enligt den 
äldre föreskriften. 

På Länsstyrelsens vägnar

LOTTA FINSTORP

Karin Börjesson
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