
Ansvarsfördelning mellan Länsstyrelserna 
och Polisen: 
De arbetsuppgifter som tagits över av Länsstyrelsen är:  

• Verkställighet av Länsstyrelsens egna beslut om 

omhändertagande av djur 

• Handläggning av ärenden enligt lagen om Tillsyn över hund och 

katt (under kontorsarbetstid) 

• Ta emot uppgifter om avlivade djur eller djur som påträffats döda 

Polisens har fortsatt ansvar för:  

• Hantering av upphittade djur, t ex bortsprungna hundar, (enligt 

Hittegodslagen) 

• Ingripa i akuta situationer för att t ex upprätthålla allmänna 

ordningen och säkerheten (t ex skydda och hjälpa människor som 

blir attackerade eller hotade av en aggressiv hund) 

• Hjälpa Länsstyrelsen när vi behöver handräckning 

• Själva ta beslut om omhändertagande av djur enligt djurskyddslag 

och tillsynslag (särskilt utanför kontorsarbetstid) 

• Att verkställa sina egna beslut om omhändertagande av djur både 

enligt djurskyddslag och tillsynslagen 

• Att underrätta Länsstyrelsen när de i sin verksamhet får 

kännedom om brister i djurhållning 

 

Om ni känner er osäkra på hur ni ska göra går det bra att kontakta 

Länsstyrelsen för att rådgöra 

 

 

LÄNSSTYRELSEN HAR TAGIT ÖVER 
ARBETSUPPGIFTER FRÅN POLISEN  

- VAD INNEBÄR DET FÖR 
VETERINÄRKLINIKER? 
 

Länsstyrelserna tog den 1 juni i år över vissa arbetsuppgifter från 

Polismyndigheten. Det handlar om att vi nu verkställer våra egna beslut 

om omhändertagande av djur och handlägger ärenden enligt lagen om 

tillsyn över hund och katt (tillsynslagen). Hantering av upphittade djur 

enligt hittegodslagen hanteras även fortsättningsvis av Polisen. 

Ansvarsförändringen innebär inga större förändringar för veterinärkliniker 

förutom att man numera ska anmäla att man avlivat ett djur enligt 30 § DL 

(djur som påträffas så svårt sjuka eller skadade att de bör avlivas) till 

Länsstyrelsen istället för till polisen.  

 

Se några exempel på situationer på nästa sida  



VEM SKA KLINIKEN VÄNDA SIG TILL?  
För att förtydliga våra roller kommer här några exempel på vem ni kan 

vända er till: 

Händelse Hantering 
 

Friska djur som upphittats 
och lämnats in 

Polisen, hanteringen enligt 
hittegodslagen med syfte att 
djurägaren ska få tillbaka sitt djur 

Djur som övergivits   Länsstyrelsen, kan ev omhändertas 
med stöd av djurskyddslagen 
(naturligtvis kan gränsdragning mot 
upphittade djur vara svår men när 
det gäller övergivna djur finns ofta 
en djurhållare som inte längre vill 
ha djuret) 

Sjuka eller skadade djur 
utan ägare 

Avgör själv! Om djuret är allvarligt 
sjukt eller skadat får veterinär, 
polisen eller annan avliva ett djur 
enligt 30 § DL. Den som har avlivat 
djuret ska informera djurets ägare 
om avlivningen. Om det inte är 
möjligt, ska länsstyrelsen 
underrättas. 
 
Om djuret inte är så sjukt/skadat se 
upphittade/övergivna djur ovan.  
 
Observera att privata veterinärer 
och kliniker inte har någon 
skyldighet att ta emot sjuka eller 
skadade djur, utan kan neka utan 
ange något specifikt skäl (t ex om 

ingen vill betala). Det är bara 
Jordbruksverket, genom 
distriktsveterinärerna, som enligt 
sin instruktion har en skyldighet att 
ge vård för att hindra lidande och 
detta inskränker sig till den då 
billigaste behandlingen, oftast 
avlivning. 
 

Sjuka eller skadade djur 
med en ägare som  
motsätter sig 
behandling/avlivning 

Länsstyrelsen kan besluta om 
omhändertagande, föreläggande 
eller rättelse på ägarens bekostnad 
beroende på situation. 

Döda djur som lämnas in Rapportera till Länsstyrelsen, gärna 
med bra signalement eller chipnr. 
Länsstyrelsen tar dock inte hand 
om djuret och betalar inte för 
kremering/destruktion 

 

Observera att länsstyrelsen bara kan nås under kontorstid. Akuta 

djurskydds- och tillsynsärenden under övrig tid hanteras av polisen. 


