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Till statsrådet och chefen för

Jordbruksdepartementet

Genom beslut den 1 juni 1995 bemyndigade regeringen
chefen för Jordbruksdepartementet tillkalla särskildatt en
utredare med uppgift redovisa och utvärdera hur tillsynenatt
enligt djurskyddslagen 1988:534 och med stöd lagenav
meddelade föreskrifter bedrivs lämna förslag på hursamt ett
tillsynen fortsättningsvis bör anordnas.

Med stöd detta bemyndigande förordnades den 1 juniav
1995 professor Göran Hugoson särskild utredare. Somsom

förordnades den 27 juniexperter 1995 enhetschefen Leif
Denneberg, Statens jordbruksverk, miljöingenjören Linda

idjeland,F Svenska Kommunförbundet och länsveterinären
Jörgen Wehre, Länsstyrelsen i Kalmar län.

Den juni1 1995 förordnades Åkeavdelningsdirektören Per
Wennström, Skogsstyrelsen, sekreterare i utredningen.som
Veterinärinspektörerna Maria Nyström och Helena
Torkelsson, Statens jordbruksverk, förordnades den 27 juni
1995 biträdande sekreterare i utredningen.som

Utredningen har antagit Utredningennamnet om
djurskyddstillsynen.

Utredningen får härmed överlämna betänkandet Offentlig
djurskyddstillsyn.

Utredningens uppdrag härmed slutfört.är

Stockholm i februari 1996

Göran Hugoson

ÅkePer Wennström

Maria Nyström Helena Torkelsson
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Sammanfattning

Enligt direktiven skall utredningen redovisa och utvärdera hur
tillsynen enligt djurskyddslagen 1988:534 och med stöd lagenav
meddelade föreskrifter bedrivs lämna förslag hur tillsynensamt
fortsättningsvis bör anordnas. l utredningsuppdraget ingår även att
utvärdera 2 § djurskyddslagen och de avgränsningsproblem som
kan finnas beträffande de kommunala nämndernas tillsynsansvar i
fråga försöksdjur. Utredningen skall vidare utvärdera 4 § djur-om
skyddslagen och inteöverväga Statens jordbruksverks rättom att
meddela föreskrifter hur djur skall hållas och skötas bör omfattaom
samtliga djur.

1 det följande lämnar utredningen sammanfattning sinaen av
förslag.

Den lokala djurskyddstillsynen

lokalaDen djurskyddstillsynen inom kommunernautövas denav
eller de kommunala nämnder fullgör uppgifter inom miljö- ochsom

"hälsoskyddsområdet, regeringen inte har föreskrivit tillsynenom att
skall på någotutövas Den regionala tillsynensätt.annat utövas av
länsstyrelserna och den centrala Statens jordbruksverk.av

Enligt utredningens mening regelbunden ajurskyddstillsynär en
förutsättning för kommunerna skall kunna haatt uppfattningen om
hur djurhållningen inom kommungränserna.är Alla kommuner

emellertid inteutövar regelbunden tillsyn. Många kommuneren
sådan tillsynutövar det inte tillräckligtgör ofta. Utredningensom

föreslår därför den regelbundna tillsynenatt lantbrukets djuröver
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djurhållningtillsynenochtredje år överbör attutövas vart annan
oftare.börfalli många utövas

kom-behöverregelbundna tillsynendenplanerakunnaFör att
Till-kommunerna.djurhållningen inomha register övermunerna

utred-enligttillfredsställandeinteregistersådanatill ärgången
saknarde kommunerdärförföreslårUtredningen attningen. som

registerbristfälligahardeochsådanabörregister attupprätta som
vidareföreslårUtredningendem. attbyggafortsättabör att upp

djurhållning såuppgifterhartillsynsmyndigheterövriga omsom -
för-till kommunernasuppgifternaställabörmöjligtdetlångt är -

intresseorganisationerförverkaJordbruksverket bör attfogande.
tillsyns-register hostilluppgiftermedbidrardjurområdetinom

myndigheterna.
tillfreds-intedjurskyddstillsyni ärkompetensKommunernas

alltframförgälleruppfattning. Detutredningensenligtställande
juridiskaockså dedjurskydd,ochdjurhållningkunskaper menom

föreslårkompetensenförbättrabristfälliga. För attkunskaperna är
bördjurskyddslageniparagraf, 24idetutredningen att anyen

djur-skall ha ZO-poängstillsynspersonalenpåinföras krav att en
utbild-tillbehörighögskolenivå. Förskyddsutbildning att vara

lant-Sverigesgrundutbildning.lämplighasökandedenbörningen
djur-ochhippologutbildninglantmästarutbildning,bruksuniversitets

grund-lämpligameningutredningensenligtsjukvårdarutbildning är
emellertidbörDjurskyddsutbildningen ävenutbildningar. vara

inrikt-medutbildningkvalificeradhardenföröppen merensom
husdjursagro-veterinärutbildning,djur,kunskappåning t.ex.om

kvalificeradharzoologutbildning. Denochnomutbildning som
övergångsskedeibördjurskyddstillsynerfarenhet ettpraktisk av

utbildningskravet.fråndispensfåkunna
hinderrättsliganärvarande motförfinnskommunallagenI

inspek-sininte hyrafårkommun utsamverkan. En t.ex.kommunal
djur-sigkandenneså ägnagrannkommunentill atttör

börhindretdärförföreslårUtredningen attdär.skyddstillsyn
djurskyddslagen. Para-iinförsb §24undanröjas att en nygenom

anlitadelsmöjlighetfårkommun attinnebärgrafen en annanatt en
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kommun för i uppdragsform djurskyddstillsyn, dels låtaatt utöva att
anställd i den andra kommunen myndighetsutövning i denutövaen

kommunen.egna
Samarbetet mellan kommuner och enligt utred-veterinärer är

ningens mening inte tillfredsställande och bör därför utökas så att
kommunernas insyn i djurhållningen förbättras. Utredningen föreslår
därför samarbetet med framför allt distriktsveterinärernaatt bör
utvecklas och länsveterinärerna bör fler initiativ till och böratt ta
genomföra fler sammankomster med kommuner och veterinärer.
Utredningen föreslår vidare tillägg införs i 4 förordningen§att ett
1971:810 med allmän veterinärinstruktion med innebörden att
samtliga veterinärer i sin yrkesutövning skall till djurskydds-attse
lagstiftningen efterlevs och veterinärerna, de har anledningatt om

djurskyddet eftersatt, skall haatt anta anmälningsskyldighetatt är
till kommunen och länsstyrelsen.

Besiktningsveterinäremas roll i urskyddstillsynen på slakterier
enligt utredningensär mening oklar. Utredningen föreslår därför att

deras för djurskyddstillsynen bör klarläggasansvar att ettgenom
tillägg införs i förordningen12 § 1971:810 med allmän veterinär-
instruktion med innebörden besiktningsveterinär i sin yrkes-att en
utövning skall till djurskyddslagstiftningen efterlevs inomattse
slakteriområdet och i djurtransporter ankommer dit. Vidaresom
skall besiktningsveterinären, denne har anledning att anta attom
djurskyddet eftersatt, ha anmälningsslcjøldighetär till kommunen och
länsstyrelsen, rättelse inte sker efter tillsägelse. Om veterinärenom

iakttagelsergör tyder på det kan finnas brister i djurskyddetattsom
i den besättning djur kommer ifrån, skall veterinärenett göra en
anmälan skyndsamt. lokalaDen tillsynsmyndigheten bör enligt
utredningens mening fortsättningeniäven ansvarig förvara
djurskyddstillsynen slakterier.

Den s.k. egentillsynen, den enskilde djurhållaren iutövarsom
eller mindre organiserad form tillsammans med någon sinamer av

branschorganisationer, kan enligt utredningens mening få vissen
betydelse för den offentliga tillsynen i framtiden. förutsättningEn
för detta skall kunna ske enligt utredningensatt är uppfattning att
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kravantalinförs. Ettegentillsynenkvalitetsprövningcentral aven
meddelas. Egen-godkännande kaninnanuppfylldabör ettvara

för dentidsintervalletförlängaeventuelltfalli såkantillsynen
intemeningutredningensenligtden kantillsynen,regelbundna men

tillsynen.offentligadenersätta
kommunalastärka denförslagen förnämndaredan attdeUtöver

lokaladenlänsstyrelsernautredningen övertarföreslårtillsynen att
tillsynsobjekt:följandekommunernafråndjurskyddstillsynen över

djurtransporter av-
cirkusdjur-

anläggningarliknandeochdjurparkerdjur i-
vilthägnat-

renar-
tävlingsdjur-

slakteriområdendjur inom-

börtillsynenlokala utövasdensåledesföreslårUtredningen att av
utredning-enligtlänsstyrelsen,medkombinationkommunen i som

kommunerna utövakompetens attbättre änbedömning harens
tillsynsobjekten.nämndadetillsyn över

kom-renodlathurutredningenredovisar även ettbetänkandetI
för denlänsstyrelsealternativrenodlatochalternativmunalt ett

be-Utredningenutformas.skulle kunnadjurskyddstillsynenlokala
från djur-detförmodligenlänsstyrelsealternativet ärdömer att

alternativet.skyddssynpunkt bästa
tillsynenkombinerade ärföreslår denutredningentillSkälen att

i detblir bättredjurskyddstillsynen änutredningendels attatt anser
lokalaför denkostnadernadelskommunalternativet, attrenodlade

djur-samhälletsåvälförbli lägrebedömsdjurskyddstillsynen som
skullelänsstyrelsealternativetrenodladedet genom-hållarna än om

tillbeslutkommunernasöverklagamöjlighetendelsföras, attatt
kombineradedetRegionalpolitiskt ärkvarstår. settlänsstyrelserna

eftersomlänsstyrelsealternativet,bättrenågotdessutom änförslaget
i länen.i fleraplacerasdjurskyddsinspektörerna orter
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Samordning och samarbete

l Jordbruksverkets uppgifter ingår samordna övriga tillsyns-att
myndigheters verksamhet och vid behov lämna råd och hjälp i
denna verksamhet. För komma till med brister i Jord-att rätta
bruksverkets samordnande och stödjande verksamhet föreslår
utredningen verketatt

årliga verksamhetsplaneri för djurskyddstillsynen också redogör-
för vad de regionala och lokala tillsynsmyndigheterna bör
prioritera

i anslagsfamställningar och årsredovisningar till regeringen-
konkret redovisar sin verksamhetsplanering för djurskydds-mer

tillsynen och vad verket sig de andra tillsynsmyndig-väntar av
heterna

bör särskild pågöra satsning utarbeta djurskydds-atten-
föreskrifter, sammanställningar rättsfallgöra framställasamtav
skriftlig information och information för tillsynspersonal.annan

Utredningen föreslår vidare kommuner och länsstyrelser böratt
årsrapporter verksamheten.upprätta Jordbruksverketöver bör
temadagar för tillsynsmyndigheternas personal eller deltaarrangera

i sådana varje eller år. Jordbruksverket börvartannatarrangemang
vidare initiativ till s.k. projektinriktad tillsyn, utförsta som av
personal från kommunerna. Projekten bör utföras varje eller vart-

Ävenår. länsstyrelserna börannat initiativ till sådan tillsyn.ta
Jordbruksverket bör dessutom regelbundet anordna samordnings-

Ävenkonferenser med länsstyrelserna djurskyddsfrågor. läns-om
styrelserna bör anordna samordningskonferenser med kommuner
och distriktsveterinärer. Samordningskonferenserna bör arrangeras

gånger året. Utredningen föreslårett slutligen polis-attpar om
myndigheterna bör delta i tillsynsmyndigheternas kurser och
konferenser.
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..
myndighetermellanAnsvarsfördelning

får enligtanläggningliknandeellerdjurparkträdgård,zoologiskEn
förevisningoffentligbruk föriintedjurskyddsförordningen§ tas37

UtredningenJordbruksverket.godkäntshardendjur innan avav
godkännandefråganfåbörlänsstyrelserna prövaföreslår avatt om

sällskapsdjurBeträffandedjur.lantbruketsföranläggningarsådana
meddelabemyndigasJordbruksverketutredningen attföreslår att

börprövninglänsstyrelsernasdjurslagvilkaföreskrifter somom
omfatta.

föreskriftersinafrånundantagmedgejordbruksverk kanStatens
detlantbruketinomdjurhållning1993:129SJVFS omm.m.,om

Jordbruksverket börFöreslårUtredningenskäl.särskilda attfinns
ilänsstyrelsernaföreskrifter sär-meddelabemyndigas attatt om

föreskrifterna.nämndafrån demedge undantagfårskilda fall

försöksdjurför tillsynen överKommunernas ansvar

Efterdjurskyddstillsynen.lokalaför denharKommunerna ansvar
julikraft den 1trädde idjurskyddslagen,i 2 §ändring somen

tillsynsansvarhar överkommunernaifrågasättsdethar1990, om
kom-uttalatärendeiharJustitieombudsmannen attdjurförsöken. ett

uppfattning.delar dennaUtredningentillsynsansvariga.ärmunerna
klar.heltmening inteutredningensenligtemellertidLagtexten är

stycketandrai 2 §tilläggdärför görsföreslårUtredningen ettatt
tydligare.blirbestämmelseninnebördenså att av

för djurSkötselföreskrifter

föreller hållsfödsskall djurdjurskyddslagenEnligt 4 § uppsom
användasförellereller pälsarskinnlivsmedel, ull, attproduktion av

sådantochdjurmiljögod sättskötas ioch etthållastävlingi en
bete sigmöjlighetdemochhälsaderas attfrämjardetatt ger

eller,regeringenframgårstyckeandraparagrafens attnaturligt. Av
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efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket får meddela ytter-
ligare föreskrifter hur sådana djur skall hållas och skötas.om

Utredningen det finns behov detaljerade bestäm-attanser av
melser hur djur skall hållas och skötas för fler djur och föreslårom
därför djurskyddslagen4 § ändras så, Jordbruksverket kanatt att

bemyndigande meddela skötselföreskrifter för samtligaett attges
djur omfattas djurskyddslagen.som av

Förslagens genomförande

Med undantag för förslagen 20-poängs djurskyddsutbildningom en
för tillsynspersonalen och regelbunden tillsyn de förslagären som
utredningen lämnat den karaktären de enligt utredningensattav
mening bör kunna genomföras någon längre förberedelsetid.utan
Utredningen föreslår därför de genomförs den januaril 1997.att
För genomföra förslaget djurskyddsutbildningatt behövs enligtom
utredningens mening förberedelseperiod minst fem åren
därefter. Utredningen föreslår därför förslaget utbildnings-att om
krav bör träda i kraft den januaril 2003. Utredningen föreslår att
den regelbundna tillsynen med intervall påbörjas så forttätare som
möjligt efter den l januari 1997 så den kan genomförd tillatt vara

då2003, myndigheterna bör fullt bemannade med kompetentvara
tillsynspersonal
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örfattningsforslagF

Förslagl till
Lag ändring i djurskyddslagen 1988:534om

Enligt riksdagensbeslut föreskrivs frågai djurskyddslagen1988:534om
dels och4 24 §§ skall ha följande lydelse,att
dels det i lagenskall införas två paragrafer, ochatt 24 b §§,24nya a av
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2§

Djur skall behandlasväl och skyddas onödigt lidandeoch sjukdommot

Djur, for ändamålanvänds Djur, föranvänds ändamålsom som som som
i första19 § stycket, skall inte i § forsta19 stycket, skall inteavses avses

for onödigt lidan- för onödigtutsatta lidan-ansesvara utsattaansesvara
de eller sjukdom vid användningen, de eller sjukdom vid användningen,

dennahar tillstyrkts djur- dennahar tillstyrkts djur-om av en om av en
forsöksetisk nämnd. forsöksetisk nämndoch utförs i

enlighet medden tillstyrkta ansök-
ningen.

4§

Djur föds eller hålls för Djur skall hållasoch skötasi godsom upp en
produktion livsmedel, ull, skinn djunniljö och sådantav sättett att
eller pälsar eller för användas det främjari derashälsaochatt demger
tävling skall hållasoch skötasi möjlighet bete sig naturligt.atten

djumriljögod och sådantett sätt
det främjar derashälsaochatt ger

demmöjlighet bete sig naturligt.att

Regeringeneller, efter regeringens Regeringeneller, efter regeringens
bemyndigande,Jordbruksverket får bemyndigande,Jordbruksverketfår
meddelaytterligare föreskrifter meddelaytterligare föreskrifterom om
hur sådanadjur hållasskall och hur djuren hållasskall och skötas.
skötas.

24§

Jordbruksverket dencentralatillsynen eñerlevnadenutövar dennaöver av
lag och, inte angivet, de föreskrifterär harannat meddelatsmedom av som
stöd lagen.Jordbruksverket samordnarövriga tillsynsmyndighetersav
verksamhetoch lämnarvid behov råd och hjälp i dennaverksamhet.
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

avsesi §16sådannämndi §sådannämnd 16 EnEn somavsessom
kommuneninomtillsyneninom kommunentillsynen utövar omutövar om

föreskrivitharregeringeninteföreskrivetinte har attregeringen att
någotskallnågot tillsynentillsynen skall utövas annatutövas annat

tillgång tillskall hatillgång NämndentillNämndenskall ha sätt.sätt.
denpersonalidjurskyddsutbildadpersonali dendjurskyddsutbildad

förbehövsutsträckningförbehövsomfattning attatt somsom
tillsynennämndenskall kunnafullgöra utövanämndenskall kunna sina

godtagbarttillfredsställandeuppgifter sätt.ettett
sätt.

regeringenmyndigheterdeden elleri övrigt skallTillsynen utövas somav
bestämmer.

vid tillsynen.hjälp behövslämnadenskall begäranPolismyndigheten som

24a§

personal vid kommunerDen som
djurskydds-länsstyrelseroch utövar

hög-tillsyn skall ha 20-poängsen
djurskydd.skoleutbildning i

24b§

avtal medfår träffakommunEn en
uppgifterkommun attomannan

enligtpå kommunenankommersom
föreskrifterlag ellerdenna som

heltmedstöd lagenmeddelats av
denombesörjasdelvis skalleller av

andra kommunen.

nämndi kommunenDen ansva-som
djurskyddstillsynenfår, efterförrar

med kom-överenskommelse annan
anställd denuppdra åt ienmun,
beslutfatta påkommunen nämn-att

defalldockdens inte ivägnar, som
kommunallagen§kap.6 34avsesi

1991:900.

och i övrigt denjanuari 2003,i ñåga § denträderi krañ, 24 1lagDenna om
januari 1997.l

fårJordbruksverketbemyndigande,efter regeringenseller,Regeringen
övergångsviskanfrån §föreskrifter undantag 24meddelade a somom

behövas.
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Förslag till2
Förordning ändring i djurskyddsförordningenom
1988:539

Regeringenföreskriver 17, 37, och djurskyddsforordningen56 59att
1988:539 skall följandeha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4§

Jordbruksverket får meddelafore- Jordbruksverketfår meddelaföre-
skriñer storleken och skrifter storleken ochut-om ut-om
fonnningen i övrigt stall och fonnningen i övrigt stall ochav av
andraförvaringsutrymmen for djur. andraforvaringsutrymmenför djur.

Jordbruksverketfår vidare meddela
föreskrifter länsstyrelsenförattom
särskilt fall får medgeundantag
från föreskrifterna.

l7§

Jordbruksverket får meddela ordbniksverket fårJ meddelaytter- ytter-
ligare föreskrifter hur djur ligare föreskrifter hur djur skallom som om
föds eller hålls för produktion hållasoch skötas.Jordbruksverketupp

livsmedel, ull, skinn eller pälsar får vidare meddelaföreskrifterav om
ellerför användas tävling skalli länsstyrelsenatt fär särskilt fall fåratt
hållasoch skötas. medgeundantagfrån föreskriftema.

37§

Inrättas zoologisk trädgård,djur- Inrättas zoologisk trädgård, djur-en en
park eller liknande anläggning,får park eller liknandeanläggning,får
deninte i bruk for offentlig den inte itas bruk för offentligtas
förevisning djur innandenhar forevisning djur innandenharav av
godkänts Jordbruksverket. Mot- godkänts Jordbruksverket.Frågaav av
svarandegäller ocksåvid omflytt- godkännande sådanaom av an-
ning djuren och vid till- eller Iäggningarför häst, nötlaeatur.av ny-,
ombyggnad någonbetydelse. får, ochfjäderfäsvin, eller förav get

sådanasällskapsdjur Jord-som
bruksverketmeddelarföreskrifter

skall dock länsstyrel-prövasom av
Motsvarandegäller ocksåvidsen.

omflyttning djuren och vidav ny-,
till- eller ombyggnad någonbety-av
delse.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

56 §

Länsstyrelsen denregionala Länsstyrelsen den regionalautövar utövar
tillsynen djurskyddslagen tillsynen efterlevnadenöver över av
1988:534. djurskyddslagen1988:534. Läns-

styrelsen vidare tillsynenutövar
kommunerna djurrran-inom över

djur hålls cirkus-sporter, som som
djur, djur används verksamhetisom

djur föds37isomavses som upp
eller hålls vilthägn, djuri renar,

föds eller hålls för attsom upp
användas tävling och djuri inom
slakteriområden.

59§

Närmareföreskrifter för förfarandet vid omhändertagande djur med stödav
31 och djurskyddslagen får32 1988:534 meddelas Jordbruksver-av av

ket.

Jordbruksverketfår meddelaföre-
skrifter skyldighetför övrigaom
tillsynsmyndigheter underrättaatt
Jordbruksverket den tillsyns-om
verksamhet bedrivs och resulta-som

verksamheten.ten av

förordningDenna träder i kraft januariden 1 1997.

Jordbruksverketfår övergångsvisdet behövsmeddelaföreskrifterom om
frånundantag § djurskyddslagen24 1988:534.a
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3 Förslag till
Förordning ändring i förordningen 1971:810 medom
allmän veterinarinstruktion

Regeringenföreskriver 9 och förordningen12 §§ 1971:810 medatt
allmänveterinärinstruktion skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4§

En veterinärskall En veterinär skall

i sinverksamhetföra journal i den i sin verksamhetföra journal i den
omfattning och det i övrigt omfattningsätt och det i övrigtsätt

Jordbruksverketföreskriver, Jordbruksverketföreskriver,som som

vid förskrivning och tillhanda- vid förskrivning och tillhanda-
hållande läkemedelfölja de före- hållande läkemedelfölja de före-av av
skrifter Jordbruksverketmeddelar, skrifter Jordbruksverketmeddelar,

vid utfardande intyg eller utlå- vid utfardande intyg eller utlå-av av
tandevisa synnerlig och tandevisa synnerlig ochomsorg omsorg
noggrannhet följa de föreskrif- noggrannhet följasamt de föreskrif-samt

Jordbruksverketellerter Livs- Jordbruksverketsom eller Livs-ter som
medelsverketmeddelar, medelsverketmeddelar,

skyndsamtunderrättaJordbruks- skyndsamtunderrättaJordbmks-
verket, länsstyrelsen,srnittskydds- verket, länsstyrelsen,srnittskydds-
läkaren,deneller de kommunala läkaren,deneller de kommunala
nämnder fullgör uppgifter inom nämnder fullgör uppgiftersom inomsom
miljö- och hälsoskyddsorrtrådetoch miljö- och halsoskyddsområdetoch
vederbörandedistriktsveterinär vederbörandedistriktsveterinärom omförhållanden anledning förhållanden anledningattsomger attsomger
befara det inom hansverksam-att befara det inom hansverksam-att
hetsområdeförekommer sådansjuk- hetsområdeförekommer sådansjuk-
dom i epizootilagen dom i epizootilagensom avses som avses
1980:369 eller djursjukdom 1980:369 eller djursjukdomannan annan

kan överföras till människor kan överförassom till människorsom
omedelbartvidta nödvän-samtatt omedelbartvidta nödvän-samtatt

diga åtgärderför förhindra diga åtgärderatt för förhindraatt att att
smitta sprids, smitta sprids,

enligt de föreskrifter Jordbruks- enligt de föreskrifter Jordbruks-
verket meddelarunderrättaJord- verket meddelarunderrättaJord-
bruksverket också andradjur- bruksverket också andradjur-om om
sjukdomar iän sjukdomar isom änavses somavses
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

djurskyddslagentill attse
föreskrifteroch1988:534 som

efter-lagenmedstödmeddelats av
föreskriftergällerDetsammalevs.

sjukvård Omochhälso-djursom
anledningharveterinären att anta

enlig-och skötshållsdjur iinteatt
ellerdjurskyddslagenmedhet

stödmeddelatsmedföreskrifter som
tillanmäla dettaskall hanlagenav

nämnderkommunalaeller deden
miljö-fullgör uppgifter inomsom

och tillhälsoskyddsområdetoch
besiktningsvete-länsstyrelsen.För

bestämmel-särskildafinnsrinärer
12seri

eller villkorförbudfar innebäraförsta stycketi 2 motFöreskrifter avsessom
sådanai livsmedel. Irestsubstanserkanläkemedelanvändningför gesomav
medde-föreskriñemamedelsverkinnanlivssamrådskemed Statensfall skall

las.

§9

distriktsveterinäråliggerdistriktsveterinär Detåligger attDet att enen
sjukvårdochtillhandagåmed hälso-sjukvårdtillhandagå ochmed hälso-

husdjur,frågaihusdjur,frågai omom

ochJordbruksverketanmälatillochtill Jordbruksverketanmäla
sådanahus-falllänsstyrelsensådanahus-länsstyrelsenfall avav

mycketvisar sigdjurssjukdomarsig mycketvisardjurssjukdomar somsom
kanellersmittsammakaneller storsmittsamma stor annarsannars

spridning,spridning,

bestämmelseri livsme-detillselivsme-bestämmelseritillse de attatt
i anslut-1971:511 ochdelslagenoch i anslut-1971:511delslagen

skrifterföre-meddeladening därtillföre- skriñermeddeladening därtill
1080,hälsoskyddslagen1982:1080,hälsoskyddslagen1982: samtsamt

angår verksamhetsom-hansvilkaverksamhetsom-angårhansvilka
syñe eñeroch i dettaråde,efterlevsföreskrifter röranderåde,samt

livsmedels-Statensförordnandebland husdju-sjukvårdenhälso- och av
företa be-länsstyrelsenelleri verkdjurskyddet eñerlevsochochren

inspektion.ellersiktningförordnandeeñerdetta syñe av
Jordbruksverket, livsme-Statens

företalänsstyrelsendelsverkeller
inspektion.besiktningeller
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Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen

Finner distriktsvetennär anled- distriktsveterinärFinner anled-en en
ning anmärka något förhål- förhål-ning någotanmärkaatt att

angårlande deneller de kom- angårlande deneller de kom-som som
munalanämnder fullgör munala ñJllgörnämndersom upp- som upp-
giñer inom miljö- och hälsoskydds- gifter inom miljö- och hälsoskydds-
områdetoch sker icke områdeträttelse,skall och sker icke rättelse,skall
hananmäladetta till nämndenoch hananmäladetta till nämndenoch
länsstyrelsen till Jordbruks- länsstyrelsen till Statenslivs-samt samt
verketoch livsmedelsverk,Statens medelsverk, frågan berörom myn-

fråganberör myndighetens dighetensverksamhetsområde,om
verksamhetsområde.

l2§

En besiktningsveterinárskall tillse
zzjurslcyddslagen1988:534 ochatt

föreskrifter meddelatsmedstödsom
lagen efterlevs slakteri-inomav

området och aljurtransporteri som
dit.ankommer

Om besiktningsveterinärenhar
anledning anmärka djurskyd-påatt
det slakteriområdet ellerinom i
djurtransporter ankommerdit,som
skall anmäla detta tillveterinären
den eller de kommunalanämnder

fullgör uppgifter miljö-inomsom
och hälsoskyddsområdetoch till
länsstyrelsen, rättelse skerinteom
efter tillsägelse.

Om besiktningsveterinärgören
sådana iakttagelser tyderpå attsom
det kanfinnas brister djurskyddeti i
den besättning djur kommerett
ifrån, skall skyndsamtveterinären
anmäla detta till de myndigheter

andra stycket.inämnssom

förordningDenna träder i krañ den januaril 1997.





SOU 1996:13 27

l Inledning

1.1 Utredningens direktiv

Utredningen skall enligt direktiven redovisa och utvärdera hur
tillsynen enligt djurskyddslagen 1988:534 och med stöd lagenav
meddelade föreskrifter bedrivs lämna förslag till hur tillsynensamt
fortsättningsvis bör anordnas. Av direktiven framgår denatt
nuvarande djurskyddstillsynen enligt regeringens bedömning inte
förefaller fungera på tillfredsställandeett Denna slutsatssätt. kan

enligt regeringen bl.a. dra med anledning den granskningman av
riksdagens revisorer har utfört 1993/94:RR8. Utredningen skall ge
ytterligare underlag för komma till med deatt rätta problem och
brister finns inom djurskyddstillsynen. Utredningen skallsom även
förutsättningslöst överväga för den lokala tillsynenansvaretom
skall åvila kommunerna eller länsstyrelserna. Utredningen bör
vidare beakta de förslag har lagts fram i betänkandetsom
Kommunal uppdragsverksamhet och kommunal samverkan om
myndighetsutövning Ds 1995: 13.

Utredningen skall enligt direktiven vidare

redovisa och utvärdera hur djurskyddstillsynen bedrivs samt- ge
förslag den fortsättningsvistill hur bör anordnas, innefattande
bl.a. arbetsinriktning för respektive myndighet och ansvars-
fördelningen mellan statliga och kommunala tillsynsmyndigheter

polismyndigheter,samt

undersöka myndigheterhur på olika nivåer kan samarbeta vid
tillsynen,
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kommunala befogen-ökademedforsöksverksamhetenutvärdera-
djurskyddslagen,enligttillsynvidheter

samverkan,kommunaltillmöjligheterbeskriva-

bedrivasskallhur tillsynenmodell förföreslåochkartlägga en-
slakterier,storskaligasåväl små-landetspå som

be-tillsynsmyndigheterna,kommunalahur detillförslaglämna-
kandistriktsveterinärernaoch närmaresiktningsveterinärerna

lämpligtdetundersökabland ärdärvidochsamarbeta annat om
till denrapporteringsskyldighetomfattasveterinärerallaatt av

kon-sitt arbeteifall veterinäreni detillsynsmyndighetenlokala
djurskyddssynpunkt,frånbristerstaterar

avgränsningsproblemdeochdjurskyddslagenutvärdera 2 § som-
tillsynsansvarnämndernaskommunalabeträffande definnaskan

försöksdjur,frågai om

Jordbruks-inteochdjurskyddslagen överväga§utvärdera 4 om-
djur,samtligaomfattaföreskrifter börmeddelaverkets rätt att

idagpersonaldenhosoch kompetensbakgrundkartlägga som-
djurskyddstillsynen,utövar

djurskydds-förlämpligkompetens ärvilkenredovisa som-
inspektörerna,

förslag.utredningenskonsekvensernaekonomiskaderedovisa av

uppdragsittredovisadirektiven senastenligtskulleUtredningen
till denförlängtsharUtredningstidendecember 1995.den 15 senare

1996.februari15
betänkandet.tillbilaga 1återfinnsDirektiven som
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1 Utredningsarbetet

Utredningen inledde sitt arbete ijuni 1995. skaffaFör underlagatt
till utvärderingen djurskyddstillsynen och till utformningenav av
förslag hur tillsynen bör anordnas i framtiden har utredningenom
gjort enkätundersökningar tillsynen enligt djurskyddslagen.om
Enkäterna sändes i juli till samtliga kommuner,288 hand-att:
läggaren djurskyddsfrågor, och samtliga länsstyrelser,24 att:av
länsveterinären/biträdande länsveterinären. Statens jordbruksverks
statistikenhet har för bearbetning och teknisksvarat samman-
ställning de enkätsvar247 kom från kommunernas till-av som
synspersonal och de 24 enkätsvar länsstyrelserna lämnade.som
Enkätsammanställningarna bilagorna 2 och 3 till betänkandet.utgör
Statistikenheten har vidare gjort utredningens ekonomiska beräk-
ningar.

l augusti höll utredningen hearingar inbjudnamed Företrädare för
djurskyddsorganisationer, jordbruksnäringen, organisationer för
sällskaps- och tävlingsdjur, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå
universitet och Sveriges Veterinärförbund. inbjudnaDe lämnade vid
hearingarna synpunkter vad de ansåg väsentligt för utred-vara
ningen beakta i utredningsarbetet. september hadeI utredningenatt

Sammanträffande den lokala djurskyddstillsynenett medom repre-
för kommunernas tillsynspersonal.sentanter

Ytterligare underlag till utredningen har samlats enkät-genom
undersökningar hos besiktningsveterinärer djurskyddstillsynenom

kontrollslakterier och hos tillsynspersonal i kommuner till-om
djurförsök. Rikspolisstyrelsen haröver vidare bidragit tillsynen

utredningen med enkätundersökning hos samtliga länspolis-en
djurskyddstillsynen.mästare Dessutom har Rikspolisstyrelsenom

i skede gjort framställning till Jordbruksdepartementetett sent en
djurskyddslagen och lagenöversyn l943:59 tillsynom av om av

hundar och katter Utredningen har tagit del framställningenm.m. av
och har dessutom inhämtat remissyttranden från Svenska
Kommunförbundet och länsstyrelserna framställningen.över
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försöksdjursnämnden,Centralasamråd medhaftharUtredningen
Rikspolis-ochlivsmedelsverkjordbruksverk, StatensStatens

respektive myndighet.berörfrågorstyrelsen i de som
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Tillsyn2 djurskyddetöver -

organisation, uppgifter och ansvars-

fördelning

Djurskyddslagen 1988:534 riksdagen våren 1988 ochantogs av
trädde i kraft den julil år. Lagen vård och behandlingsamma avser

husdjur och andra djur hålls fångenskap.i Genom denav som nya
lagen förstärktes djurskyddet i flera avseenden. Den grundläggande
principen för djurskyddet djur skall behandlasär väl ochatt
skyddas onödigt lidande och sjukdom.mot

Bestämmelser skydd och vård vilda djur finns iom av annan
lagstiftning, bl.a. i jaktlagen 1987:259 och naturvårdslagen
1964:822. "Vilda" djur omfattas således djurskyddslagen endastav

de hålls i fångenskap.om
Enligt propositionen djurskyddslagen åvilar föransvaret attom

djuren behandlas väl och skyddas lidande primärt varje enskildmot
människa djurhar i sin vård. allmännaDet har föransvaretsom
normgivning och ändamålsenlig tillsyn. Samhällets tillsyn bören
enligt propositionen fattas i mycket vid bemärkelse. Tillsynenen
skall inte enbart kontrollerande funktion skall iutanses som en
första hand sikte på information, upplysning och rådgivningta om
djurskyddsaspekter såväl djurhållning i allmänhet som
enskilda djurinnehav prop. 1987/88:93 15.personers s.

antal tillsynsmyndigheterEtt har till uppgift för samhälletsatt
räkning till djurskyddslagen följs. Statens jordbruksverkattse

för den centrala tillsynen efterlevnaden djurskydds-översvarar av
lagstiftningen och länsstyrelserna för den regionala. lokalaDen
tillsynen djurskyddslagen inom kommunernaöver denutövas av
eller de kommunala nämnder fullgör uppgifter inom miljö- ochsom
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tillsynenföreskrivitharregeringen intehälsoskyddsområdet, attom
myndigheterdessa ärDetnågotskall ärsätt.utövas annat som

djurskyddslagstiftningen.tillsynsmyndigheter över
tillsynenförgeneralläkarenFörsvarsmakten harInom ansvar

djurskyddet.ochdjursjukvårdendjurhälsovården,över
veterinärdet finnasskallmed djuroffentlig tävlingVid somen

Jordbruksverket bestämmereller,Jordbruksverketförordnats omav
länsstyrelsen.det, av

den hjälplämnapå begäranskallPolismyndighetema som
djurskyddstillsynen.vidbehövertillsynsmyndighetema

ochdjurhållningsformerDjurslag,2.1

inspektioner
behandlingvård ochdjurskyddslagentillMed hänsyn att avavser

omfattarfångenskap 1 §hålls idjuroch andrahusdjur som
Tillsynenslag.skildaantal djurtillsynmyndigheternas ett stort av

djur i vilt-pälsdjur,lantbrukets djur,sällskapsdjur,omfattar renar,
försöks-cirkusdjur,djurparksdjur,tävlingsdjur,fiskodlingar,hägn,

djur m.m.
och katterhand hundarförstai samtsällskapsdjurMed avses

Till säll-skogsbruket.jord- ellerinomanvändsintehästar som
liknandereptiler ochsmågnagare,burfåglar,ocksåräknasskapsdjur
interäknas däremotTävlingsdjurzoobutiksdjur.s.k.djurslag som

sällskapsdjur.
ellerjord-används inomhästardjur omfattarLantbrukets som

kalkoner,höns,får ochsvin,nötkreatur,skogsbruket, samtgetter
ankorgäss, m.m.

pälsdjurs-djurslag inomdominerandeheltochMink räv är
iller förekommer.chinchilla ochdäruppfödningen, även

dovhjort,vilthägnföds idjurslagen ärvanligasteDe uppsom
vildsvin.ochkronhjort

ocksåregnbågslaxhuvudsakiförekommerfiskodlingarI men
ål.ochrödingöring,
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Som tävlingsdjur används i första hand hästar, hundarävenmen
förekommer i tävlingssammanhang.

cijurparkerI kan förutom vanliga husdjurstörre vilda ochäven
exotiska djurslag förekomma såsom björn, lodjur, sebra,varg, gnu
och antilop.

Som cirkusdjur förekommer bl.a. elefanter, sjölejon, kameler,
sebror, hästar, åsnor, hundar och katter.

Som försöksdjur används i huvudsak och råttor,möss ävenmen
marsvin, höns, hundar, katter, groddjur, kräldjur och fiskarapor,
förekommer i djurförsök.

Utvecklingen inom lantbruket har medfört produktionen efteratt
hand blivit allt specialiserad. Produktionen bedrivs också i alltmer

Ävenenheter. uppfödningenstörre djur inom lantbruket harav
specialiserats och förändrats med tiden. finns iDet dag ett stort
antal olika djurhållningsformer. För exempelvis nötkreatur tradi-är
tionella med bundna djur fortfarande vanligast,system men
utvecklingen går där djuren går lösa och därmed harmot system

möjligheterstörre bete sig naturligt, s.k. lösdriñssytem. Blandatt
lösdriftssystemen finns strösnåla och strörika och därsystem system
djuren inhysta i värmeisoleradeär byggnader eller i oisolerade
byggnader. I kan också ingå djuren i ellersystemen att större
mindre utsträckning har möjlighet till utevistelse.

För smågrisuppfödningen pågår förskjutning från kontinuerligen
uppfödning till s.k. omgångsuppfödning. Omgångsuppfödning
innebär djurgrupper hålls åtskilda i olika stallavdelningaratt och att
avdelningarna helt och innantöms omgång djurrengörs en ny
släpps in. Slaktsvin föds i huvudsak i specialiserade anlägg-upp
ningar, det finns ökat intresse för s.k. integreradettmen upp-
födning. innebärDet svinen föds i anläggningatt upp samma som
de födda Till de specialiseradeär anläggningarna köps svinen
utifrån. På harår s.k. suggpooler fått inte oväsentligsenare en
omfattning. Suggpoolerna innebär sinsuggor normalt hålls iatt en
central anläggning, de flyttas till mindre anläggningar förattmen
grisning och digivning. Inom de beskrivna uppfödningsmodellema
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omfattningvissströsnålaströrika 1såvälförekommer system.som
utomhus.svinhålls även

utveckla alter-närvarandeförsöker förvärphönssidanPå man
olikaaktuelltburhållningen. Det ärnativ till närmast är systemsom

och slakt-fårdjurslagandrafrigående höns. Förför get,som
de hållerdjurhållning,formerfinns olika ävenkyckling somav

utvecklas.att
skötselofta andra krav påställerdjurhållningsformernaDe nya

exempel-Kunskaper idjurhållningen.traditionelladrift denoch än
etologi ochimmunologi,epidemilogi,datateknik,ochvis regler-

betydelsefulla.alltdärförergonomi blir mer
för kunnadjurskyddstillsyn ochbrakunna attFör utövaatt en

det viktigtdjurhållningeniförbättringartill ärmotivera djurägare
hur deerfarenhetochhar kunskaptillsynsmyndigheternaatt avom

vidbehövskunskaperfungerar. Sådanadjurhållningsformernaolika
ellergodtagbardjurhållningenbedömaför ärinspektioner att om

bedömakunnasåledes ha kompetensTillsynspersonalen bör att om
tillfredsställande, nämligenförhållandenföljandeexempelvis är

hälsaskötsel ochdjurens-
ventilation,mjölkning,vattning,utfodring,förtekniska system-

renhållning m.m.
lokalerinredning iochutrymme-

bullerventilation ochstallklimat, t.ex.-
betesmarker-
transportfordon.-

Tillsynsmyndigheter2.2

jordbruksverkStatens2.2.1

instruktion för Statensmed1991:375förordningenEnligt §1
ochdjurskyddförJordbruksverket verkaskalljordbruksverk gottett

djurskyddskrav.skärptagenomförandetsäkerställasärskilt av
blandhälsotillståndförverkaskall vidareJordbruksverket gottett

djursjukdomar bekämpas. Attsmittsammatillochhusdjuren attse
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följa, utvärdera och hålla regeringen informerad utvecklingenom
bl.a. inom jordbruksnäringen ingår också i verkets uppgifter.
Jordbruksverket deltar dessutom i arbetet med internationella frågor
och förhandlingar.

Jordbruksverket den centrala tillsynenutövar efterlevnadenöver
djurskyddslagstiftningen och har dessutom till uppgiftav att

samordna övriga tillsynsmyndigheters verksamhet och vid behov
lämna råd och hjälp i den verksamheten. Detta framgår 24 §av
djurskyddslagen. Enligt proposition 1987/88:93 bör i det centrala
tillsynsansvaret ingå utfärda allmänna råd beträffandeatt tillsyns-
arbetet i övrigt, samordna tillsynsmyndigheternasatt verksamhet

arbeta för enhetligsamt att praxis utbildasatt vid tillämpningenen
tillsynsbestämmelserna s. 42.av
Med stöd djurskyddslagen och djurskyddsförordningen harav

Jordbruksverket meddelat djurskyddsföreskrifter olika slag.av
Verket har utfärdat allmännaäven råd till urskyddsförfattningama.
För underlätta tillämpningenatt djurskyddslagstiftningen harav
Jordbruksverket djurskyddshandbok,gett i forstaut handen som
redogör för verkets föreskrifter SJVFS 1993:129 djurhållningom
inom lantbruket också översiktligt redovisar de grund-m.m. men
läggande bestämmelserna i djurskyddslagen och djurskyddsförord-
ningen 1988:539.

Som central tillsynsmyndighet lämnar Jordbruksverket råd och
hjälp i djurskyddsfrågor till kommuner, länsstyrelser, veterinärer,
intresseorganisationer och allmänhet. I regel handlar frågorna om

föreskrifterhur bör tolkas. Till kammarrätter lämnas begäran
yttranden i överklagade djurskyddsärenden. Jordbruksverket deltar

internationellai och nationella arbetsgrupper olika slag. Somav
internationellt exempel kan arbetsgruppnämnas Europarådeten som
tillsatt för skydd sällskapsdjur och nationellt exempelav som en
referensgrupp för inom värphönshållning.system Utrednings-nya
uppdrag från regeringen resulterar i olika slag.rapporter av

Vid Jordbruksverket handläggs följande slag djurskyddsären-av
den. Jordbruksverket i vissa fall frågorprövar undantag från detom

betestvånget 13 § djurskyddsförordningen. Verkets. prövara
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försökvetenskapligaviddjuranvändatillståndfrågor att somom
uppfödningtillstånd tillochdjuretförlidandemedför avom

djurskyddsförord-och 40 §djurskyddslagen19 §försöksdjur
förestån-godkännandefrågorVerketningen. prövar även avom

Lokalerdjurskyddslagen.djurförsök §20fördare ansvararsom
eller byggastillbyggasuppföras,inte utanfårförsöksdjurför om

djurskydds-frånlokalernagodkäntförhandJordbruksverket påatt
väsentligtlokal ändras sättgäller ettsynpunkt. Detsamma när en

iändamålförförut har taslokal använts annateller när somen
djurskydds-§försöksdjur 55lokal förinredsanspråk eller som

frågoringår dessutomuppgifter prövaverkets attförordningen. I
utrustningtekniskochtekniskagodkännande system nynyaavom

liknandedjurparker ellergodkännandeochdjurhållningför avom
Jordbruks-djurskyddsförordningen.och 378anläggningar

förkontrollprogramgodkännandefrågorverket prövar avom
föreskrifterverketskap. 46 §enligtslaktkycklingsuppfödning 2

Slutligenlantbruketinomdjurhållning1993:129SJVFS m.m.om
föreskrifter.från verketsundantagJordbruksverket frågorprövar om
veterinärer,JordbruksverketförordnarframgåttSom ovan

tävlingaroffentligaförbanveterinärer,ochtävlingsveterinärer s.
ocksåbestämmamöjlighethar attJordbruksverket attmed djur.

djurskyddsför-§veterinärer 33sådanaförordnafårlänsstyrelserna
harlänsstyrelsernabemyndigande försådantNågotordningen.

meddelat.inteverket
distriktsveterinärorganisa-chefsmyndighet förJordbruksverket är

dessutomVerket harJordbruksverket.förinstruktionen§tionen 2
för denmed undantaglandetiveterinärersamtligatillsyn över

besiktningsveterinärorganisationen,inomyrkesutövningenveterinära
förinstruktionentillsyn §livsmedelsverks 2under Statensstårsom

med allmän1971:8l0förordningenoch 3 §Jordbruksverket
veterinärinstruktion.

avdelningenJordbruksverket påbereds inomDjurskyddsfrågor
djurhälsoenhetdjurmiljöenhet,bestårdjurfrågor,för enenavsom

medpersonaltjänstgörenheternasmittskyddsenhet. Påoch en
bered-veterinärer. Ibyggnadsfrågorochhusdjurs-i samtkompetens
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ningen djurskyddsfrågor deltar dessutom jurister från verketsav
juridiska enhet.

Jordbruksverket har inrättat djurskyddsråd består tioett som av
medlemmar. Förutom Jordbruksverket rådets medlem-representerar

Lantbrukarnas Riksförbund, länsstyrelserna, Nordiska samfun-mar
det plågsamma djurförsök, Svenska Kommunförbundet,mot
Svenska Lantarbetareförbundet, Sveriges Djurskyddsföreningars
Riksförbund, Sveriges Lantbruksuniversitet och Sveriges Veterinär-
förbund. Genom djurskyddsrådet har medlemmarna möjlighet att
redovisa sina erfarenheter och framföra sina synpunkter ochatt
förslag inom djurskyddsområdet till Jordbruksverket.

Även Jordbruksverket får tillsynsmyndighet enligt 26 §som
djurskyddslagen meddela de förelägganden och förbud behövssom
för lagen och föreskrifter meddelatsatt med stöd lagensom av
skall efterlevas. l praktiken det emellertid i första hand kommu-är

och i andra hand länsstyrelserna tillämpar dessanerna som
bestämmelser.

2.2.2 Länsstyrelser

Länsstyrelserna enligt 3 förordningen§ 1990:1510 medsvarar
länsstyrelseinstruktion för frågor djurskyddet inom länet.om
Länsstyrelserna har vidare särskild uppgift med beaktandeattsom

fastställda nationella mål verka för statlig, kommunal ochattav
landstingskommunal verksamhet i länet samordnas och anpassas
efter de övergripande miljö- och regionalpolitiska målen 2 §.
Länsstyrelserna också för distriktsveterinärorganisationen isvarar
länet och tillsyn andra praktiserandeutövar över veterinärers
verksamheter leder och samordnar åtgärder djursjukdomarsamt mot
4 §. länsstyrelsenInom finns länsexpert, länsveterinären, fören
livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor 12 §.

Den regionala tillsynen djurskyddslagenöver läns-utövas av
styrelserna djurskyddsförordningen.56 § Länsstyrelserna får
liksom andra tillsynsmyndigheter enligt 26 § djurskyddslagen- -
meddela de förelägganden och förbud behövs för lagen ellerattsom
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Vadskall efterlevas.lagenstödmedmeddelatsföreskrifter avsom
2.2.3. Läns-i avsnittbeskrivetutförligtfinnsinnebärdetta mer

ochdjurha handförbudmeddeladessutomfår attstyrelserna om
djurskyddslagen.§och 31omhändertas 29skalldjurbesluta att

omedelbartbeslutadessutomlänsstyrelsernafårfallvissaI om
länsstyrel-djurskyddslagen. När§djur 32omhändertagande av

länsstyrelsernaskalldjur,omhändertagandebeslutar avomserna
§avlivas 34ellersäljasskalldjuretfastställaockså snarast om

djurskyddslagen.
allmänhet,råd tillochinformationlämnarLänsstyrelserna ger

djurskyddsfrågor.ikommunerochföretagareintresseorganisationer,
allmänheten,frånanmälningarlänsstyrelsernaVidare emottar

inomdjurhållningbristandem.fl.veterinärerpraktiserande om
kommuntill denvidarevanligenlämnasanmälningarSådanalänen.

samordnarLänsstyrelsernatillsynen.lokaladenförhar ansvarsom
detkommunernamedriksprojekts.k.jordbruksverksStatens

bestämdtilldåkoncentreras typTillsynenregionala planet. aven
Länsstyrel-pälsdjursuppfödning.ellerridskolordjurhållning, t.ex.

tillsynsprojekt i kommu-liknandetillinitiativocksåtar egnaserna
åklagar-ochpolis-medvidaresamarbetarLänsstyrelsernanerna.

djurskyddsärenden.brottsutredningar rörimyndigheter som
djur-följandeocksåhandläggs typerlänsstyrelsernaHos av

godkännandefrågorLänsstyrelserna prövarskyddsärenden. avom
fjäderfänochsvin, får, getternötkreatur,för hästar,stallar renar,

förprövning. Pröv-pälsdjurföranläggningargodkännandeoch av
djurhälsosynpunkt innan ettochdjurskydds-frånskeskallningen

gäller närDetsammabyggstill ellerbyggselleruppförsstall om.
förbyggnad använts annatellerväsentligtändrasstall somett en

djur-6stall och5inredsanspråk elleriändamål tas som
skyddsförordningen

djurskydds-meddelat enligtnämndkommunalBeslut som en
lagenstödmeddelats medbestämmelserenligtellerlagen avsom

djurskydds-länsstyrelserna 38 §överklagats prövasoch avsom
lagen.
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livsmedelskontroll,För djurskydd och allmänna veterinära frågor
länsstyrelsens länsexpert,är länsveterinären, ansvarig. läns-Hos

styrelserna finns personal med kompetensäven i husdjurs- och
byggnadsfrågor jurister, vid behov deltar i beredningensamt som

djurskyddsfrågor.av

2.2.3 Kommuner

Den lokala tillsynen djurskyddslagen inomöver kommu-utövas
den eller de kommunala nämnder fullgör uppgifternerna av som

inom miljö- och hälsoskyddsområdet, regeringen inte har före-om
skrivit tillsynen skall på någotatt utövas 16 och 24sättannat
djurskyddslagen.

Enligt den enkätundersökning utredningen gjort hos kom-som
handläggare djurskyddsfrågor det miljö-är ochmunernas av en

hälsoskyddsnämnd eller miljönämnd ansvarig för djur-ären som
skyddstillsynen i 70 kommunerna.nästan knapptI 20procent av

kommunerna liggerprocent bygg- och miljö-ansvaretav en
nämnd.

Av 24 djurskyddslagen§ framgår kommunen skall haatt
tillgång till djurskyddsutbildad personal i den omfattning som
behövs för nämnden skall kunna fullgöra sinaatt uppgifter på ett
tillfredsställande sätt.

tillsynsmyndighet,En exempelvis kommun, får enligt 26 §en
djurskyddslagen meddela de förelägganden och förbud behövssom
för lagen och föreskrifter meddelatsatt med stöd lagensom av
skall efterlevas. l beslut föreläggande eller förbud får tillsyns-om
myndigheten vite. Om någon inte sig eftersätta lagenut ellerrättar
föreskrifter meddelats med stöd lagen eller inte följersom av en
tillsynsmyndighets föreläggande, får myndigheten besluta om
rättelse hans bekostnad. brådskandeI fall får sådant beslutett
meddelas föregående föreläggande. Befogenheten meddelautan att
förelägganden tillkommer samtliga tillsynsmyndigheter. Detta bör
enligt departementschefen inte föranleda några problem med hänsyn
till det samarbete och samråd får förutsättas komma ske iattsom



1996:13SOUcaljurs/cjøddetTillsyn40 över

enligt honombörHuvudregeln attvikt.tillsynsfrågor varaav
myndig-denhosfallet liggerenskildai dettillsynentyngdpunkten i

1987/88:93 66.tillsynen prop.omedelbaradenhet utövar s.som
möjlighetervissakommunenlidande harfördjurOm är utsattett

omedelbart. Ettomhändertasskalldjuretbeslutfatta attatt om
skalllänsstyrelsen,underställas snarastskallbeslutsådant som

djurskyddslagen.gälla 32 §skall fortsättabeslutet attavgöra om
finnsbedrivsdenoch huromfattarvad tillsynenförredogörelseEn

kapiteli
hos kommunen.handläggsdjurskyddsärendenFöljande slags

dentillstånd tillfrågornämndenkommunala prövarDen somom
hundareller säljeromfattning födereller iyrkesmässigt större upp

gällerutfodring.eller Detsammaförvaringförhundareller emottar
ridskoleverksamhetihästaranvändningellerhästarupplåtelse avav

särskildskalltillståndsprövningenVidpälsdjuppfödningeller ur.av
verk-bedrivalämpligsökande kanden atttillhänsyn atttas anses

djurskydds-frånlämpligaanläggningarnaoch ärsamheten att
vissaividareKommunendjurskyddslagen. prövarsynpunkt 16 §
djur-§13betestvångetdetfrånundantagfall frågor as.om

och andralokalergodkännandeFråganskyddsförordningen. avom
med säll-handelyrkesmässigianvändsdjurförutrymmen som

djurskyddsförordningen.20 §kommunenskapsdjur prövas av
djurskyddsgruppsedan 1990harKommunförbundetSvenska en

detdjurskyddstillsynochdjurskyddfrågorsamordnaför att om
djurskyddsinspek-förfinns representanterlokala planet. I gruppen

veterinärer.hälsoskyddschefer ochochmiljö-törer,

Övriga myndigheter2.3 m.m.

Försvarsmakten2.3.1

gällerdjurskyddslagenoch 2726i 24,Tillsynsbestämmelsema
djurskydds-§Försvarsmakten 28används inominte djur som

forinstruktionmed1994:642förordningenEnligt 32 §lagen.
tillsynenförgeneralläkaren överställetiFörsvarsmakten ansvarar
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djurhälsovården, djursjukvården och djurskyddet inom För-m.m.
svarsmakten. sin tillsynsfunktion fårI generalläkaren meddela
interna föreskrifter för myndigheten för efterlevnaden gällandeav
bestämmelser inom området. Försvarsmakten har undantagits från
de ordinarie tillsynsmyndigheternas verksamhetsområde av

Övrigasäkerhetsskäl. Undantaget gäller emellertid endast tillsynen.
regler i djurskyddslagen gäller således också för djur inom
Försvarsmakten 1987/88:93prop. 67.s.

Tävlingsveterinärer2.3.2

Djur får enligt 17 djurskyddslagen inte§ för eller användastränas
vid tävling på sådant de för lidande. Vid offentligasätt utsättsatt
tävlingar med djur skall det finnas veterinär förordnatsen som av
Jordbruksverket eller, Jordbruksverket bestämmer det, läns-om av
styrelsen. Veterinären skall före tävlingen besikta tävlingsområdet
och de deltagande djuren. djur förOm eller kan bliutsätts antas

för skada eller lidande skall veterinären med omedelbarutsatt annat
verkan helt eller delvis förbjuda tävlingen eller visst djuratt ett
deltar i tävlingen. Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket
föreskriva eller för visst fall medge undantag från kravet veteri-

vid offentlig tävling med djur djurskyddsförordningen.33 §när
Veterinärer förordnas tjänstgöra vid offentliga tävlingarattsom
kallas tävlingsveterinärer eller banveterinärer.

2.3.3 Centrala försöksdjursnämnden och
djurförsöksetiska nämnder

djur användsInnan vid vetenskapliga försök medför lidandesom
för djuret skall användningen från etisk synpunkt enligt 21 §prövas
djurskyddslagen. etiskaDen prövningen utförs sju djurförsöks-av
etiska nämnder. Nämnderna har rådgivande funktion. leda-Dessen

Centrala försöksdjursnämnden ochmöter 41, 44 48utses av
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övergri-försöksdjursnämndensCentraladjurskyddsförordningen.
instruktionmedförordningen 1988:541enligt §pande uppgift 1är

och planera frågorsamordnaförsöksdjursnämndenför Centrala att
nämndensbeskrivningförsöksdjur. En närmarerör avsom

avsnitt 10.l.2.uppgifter finns i

Polismyndigheter2.3.4

dedjurskyddetbetydelsefulla förPolismyndigheterna trots attär -
dedjurskyddslagentillsynsmyndigheter enligtinte attär genom-

hjälp tillsynsmyn-denbegäran lämnauppgift påtillhar att som
polis-djurskyddslagen. Entillsynen 24 §vidbehöverdigheterna

djurfall beslutamöjlighet i vissadessutommyndighet har ettattatt
sådantomhändertas. Ettomedelbart skalllidandeförär utsattsom

skalllänsstyrelsen,underställas avgöraskallbeslut snarast omsom
Omhänder-djurskyddslagen.gälla 32 §fortsättadet skall att

i deförsorgpolismyndighetens ävendjur skertagande genomav
beslutet. läns-fattat Omtillsynsmyndigheternafall där någon av

skeskall dettaeller säljas,skall avlivasdjurstyrelsen beslutat att ett
djurskyddslagen.försorg 34 §polismyndighetensgenom

tillsig skyldiggjortnågonanledningdet finnsNär attatt anta
djurskyddslagen,brottbrottsbalken eller ärenligtdjurplågeri mot
förundersökningenledereller åklagarenpolismyndighetendet som

denväcka åtalförutsättningarfinnsdet motför attutrönaatt om
misstänkte.



SOU 1996:13 43

3 Kommunen lokalsom

tillsynsmyndighet utvärdering samten-

beskrivning alternativ ochen av en

förbättrad djurskyddstillsyn

I avsnitt finns3.8 sammanfattning avsnitt 3.1-3.7. Dären av
beskrivs hur alternativ och förbättrad kommunal tillsynen
skulle kunna utformas.

Enligt avsnitt skulle3.9 det behövas sammanlagt omkring
djurskyddsinspektörer90 för den förbättrade kom-utövaatt

munala tillsynen i samtliga kommuner. De totala kostnaderna
beräknas uppgå till omkring 48 000 000 kronor år.per
Utgiftsökningen skulle kunna finansieras kommu-attgenom

i utsträckning avgiftstörre för tillsynen.än tar utnerna nu

3.1 Kritik den kommunalamot

djurskyddstillsynen
Djurskyddstillsynen har kritiserats i flera utredningar under senare
år. skettDet har bl.a. i riksdagens revisorers l993/94.5rapport
Tillsyn djurskydd, där revisorerna redovisar resultatetav av en
granskning de utfört djurskyddstillsynen. Kritiken riktar sig iav
första hand den kommunala tillsynen. sitt förslagImot
1993/94:RR8 till riksdagen där ingår bilaga 1rapporten som- -
har revisorerna sammanfattat sin kritik enligt följande f.:s. 1
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gårdjurskyddslagenenligttillsynenhurbeskrivsrapporten
djurskydds-omarbetningardeBakgrundenpraktiken. äritill av

och1980-taletslutetsedangjortslagstiftningen somavsom
djurskyddet.förbättrasyftat till att

regeldjurskyddstillsynen ärkonstaterarRevisorerna att som
i mångatillsynenochkommunernaprioriterad inom attlågt

inspektörer.uppgift för flerauddaochlitenkommuner utgör en
djurskyddsutbildadÅtskilliga tilltillgångsaknarkommuner per-

problemdettadock löstharkommunersonal. Flera genom
djurskyddsexpertis.utnyttjardärsamverkan gemensamman

Uppdateradetillsynsresurser.småförharkommunerFlera
mindreisaknasdjurhållningmedverksamheterregister över

bedriva någonmöjlighetdärmed intehar attMankommuner.
tillsigförlitartillsynsverksamhet. Manuppsökandeplanerad,

blir kvarfalli mångadjurföljdfå tillkanvilketanmälningar att
ingriper.myndigheternaefter årårmiljöerundermåliga attutani

kom-djurskyddstillsynenförpersonalDen svararsom
Jordbruksverketsåvälfrånstarkt stödbehövernivåmunal ett

gällervadbehöverinsatser görasYtterligarelänsstyrelserna.som
Endastfortbildning.ochrådgivning etttillämpningsföreskrifter,

förkompetensjuridisktillräcklig attharfåtal kommuner
djurskyddsärende.komplicerathandlägga ett

skillnader råderbl.a.framgårremissvaren storaattAv
Svenskakvalitet.tillsynensgällerdetmellan kommunerna när

revisorernasyttrandei sitt överdockanförKommunförbundet
de åren.underförbättrats senastedjurskyddstillsynenattrapport

alltförgranskningrevisorernasKommunförbundet ärEnligt
rättvisande bildförbundet inteenligtbegränsad. Den avenger

kompetens-remissvaren lyftsIi kommunerna.verkligheten
förpersonalenkunnande krävsochfram. Kompetensfrågorna av

kommunernaframgångsrikt. Frånskalltillsynsarbetetatt vara
förkompetenstydliga krav påställsdetviktenframhålls attav

finnsdetocksådjurskyddsinspektörer. Kommunerna attanser
djurskyddsinspektörer.utbildning förbehov av
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Efter ha tagit del remissinstansernas synpunkteratt av
konstaterar revisorerna de för djurskyddavsättsatt resurser som
i kommunerna fortfarande otillräckliga."synes vara

Kritik djurskyddstillsynen har riktats iävenmot rapporten
Djurskyddstillsyn 1994, utarbetats arbetsgrupp inomsom av en
Statens jordbruksverk. lämnas förslag hurDär djurskydds-
tillsynen kan förbättras inte bara lokal regional ochävenutan
central nivå. Arbetsgruppens utgångspunkt har varit kommunenatt

i fortsättningen skall lokal tillsynsmyndighet. tidigareäven Envara
utredning Jordbruksverket den lokala djurskyddstillsynen ärav om
redovisad i 199213 Tillsyn enligt djurskyddslagen 1991.rapporten
Även Lantbruksstyrelsen, Jordbruksverkets föregångare, har utrett
djurskyddstillsynen. utredningenDen publicerad i Lantbruks-är
styrelsens Tillsyn enligtl988:9 djurskyddslagen. sist-Derapport
nämnda utredningarna innehåller också kritik djurskydds-mot
tillsynen.

3.2 kommunernaHur den lokalautövar

djurskyddstillsynen

Kommunernas lokala djurskyddstillsyn omfattar antal olikaett stort
djurslag och djurhållningsmetoder. storstadskommunerI kan
tillsynsobjekten domineras sällskapsdjur och sporthästar medanav
lantbrukets djur ofta i flertal i landsbygdskommuner. vissaIär
kommuner förekommer djurförsök och i andra finns djurparker.
Zoobutiker har blivit allt vanligare och förekommer i åtskilliganu
kommuner. tillsynenHur bör bedrivas och vilken kompetens
djurskyddsinspektören bör ha i utsträckning beroendeär stor av
vilka tillsynsobjekt finns i respektive kommun.som
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tillsynVerksamhetsplanering och3.2.1

förutgångspunkt kommu-verksamhetsplaneringenårliga ärDen
för inspektionerdådjurskyddstillsyn. Det avsättsär resursernernas

djurskyddsarbetet. Verksam-administrativaför detfältet och
kombinationavvägdtill få välsyftabörhetsplaneringen att aven

dessutomingårtillsynsarbetepersonalens atttillsynsformer. Iolika
inventeringar,tillsynsobjekt, göra attregister över attupprätta

inspektionerförrättadokument,och atthandlingar samtgranska att
ocksåtillsynsarbetet ingårförbud.och Iförelägganden attutfärda

ochdjurhållningenråd till djurägareochinformation attlämna om
olikamyndigheterochorganisationersamråd medhålla experter, av

slag.
tillsyn ellerprojektinriktadriktad tillsyn,tillsyn,Regelbunden

Tillsynentillsynsformerna.vanligaretillhör deanmälaneftertillsyn
enligttillsynkommunernamedsamband utövarofta isker att

kemiska1985:426och lagenmiljöskyddslagstiftningen pro-om
dukter.

ingår i verksam-tillsyntillsynregelbundenMed somavses en
intervall,med jämnaåterkommer vartoch t.ex.hetsplaneringen som

tredje år.
verksam-iockså ingårtillsynsådanRiktad tillsyn är som

djurhållningenmedproblemdärskerochhetsplaneringen som
tillsynenregelbundnadensker ut-kända.redan Den attär genom

fallet.skulle ha varitvadförs oftare än annarssom
bestämdtillsynen påinriktastillsynprojektinriktad typVid en

djurhållning t.ex.delellerridskolordjurhållning t.ex. avav
begränsadgenomförs undertillsynSådansinsuggshållning. en

ellerregionockså ii kommunförutomskeoch kantidsperiod enen
landet.helaöver

anmälanmedsambandianmälanefter atttillsyn utövasAtt en
uttrycket.direktframgårdjurhållningnågonsgjorts avmot

fall privatpersoneri många reageratAnmälningarna görs somav
emellanåtocksådedjurhållningen.. Men görsibrister avmot

djursjuk-djurhälso- ochinomyrkesverksammaärsompersoner
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vården, distriktsveterinärer. så sällanIntet.ex. det frågaär om
anmälningar.anonyma

Av enkätundersökningen hos kommunernas tillsynspersonal
framgår följande djurskyddstillsynen.om

Omkring 90 de kända tillsynsobjekten i kommunernaprocent av
lantbrukets djur. Med tillsynsobjektär eller flera djurettmenas som

förvaras eller hålls i anläggning eller inom begränsat område.etten
Som exempel kan djur jordbruksfastighetnämnas eller djuren
i ridskola, i zooaffär, i lägenhet, i djurpark eller ien en en en en
anläggning för försöksdjur. Andra exempel tillsynsobjekt djurär
i vilthägn eller i transportfordon.ett ett

oftaHur den regelbundna tillsynenutövas Drygt sjättedelartre
de kommuner enligt enkätundersökningen har djurhållningav som

med lantbrukets djur regelbunden tillsynutövar dessa djuröver vart
tredje år eller oftare. Ytterligare ungefär sjättedel kom-en av

tillsyn med till års intervallutövar mellan inspek-munerna upp sex
tionerna, medan ungefär två sjättedelar inte någon regel-utövar
bunden tillsyn alls. Tillsyn efter anmälan i ungefär tvåutövas
tredjedelar kommunerna. Riktad tillsyn lantbrukets djuröverav

knapp tredjedel kommunernautövas och projektinriktadav en av
tillsyn lika andel kommuner.storav en

Tillsyn djurhållning mindreöver vanlig den tillsynär änannan
lantbrukets djur.utövas l 40-50över de kommunerprocentsom av

enligt enkätsvaren har kennlar, ridskolor, pälsdjursupp-som
födningar, zooaffarer, försöksdjursverksamheter eller djurparker

någon form regelbundenutövas tillsyn med till årsettav sex
intervall. femtedelI till tredjedel kommunerna utövasen en av
motsvarande regelbundna tillsyn vilthägn, fiskodlingar elleröver
slakterier. Tillsyn efter anmälan de nämnda djurhåll-utövas över

Överningarna i tredjedel till hälften kommunerna. kennlaren av
dock tillsyn efter anmälan i omkringutövas 70 kommu-procent av
Projektinriktad tillsyn kennlar, ridskolor, pälsdjursupp-övernerna.

födningar, zooaffarer och vilthägn i femtedel tillutövas en en
fjärdedel kommunerna.av
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sällskaps-anmälaneftertillsyn överenkätsvarenEnligt utövas
Motsvarande tillsyn överkommunerna.80djur i knappt procent av

Utredningenkommunernai 30djurtransporter procentutövas avca
samtligaidjurtransportersällskapsdjur ochfinnsdetifrånutgår att

enkätsvar.dessaframgårdetta intekommuner, även avom
regel-utövas Dentillsynenregelbundnadå denofta börHur

flertaletdetbör enligtdjurlantbrukets storatillsynenbundna över
frångodtagbarförtredje årminst attenkätsvar utövas vart vara

djurhållningtillsynMotsvarandedjurskyddssynpunkt. över annan
oftare.ellertredje årskeregeltillsynspersonalen ienligt vartbör

fiskodlingarvilthägn,zooaffárer,pälsdjur,ridskolor,kennlar,För
tillsynsintervallenkätsvarflertaletenligttävlingsdjur bör ettoch

Över slak-djurparker,försöksdjur,godtagbart.till årtreett vara
Enenligt enkätsvaren.varje årtillsynbörcirkusar utövasterier och

inte kantillsynregelbundentillsynspersonalendel attstor anserav
cirkusar.ochdjurtransportersällskapsdjur,överutövas

denbörlänsstyrelsernahosenkätundersökningenEnligt
ellerdjurlantbrukets utövas vartannattillsynenregelbundna över

Överdjurskyddssynpunkt.frångodtagbarförtredje år attvart vara
länsstyrel-enligttillsynenregelbundnabör dendjurhållningannan

Över ochsällskapsdjuroftare.betydligtofta ellerlikautövasserna
regelbundenlänsstyrelsermångadock attdjurtransporter anser

kanintetillsyn utövas.

Överväganden beskrivningoch3.2.2 av

kanförbättringar görassom

framgåravsnittföregåendei attenkätsvarenredovisadede avAv
dedjurlantbruketsmeddjurhållningartillsynsobjektenkändade är

tillsynspersonalenframgårVidaredominerande. attheltantalettill
till-regelbundnadenlänsstyrelsernaoch attkommunernapå anser

Utredningenskervadoftaredjur bör änutövasöver nu.somsynen
regel-dendel betonaför sinvillochuppfattningen attdendelar

tillsynsmyndigheternaförförutsättning atttillsynenbundna är en
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skall kunna ha uppfattning hur djurhållningen inomären om myn-
dighetemas verksamhetsområden. Om myndigheterna gjorde inspek-
tioner regelbundet och med intervall skulle detätare änmer nu,
kunna ingripa tidigare eftersatt djurskötsel. I många fall skullemot
det då räcka med myndigheten råd och anvisningar huratt gav om
djuren borde skötas. Om djurskötseln eftersatt djurhålla-ochär mer

motvillig till förbättra den kan det i stället för rådgivning bliattren
aktuellt med ingripanden i form förelägganden eller förbud förav

åstadkomma rättelse.att
Hur ofta bör då den regelbundna tillsynen förutövas att vara

godtagbar Utredningen de tidsintervall mellan inspektio-attanser
kommunernas tillsynspersonal och länsstyrelsernanerna angettsom

i sina enkätsvar rimliga. För tillsynen skall kunnaär att anses vara
utövad godtagbart bör den regelbundna tillsynenett sätt över
lantbrukets djur enligt utredningens mening tredje år.utövas vart
Nästan hälften de kommuner enligt enkätsvaren har tillsynav som

sådan djurhållning uppfylleröver för närvarande inte den
Övermålsättningen. djurhållning bör den regelbundnaannan

tillsynen enligt utredningens mening i huvudsak minstutövas vart
tredje år och i vissa fall betydligt oftare. kennlar,För "hund- och
kattdagis", ridskolor, pälsdjursanläggningar, vilthägn och tävlings-
djur bör intervallen mellan inspektionerna inte längre år.tvåänvara
Zooaffärer, försöksdjursverksamheter, djurparker och slakterier bör
inspekteras minst gång år. Inte heller denna målsättning ären per
uppfylld. Utredningen medveten regelbundenär tillsyn kanattom

svår framför allt sällskapsdjurutöva grundöverattvara av
bristfälliga register djurhållningen.över

Efter anmälan bör tillsyn i princip alltid det inteutövas,en om
finns några särskilda skäl talar däremot. Inte heller dennasom
målsättning uppfylld kommunerna. riktadeär Den tillsynen börav

naturliga skäl så ofta det behövs för följautövas attav ettupp
djurskyddsproblem, känt för tillsynsmyndigheten,är till desssom

problemet löst. Utredningen återkommerär iatt avsnitt 9.1.4 till
den projektinriktade tillsynen.
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djurskyddslagendet 24 §börmeningutredningensEnligt av
djurskyddsutbildadtilltillgångskall hakommunernaframgå att

skall kunnadeför utövabehövsutsträckningpersonal i den attsom
tilltillgångskall hadedvs.godtagbartpå atttillsynen sätt, enett

lantbruketsregelbundna tillsynenden överpersonalstyrkaså attstor
i mångadjurhållningochtredje år överkandjur utövas vart annan

därför kunnaskulledjurskyddslagenstycketandrafall oftare. 24 §
lydelse:följandeges

tillsynen inomi 16 § utövarnämndsådan"En avsessom
skalltillsynenföreskrivitinte harregeringen attkommunen om

tilltillgångskall haNämndennågot sätt.på annatutövas
förbehövsutsträckningdenpersonal idjurskyddsutbildad som

sätt."godtagbartpåtillsynenskall kunnanämnden utöva ettatt

beskrivnadenkrävsgodtagbarskall utövertillsynenFör att vara
personal.kompetenttillsynen utövasregelbundenheten att av

avsnitt 3.3.ifrågansistnämndatill denåterkommerUtredningen

djurhållningRegister3.2.3 över

skall kunnakommunernaförgrundförutsättningarna attEn av
tilltillgångde hardjurskyddstillsyneffektiv är attbedriva re-en
förstaibehövsRegistreni kommunerna.djurhållningengister över

regelbundnadenverksamhetsplaneringför kommunernashand av
djurskyddstillsynen.

hosenkätundersökningenenligtharkommunerMånga nu
djurhållningen.registerform övertillsynspersonalen någon av

lantbruketsregisterhar överkommunernaOmkring 85 procent av
vanligt kommu-mindreförsöksdjur. Det attoch ärpälsdjurdjur,

tillsynsobjekt.övrigaregisterhar övernerna
djur-lantbruketsinformationinnehållerregisterEtt omsom

Statistiskaförsföretagsregister,lantbruketshållning är avsom
uppgiftsskyldighet1992:888stöd lagenmedcentralbyrån omav

sekretesskyddgrund ärPåområde.fisketsochjordbruketspå av
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kommunernas möjligheter få uppgifter registret begränsade.att ur
Enligt Statistiska centralbyrån kommer registret i framtiden inte att
hållas lika aktuellt för närvarande, varför registrets värde försom
kommunerna kommer ytterligare.att avta

Genom Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen har nya
krav regler märkning och registrering djur tillkommit. Detom av
har skett direktiv den 27 november 1992 identifi-genom av om
kation och registrering djur. Med anledning direktivet harav av
Statens jordbruksverk meddelat föreskrifter SJV FS 1994:190 om
märkning och registrering djur. Föreskrifterna innebär denattav

föder nötkreatur, bufflar, svin, får och eller hållersom getterupp
sådana djurslag för produktion mjölk, kött eller ull skyldigär attav
anmäla och registrera verksamheten. Andra exempel på verksam-
heter, där de nämnda djurslagen ingår, skall registreras ärsom
visning t.ex. djurparkerpå eller utställningar, livdjursformedling,
handel, livdjursauktioner, slakteriverksamhet och verksamhet på
försöksdjursanläggningar. harDen endast svin for brukett egetsom
behöver emellertid inte anmäla det för registrering. Detsamma
gäller den har sammanlagt högst får eller och intetre gettersom
söker statliga bidrag för dem. Om dessa djur säljs eller flyttas från
produktionsplatsen skall de dock registreras och märkas.

De uppgifter anmäls för registrering sammanställs i ettsom
centralt register, för varje produktionsplats innehåller uppgiftersom

djurägare, djurhållare, djurslag, stadigvarande innehavom av
moderdjur får avkomma på produktionsplatsen, besöksadresssom
och fastighetsbeteckning för produktionsplatsen och produktions-
platsnummer.

Djurhållaren skyldig anmäla förändringarär verksamhetenatt av
på produktionsplatsen uppgifterna i det centralagör registretattsom
inte längre fullständiga eller riktiga.är Registret skall enligt Jord-
bruksverket den februari29upprättat 1996. Uppgifternasenastvara
kommer offentliga.att vara

Genom den registrering kommer ske med anledningattsom nu
Jordbruksverkets föreskrifter får kommunerna tillgång tillav ett

något omfattande register tidigare lantbrukets djur.än övermer
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ochdjurförsökuppgiftervidareStatensjordbruksverk har om var
avsnitt l0.l.1.skeförsöksdjur får sedestinationsuppfödning av

tillsynsobjekt. AvÄven vissaregisterförlänsstyrelserna över
föraskyldigalänsstyrelsernaframgår är attoch 5.5avsnitt 5.4 att

fiskodlingar.ochvilthägnregister över
djur-tillståndspliktigvissuppgifterfinnskommunernaHos om

frågorkommunernadjurskyddslagen prövarEnligt 16 §hållning.
omfattningiyrkesmässigt eller störredentillstånd för somom

förvaringförhundarellerhundarsäljereller emotföder tarupp
utfodring,och

ellerridskoleverksamhet,ianvänder hästarellerhästarupplåter
pälsdjur.föder upp

centralförssällskapsdjurregisterSärskilda över myn-enavsom
emellertiddel kommunerharregisterSådanasaknas.dighet en

och dekännedomlokaladenhjälpmedhandefterupprättat av
organisationer.ochenskildamedharkontakter de personer

viss månihästuppfödare kanochkatt-hund-,Uppgifter om
iföretagsregister, ävencentralbyrånsStatistiskafrånhämtas som

föderföretagareuppgifterinnehållerutsträckningbegränsad somom
ochbolags-registreringsverketsochdjur. Patent-lantbruketsupp

aktiebolag,informationliknandeinnehållerFöreningsregister om
ekono-ochnäringsidkareenskildakommanditbolag,handelsbolag,

föreningar.miska

Överväganden beskrivningoch3.2.4 av
kanförbättringar görassom

förgrundförutsättningarnaanförttidigareutredningen ärSom en av
till regis-tillgångharkommunernadjurskyddstillsyneffektiv atten
därförUtredningen atti kommunerna.djurhållningen anseröverter

sådanaregistersaknar upprättarkommunerviktigtdet attär som
dem.byggaregister fortsätterbristfälligahar attdeoch uppatt som

uppgifterhartillsynsmyndighetervidareUtredningen att somanser
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djurhållning långtså det möjligt bör lämna uppgifterna tillärom
andra tillsynsmyndigheter har behov uppgifterna. Statenssom av
jordbruksverk bör vidare enligt utredningens mening verka för att
intresseorganisationer inom djurområdet bidrar med uppgifter till

hosregister tillsynsmyndighetema.

3.3 Kommunernas kompetens i
djurskyddstillsyn

3.3.1 Kritik kommunernas kompetensmot

Enligt riksdagens revisorers Tillsyn djurskydd finns detrapport av
i varje län antal kommuner saknar djurskyddsutbildadett som
personal och därför inte bedriver någon tillsynsverksamhet isom
ordets egentliga mening 1993/94:RR8 s.18. revisorernasAv
granskning framgår djurskyddstillsynen lågt prioriterad iatt är
många kommuner och tillsynen alltför liten och uddaatt utgör en
uppgift för flera inspektörer. Många inspektörer har därför, menar
revisorerna, svårt upprätthålla tillräcklig kompetens föratt atten
kunna bedriva effektiv djurskyddstillsyn. Revisorerna framhålleren
vidare det nödvändigt djurskyddsinspektören har bredäratt att
kunskap vad normal hantering i djurhållningenär ochom som
kunskap hur djurmiljö och skötsel i olika former påverkarom
djurhälsan. Sådana kunskaper behövs for inspektören skall kunnaatt
motivera djurägaren till förändringar i djurhållningen. Enligt
revisorerna kan det ifrågasättas kommuner har inspektörerom som

delar sin tid mellan flera olika tillsynsområden och därsom
djurskyddstillsynen, inklusive miljötillsyn och tillsyn kemiskaav
produkter vid företag med djurhållning, uppgår till mindre elleren
liten del årsarbetstiden kan uppfylla lagens krav fullgodpåav en
tillsyn djurskyddet s. 24 f..av

Frågan kommunernas kompetens har behandlats vid fleraom
tillfällen redan innan riksdagens revisorer riktade kritik den imot
sin skeddeDet bl.a. i samband med djurskyddslagenrapport. att
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propositionenianförde dåDepartementschefen1988. omantogs
djurskyddslagfungerandefå ärdet fördjurskyddslagen attatt en
medvetenfungerande tillsyn. Hanha attocksåviktigt omatt varen

skedde ochdåtillsyndenriktats atthadeåtskillig kritik mot som
och kompetensengällandehade gjortsdet att varresurserna

hälsoskyddsnämnderna. Hanmiljö- ochhosframför alltbristande
hadedjurskyddslagstiftningentillsynenvidareframhöll överatt
inomutvecklingengrundkompliceradblivit alltmer attav

specialiseradmedenheteralltgåttanimalieproduktionen störremot
dettillsynen pålokaladenuppenbartoch detuppfödning attatt var

angelägensåg detotillräcklig. Hangångermångasättet ensomvar
sig tveksamställdestärka dennamedelolikauppgift medatt men

förbefattningshavaresärskildaskulle finnasdeti lagtill attatt ange
avsåghanförklaradeDepartementschefen attdjurskyddsfrågorna.

fråganutredaytterligareuppdragilantbruksstyrelsen attatt ge
42.1987/88:93prop. s.

arbets-uppdrag 1988. DensådantfickLantbruksstyrelsen ett
redo-fråganutredaförtillsatteLantbruksstyrelsen attgrupp som

198819Lantbruksstyrelsensiuppfattning rapportsinvisade
lokaladenansågArbetsgruppendjurskyddslagen. attenligtTillsyn

tillOrsakenotillräcklig.kommuneri mångadjurskyddstillsynen var
bl.a.bedömningarbetsgruppensenligt attförhållandedetta var

lågdjurskyddstillsynenhälsoskyddsnämndernaochmiljö- gett en
bristfällig kompetensochresurssvaghetmedförtvilketprioritering,

kom-tillframkompersonal. Arbetsgruppen attinspekterandehos
tillsyns-lokalabordefortsättningsvis ändåäven varamunerna

förfogadekommunernadockkravprimärtmyndigheter. Ett attvar
idetdärförföreslogArbetsgruppen attpersonal.kvalificeradöver

kommu-skyldighet förinförasbordedjurskyddsförordningen en
Lant-utbildning s. l l.tillräckligmedtillsynsmänutseattnerna

förslag.biträdde arbetsgruppensbruksstyrelsen
införde krav1990riksdagenresultattill ettUtredningen attgav

"skallhälsoskyddsnämndenochmiljö-pådjurskyddslageni 24 § att
omfattningi denpersonaldjurskyddsutbildadtillha tillgång som
uppgiftersinafullgöraskall kunna ettnämndenbehövs för att



Kommunen lokal tillsynsmyndighet 55SOU 1996:13 som

tillfredsställande kravet gäller fortfarande forsätt." Det den nämnd
har för djurskyddstillsynen inom kommunen. Iansvaretsom sam-

band med kravet infördes i djurskyddslagen24 § uttaladeatt
departementschefen det betydelse personalenär äratt attav
tillräckligt kvalificerad och basen för god tillsyn utbildningatt ären
och information. Utbildningskravet borde dock enligt honom inte
preciseras i lagtexten. ansåg emellertidHan insatser borde görasatt
för öka kunskaperna djurskyddet hos tillsynspersonalenatt om
prop. 1989/90:1 och18 9 11. sådan utbildningsinsatsEn bl.a.ärs.
den utbildning i djurskydd Sveriges lantbruksuniversitet star-som
tade i Skara 1991 och administreras Umeå universitet sesom av
avsnitt 3.3.4.

"DjurskyddstillsynAv 1994" framgår Jordbruksverketsatt
arbetsgrupp bristande kunskap och erfarenhet i frågaattanser om
djurhållning och djurskydd hos politiker tjänstemänoch deär en av
viktigaste anledningarna till tillsynen inte fungerar detatt ärsom
tänkt. Arbetsgruppen vidare dagens miljö- och hälso-attanser
skyddsinspektörer med utbildning endast från Umeå universitet i
allmänhet inte har erfarenhetden och kunskap djurhållningom som
bör krävas tillsynspersonal f..s. 25av

Jordbruksutskottet har i anslutning till behandlingen riks-av
dagens revisorers inledningsvis nämnda förslag betonat att
riksdagen i politisk enighet lagt fast hög ambitionsnivåstor nären
det gäller vård och behandling husdjur. djurskydds-Omav
lagstiftningen verkligen skall få genomslag i det praktiska arbetet
krävs det enligt utskottet bl.a. effektiv och målmedveten djur-en
skyddstillsyn i alla delar landet. Utskottet konstaterar detattav av
revisorernas granskning framgår det alltjämt kvarstår fleraatt
problem inom tillsynsorganisationen, det gäller utbildning,närt.ex.
rådgivning och fortbildning djurskyddsinspektörerna. Utskottetav

i likhet med revisorerna det kan finnas skäl iävenatt attanser
anslutning till genomgripande djurskydds-översynen mer av
tillsynen frågan lagstiftningi precisera kraven påpröva attom
kompetens för djurskyddsinspektörer 1994/95:JoU1 8.s.
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kompetensTillsynspersonalens3.3.2

personalgjort hos denutredningenenkätundersökningdenAv som
framkommitföljandehardjurskyddstillsynmedarbetar omsom

Ungefär hälften kommunernadjurskyddskompetens.personalens av
hälsoskyddsinspektörsutbild-ochmed miljö-tillsynspersonalhar

djurskyddskurseri regelinspektörsutbildningen ingårning. I
harfemtedel kommunernaavsnitt 3.3.4. Ensenågra poäng av

tiondeldrygbiolog/zoolog-utbildning ochmedtillsynspersonal en
utbildning.motsvarande Drygtlantmästarutbildning ellermed en

ellermedpersonalharkommunernatjugonde agronom-av
lantbruksutbildningTillsynspersonal medveterinärutbildning.

med aka-personalockså liksomförekommergymnasienivå annan
enkätundersökningennämnda. Avden tidigareutbildningdemisk än

personalhartredjedel kommunernavidare drygtframgår att aven
djur.praktisk erfarenhetyrkesmässiginte har någon avsom

inspektörerhittillslantbruksuniversitet har 144SverigesEnligt
djurskyddsutbildning for tillsynsperso-kompletterandedeltagit i den

l991seanordnar i Skara sedanlantbruksuniversitetetnal som
enbartdeltagit idem harUngefär 60avsnitt 3.3.4. procent enav

tillsammanssju kurser,samtligaiochkurs 5 procent somca
studier.terminsdvs.omfattar 20 poäng, en

intehälften kommunernaharenkätsvarenEnligt än avmer
deltar intekommunernafemtedelanställd.jurist Inågon aven

och idjurskyddsärendenhandläggningenijurist allsnågon av
ijuristeranlitas kommunenskommunerungefär lika många egna

kommu-länsstyrelsernas juristerFramför allt detärendena. är som
djurskyddsärenden 40handläggningenvidsig tillvänder avnerna

anlitas Kom-mindre omfattningkommunerna. I ävenprocent av
jurister.jordbruksverksoch Statensmunförbundets
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Är3.3.3 tillsynspersonalens kompetens
tillräcklig

Enligt 24 djurskyddslagen§ skall den nämnd fullgör uppgiftersom
inom miljö- och hälsoskyddsområdet ha tillgång till djurskydds-
utbildad ipersonal den omfattning behövs för nämndenattsom
skall kunna fullgöra sina uppgifter tillfredsställandeett sätt.

Enligt den tidigare nämnda propositionen djurskyddslagenom
bör samhällets tillsyn fattas i mycket vid bemärkelse. Tillsynenen
skall inte enbart kontrollerande funktion skall iutanses som en
första hand sikte på information, upplysning och rådgivningta om
djurskyddsaspekter på såväl djurhållning i allmänhet som
enskilda djurinnehav prop. 1987/88:93 15.personers s.

Riksdagens revisorer har i Tillsyn djurskydd starktrapporten av
kritiserat kommunernas låga prioritering djurskyddet och bristenav

djurskyddsutbildad personal. Därutöver har revisorerna bl.a. an-
fört det allt överskuggande problemet vid kommunernasatt
handläggning djurskyddsärenden de juridiska frågorna ochär attav
det allmänt efterlyses bedömningsgrunder för djurskyddstillsynen
och central redovisning rättsfall. Endast fåtal kommuneretten av
har enligt revisorerna juridisk kompetens handlägga kompli-att ett

djurskyddsärende. Som regel måste djurskyddsinspektörencerat
därför rådfråga länsstyrelsens, Jordbruksverkets eller Kommun-
förbundets jurister. Saknar djurskyddsinspektören då kunskaper i
förvaltningsjuridik föreligger risk ärenden uppenbarastor att om
djurplågerifall eller förbud ha djur läggs ned eller återförvisasatt av
formella skäl. Revisorerna framhåller flera djurskyddsinspek-att

särskilt de har djurskyddstillsyntörer, deluppgift, harsom som
efterfrågat skriftlig handledning för tillsynsarbetet och hand-en
läggningen djurskyddsärenden. Eftersom vitesförelägganden skerav
i relativt liten utsträckning och ärenden sällan lämnas till åklagare

central information aktuella rättsfallär enligt flera inspektörerom
förutsättning för beredningen föreläggande elleratt ett etten av

åtalsärende skall kunna resultat s. 17.avsettge



tillsynsmyndighet 1996:13lokal SOU58 Kommunen som

riksdagensbehandladejordbruksutskottetmedsambandI att
pekattidigaredetutskottetpåminde attrevisorers attrapport om

intekommunfrån tillbefogenhetervissadecentraliseringen statav
mycketalltförvarieratillätsrättstillämpningenmedförafick att

utskottetskulle enligtDecentraliseringenmellan kommunerna.
individu-verkställighet deochhandläggningrationellfrämja aven

enhetlighetlikställighet ochsamtidigtdjurskyddsärendena,ella som
8.1994/95:JoUlskulle främjasrättstillämpningeni s.

behövskompetenshar denkommunernadåFrågan är somom
uppgifterdefullgöratillfredsställande nämnssättfor somatt ett

deEnligtbetänkandejordbruksutskottetsochpropositioneni
till-hos kommunernasgjortutredningenenkätundersökningar som

framkommitföljandeharlänsstyrelsernaoch hossynspersonal om
kompetens.kommunernas

deharkommunerna uppgett attTillsynspersonal i 25 procent av
sin tillsyns-forutbildningocherfarenhettillräckligsig haanser

personalenkommunerna attungefär 40uppgift. I procent anserav
ungefär 45och idjurskydd attkunskap procentbehöverde ommer

djurhållning. Ipraktisk nästankunskapbehöverde ommer
juridiskpersonalenbehöverkommunerna50 merprocent av

idjurskyddstillsynenvidareframgårenkätsvaren attkunskap. Av
sammanlagt högstomfattarkommunerna55 enän procent avmer

3.4.1.avsnittfjärdedels tjänst se
detlänsstyrelsernahos storaenkätundersökningenEnligt anser

bratillsynspersonalenhos ärkompetensenlänsstyrelserflertalet att
länsstyrelserfåNågradålig i andra. attochi vissa kommuner anser

harlänsstyrelsedålig. En attgenomgående uppgettkompetensen är
denlänsstyrelseochbra attkompetenskommunernas är en annan

mycket bra.är
detenligtkommunernabrister hosnormalt ärkunskapDen som

övrigtdjurhållning. Iibaskunskaperlänsstyrelserflertaletstora
juri-i kommunernasallt bristerframförlänsstyrelsernaframhåller

handläggningsruti-ochFörvaltningskunskapendiska kompetens.
bristfälliga.ocksådjurskyddsärendeni varaansesnerna
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Av Rikspolisstyrelsens enkätundersökning framgår samarbetetatt
mellan polismyndigheterna och tillsynsmyndigheterna i regel fun-

bra. Några polismyndigheter framhåller emellertid djur-gerar att
skyddskompetensen mycket skiftande hos kommunernaär eller
betonar det viktigt kommunerna har välutbildadeatt är djur-att
skyddsinspektörer och det inte räcker ha inspektörer "påatt att
papperet".

Vid hearing med företrädare för bl.a. jordbruksnäringen haren
framkommit dessa tillsynspersonalens kunskaperatt deattanser om
olika branschernas villkor och djurhållningsformer ofta brist-är
fälliga. De tillsynspersonalen därför många gångeratt haranser
svårt realistiska bedömningargöraatt djurhållningen ärav om
godtagbar och vilka åtgärder lämpliga och möjligaär vidtaattsom

Ävenför förbättra eftersatt djurhållning.att företrädare för
djurskyddsorganisationer har vid hearingar ifrågasatt tillsynsperso-
nalens kompetens.

Av enkätundersökningarna och hearingarna framgår enligt utred-
ningens mening alltför del kommunernas tillsyns-att storen av
personal inte har tillräcklig djurskyddskompetens. Den upp-
fattningen styrks för övrigt de uppgifter personalen självav som
lämnat i enkätundersökningen. Endast i fjärde kommunvar anser
sig personal ha tillräcklig erfarenhet och utbildning för sin tillsyns-
uppgift. Framför allt det kunskaper i djurhållningär och djurskydd

brister, också den juridiska kompetensen bristfällig. Iärsom men
och med hälften kommunernaatt än sammanlagtägnarmer av
högst fjärdedels tjänst åt djurskyddstillsyn, måste det enligten
utredningens mening i längden svårt i sådana kommunerattvara
bevara personalens djurskyddskompetens. Utredningen attanser
undersökningen bekräftar riksdagens revisorers uppfattning att
många inspektörer inte har tillräcklig kompetens för kunnaatt
bedriva effektiv djurskyddstillsyn och den juridiskaävenatten
kompetensen bristfällig. Utredningens uppfattningär är samman-
fattningsvis alltför andel kommunernas tillsyns-att storen av
personal för närvarande inte har tillräcklig kompetens för kunnaatt
fullgöra sina djurskyddsuppgiñer på tillfredsställandeett sätt.
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hälsoskyddsinspektörernasochMiljö-3.3.4

utbildning

djur-hälsoskyddsinspektörerochmiljö-3.3.2avsnittEnligt utövar
inspek-iInnehålletkommunerna.hälftenungefärskyddstillsyn i av

djurskyddstillsynen.förbetydelsefulldärförutbildning ärtöremas
grundutbild-den treårigaiingåttdjurhållning harochDjurskydd

utbild-sedanuniversitetvid Umeåhälsoskyddmiljö- ochiningen
sedanharGrundutbildningenvårterminen 1977.startadeningen

Utbild-förändringar.mindreellerflertalgenomgått störredess ett
omfattat 1,5har poäng,djurhållning,ochdjurskyddiningen som

och medtill1977frånlikartatgenomförts sätt startenhar ett
i kurseningåttaktuella tidendenunderoch harvårterminen 1993

harpoäng. Dessutomdjurskydd 9ochLivsmedelshygien samman-
kursernaavhandlats inomdjurhållningdjurskydd ochlagt 1,5 poäng

industrierMiljöpåverkandeochpoängavlopp 9ochMark, vatten
3sammanlagtinnehållit poängsåledesUtbildningen harpoäng.9

veckasdjurhållning. En poäng motsvararochdjurskydd en
studier.

genomgripandeförändratsharhälsoskyddslinjenochMiljö-
djurhållningÄmnet djurskydd ochmedjordbrukl990-talet.under

3-poängskurstillförsta gångenförhöstterminen 1993samlades en
hälsoskydd. Dennaochmiljö-Verksamhetsinriktatdelkurseninom

och hälso-miljö-skick frånoförändratiöverfördes3-poängskurs
miljö- ochiutbildningsprogrammettreårigatill detskyddslinjen

1993.påbörjades höstenhälsoskydd, som
hälsoskydds-ochmiljö-har1994höstterminenmedochFrån

fyra-Detutbildningsprogram.fyraårigttillutökats ettprogrammet
Utbild-planeras.hållersista årtvå attåriga programmets nu

underskeavsedddjurhållningoch attdjurskydd ärningen i pro-
möjligtdetuniversitetUmeå attärEnligttredje år.grammets

såförstärkaskommerdjurhållningochdjurskydd attiutbildningen
förändring ärEnomfatta 5 poäng.totalt kommerden att annanatt

ikursinföraskommerandra åretdetslutet attdet i en nyatt av
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Tillsynsmetodik 5 skallpoäng, grundläggande kunskapersom ge
färdigheteroch i ärendehantering, tillsyn och kontroll.

Omkring 25 studerande har behandlat djurskydd och djurhållning
i sina examensarbeten lO inom de treåriga utbildnings-poäng
alternativen. Examensarbetet kommer omfatta 20 inomatt poäng
det 4-åriga utbildningsprogrammet.

andra delarI utbildningen Miljö- och hälsoskyddslinjen änav
de nämnda finns kursinslag, i miljömätningsteknik ocht.ex.nu
ventilationsteknik, kan visst värde for djurskydds-som vara av
tillsynen.

Sveriges lantbruksuniversitet sedan för kurser1991 iansvarar
djurskydd för tillsynspersonal hos kommunernas miljö- och hälso-
skyddsnämnder. Kurserna förlagda till Skara och administrerasär

Umeå universitet. Utbildningen omfattar för närvarande grund-av
läggande djurskyddsutbildning lantbrukets djur 5 poäng ochom

sällskapsdjur 5 omfattarpoäng. Den vidare fördj upningskurserom
för djurslagen idisslare 2 poäng, häst 2 poäng, fjäderfä 2 poäng
och svin 2 poäng kurs i handläggning djurskyddsamt en av
2 poäng. Utbildningen utgår ifrån tillsynsarbetet skall ha sinatt
tyngdpunkt i informations- och rådgivningsarbete och till sin inrikt-
ning förebyggande.vara

överväganden3.3.5 och beskrivning av
förbättringar kan görassom

framgåttSom avsnitt 3.3.3 utredningen alltföratt storav anser en
andel kommunernas tillsynspersonal for närvarande inte harav
tillräcklig kompetens för kunna fullgöra sina djurskyddsuppgifteratt

tillfredsställande Framför allt det kunskaperna i djur-ett sätt. är
hållning och djurskydd brister, också de juridiska kun-som men
skaperna bristfälliga. djurskyddstillsynenFör i framtidenär skallatt
kunna uppfattas trovärdig såväl uppfödare djursom av av som
samhället i övrigt måste den enligt utredningens mening grundas på
kunnande, objektivitet och realism. framtidaDen tillsynspersonalens
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blidärförjuridik måstedjurskydd ochdjurhållning,ikunskaper
skalltillsynspersonalenpersonalens. Förnuvarande attdenbättre än

principikrävskompetensdennautveckla,ochbehålla,kunna även
Djurskyddstillsynendjurskyddstillsyn.medheltidarbetardenatt

personalförandrahandsuppgiftintesåledes sombör envara
arbetsuppgifter.andraharhuvudsakligen

meningutredningensenligtbörutbildningenframtida merDen
erfarenhetochkunskappersonaleninriktas avatt omän genu

förekommandevanligastdjurhållningsformer ärochdjurslagde som
djur-ochdjurslagskildaantalgällerdetlandet. Att storti ett

detUtredningenavsnitt 2.1framgårhållningsformer somserav
erfarenhetpraktiskförutomtillsynspersonalen avväsentligt att

fördjurkunskaperteoretiska attgodaharocksådjurhållning om
vidinförställsdeproblemdelösaochförståkunnabättre
sinfullgörakunnaskallpersonalenFördjurskyddstillsynen. att

kun-hardendessutomkrävsfullgott atttillsynsuppgift sättett
tillsynsverksamhetenhurochdjurskyddslagstiftningeitbl.a.skap om

fältet. Eninspektionervidadministrativtsåvälutförasbör som
kunnameningutredningensenligtbördjurskyddskompetenssådan

grundutbildning,lämplighar delstillsynspersonalenuppnås enom
grundutbildningen.påbyggnaddjurskyddsutbildningdels somen

högskolenivå.börutbildningarnaBåda vara
utred-EnligtlämpligadåkangrundutbildningarVilka vara

underordnadalltfördjurskyddstillsynenharuppfattningningens en
hälsoskyddsutbildningen,ochmiljö-fyraåriganuvaranderoll i den

påbyggnads-djurslagsvisaenstaka,medkompletteratsdennäräven
be-Utredningenavsnitt 3.3.4iredovisatsslagdetkurser somav

lång,alltförbliskulleutbildningdennadärför omdömer att
tillräckligtskulledenmycketsåutökasskulle attutbildningen ge

djurskydd.ochdjurhållningikunskaperkvalificerade
enligtdjurskyddsutbildningen ärförgrundutbildningarLämpliga

lantbruksuniversitetsSverigesmeningutredningens
lantmästarutbildning-
hippologutbildning-
djursjukvårdarutbildning.-
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förstnämndaDe två utbildningarna tvååriga, medan djursjuk-är
vårdarutbildningen ettårig. Samtliga utbildningar harär behö-som
righetskrav bl.a. längre yrkesinriktad praktik, utredningenen som
bedömer kan tillgodose grundbehovet kunskap och praktiskav om
erfarenhet djurhållning beträffande lantbrukets djur, sällskapsdjurav
inklusive s.k. zoobutiksdjur och hästar. Den har hippolog-som
utbildning eller djursjukvårdarutbildning grundutbildning behö-som

troligen komplettera utbildningen med viss praktisk erfarenhetver
lantbrukets djur och zoobutiksdjur.av
Djurskyddsutbildningen bör för denäven haröppenvara som en

kvalificerad utbildning med inriktning kunskap djur,mer om
såsom veterinärutbildning, husdjursagronomutbildning och Zoolog-
utbildning. Naturbruksutbildning gymnasienivå kan enligt utred-
ningens uppfattning i och för sig lämplig bakgrund förvara en
djurskyddsutbildningen. För de nämnda grundut-att motsvara tre
bildningarna det teoretiska planet bör naturbruksutbildningen
dock kompletteras med relevant utbildning på högskolenivå.

För djurskyddsutbildningen skall kunna få tillräckligtatt ett om-
fattande innehåll bedömer utredningen utbildningen bör omfattaatt
20 dvs. termins studier.poäng, Förslagsvis bör Sveriges lant-en
bruksuniversitet kunna för utbildningen, för övrigt böransvara som
kunna den nuvarande djurslagsvisaersätta utbildningen på sam-
manlagt högst 20 bedrivs i Skarapoäng se avsnitt 3.3.4. Ettsom
belopp de 600 kronor000 under årmotsvararsom som senare
årligen anvisats via Statens jordbruksverk till djurskyddsutbild-
ningen vid lantbruksuniversitetet för de myndigheter som ansvarar-
för djurskyddstillsynen bör enligt utredningens uppfattning i fort--
sättningen i stället kunna anslås till den beskrivna djurskydds-nu
utbildningen.
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beståförslagsvisbördjurskyddsutbildningeniKursinnehållet av
ämnesområden:följandebl.a.

tyngdpunktenhabörKursavsnittetdjurhållning.ochdjurslag- vanligahästarochsällskapsdjur samtdjur,lantbruketsförlagd
ovanligazoobutiker, ävens.k.iförekommerdjur mermensom

övergripande.behandlasbördjurslag
etologi-
smittskydd-

djurhälsanförbetydelseharmiljöskydd, som-
rättsmedicin-
psykologi-
djurskyddslagstiftning-
Förvaltningsrätt- börKursavsnittettillsynsmyndigheter.ochdjurskyddstillsyn- börövrigtitillsynenoch hurtillsynsmetodikhandlabl.a. om

dom-böravsnittetadministrativt. I ävenochpraktisktbedrivas
ageranderättsligatillsynsmyndighetemasocharbetssättstolamas

samarbeteinbördesderasochTillsynsmyndigheternatas upp.
behandlas.ocksåbör

hakandjurskyddsinspektörochsannoliktinteDet attär sammaen
kanfullgott utövapå sättdenneerfarenhetoch ettkunskap attsådan

Därfördjurhållningsformer.ochdjurslagsamtliga ansertillsyn över
hartillsynspersonalen sär-delönskvärtdetutredningen att aven

erfarenhetSådanområden.vissainomerfarenhetpraktiskskild,
tillsyn överförmening utövautredningens attenligtbehövs

fjäderfä-
renar-
försöksdjur-
tävlingsdjur-
djurparksdjur-

vilthägnat-
pälsdjur-

slakterierdjur på-
djurtransporter.-
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Den särskilda erfarenheten kan förvärvatsha eller kan förvärvas
yrkeslivserfarenhet inom det aktuella området ellergenom genom

praktik hos erfaren inspektör inom omrâdet.en
det kompetenskravFör beskrivits skall få genomslagatt som nu

hos tillsynsmyndigheterna utredningen utbildningskravetattanser
bör föras i djurskyddslagen. En 24 § djurskyddslagen skulleny a
kunna följande lydelse:ges

personal"Den vid kommuner och länsstyrelser utövarsom
djurskyddstillsyn skall ha ZO-poängs högskoleutbildning ien
djurskydd."

Den har kvalificerad praktisk erfarenhet djurskyddstillsynsom av
bör dock i övergångsskede kunna beviljas dispens från utbild-ett
ningskravet. kan skeDet regeringen eller, efterattgenom rege-
ringens bemyndigande, Jordbruksverket får meddela de föreskrifter

undantag övergångsvis kan behövas.om som
Utöver terminsutbildningen 20 i djurskydd bedömerpoäng

utredningen det kan finnas behov kortare fortbildningskurseratt av
för inspektörer och veterinärer vidareutbildningskurser isamt
djurskydd för exempelvis poliser avsnittse 9.2.3. Sådana kortare
utbildningar bör enligt utredningens mening kunna bedrivas som
uppdragsutbildning vid lantbruksuniversitetet under det halvår som
20-poängskursen inte pågår.

3.4 Kommunal samverkan om

djurskyddstillsyn

3.4.1 Behov kommunal samverkanav

Riksdagens revisorer framhåller i Tillsyn djurskyddrapporten attav
de intervjuer de låtit utföra tydligt visar kompetens ochattsom
erfarenhet förutsättningar för god tillsyn djurskydd.är en av
Inspektörer endast kan fjärdedel eller mindre sinavsättasom en av
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svårtrevisorernaenligtdjurskyddstillsyn har attförårsarbetstid
effektiv tillsyn.bedrivaförtillräcklig kompetensupprätthålla att en

därsamverkanproblemdettalöstharFlera kommuner mangenom
harrevisorernaEnligtdjurskyddsexpertis s. 9.utnyttjar gemensam

samverkarochintervjuatskommunerde gemensamenomsomsom
djurskyddsfrågor,medarbetaruteslutandedjurskyddsinspektör, som

personalmöjligtvarithade avsättainteframhållit det attatt egen
totaladendelarförkompetensmotsvarandemed att av

kommunen.i dendjurskyddstillsynmedarbetstiden arbeta egna
f:följande 24anfört s.vidareharRevisorerna

inspektörerharkommunerifrågasättaskan"Det somsomom
och därtillsynsområdenolikafleramellantiddelar sin
kemiskatillsynochmiljötillsyninklusivedjurskyddstillsynen, av

mindretilluppgårdjurhållning,medföretagvidprodukter en
kravuppfylla lagensårsarbetstiden kandeleller liten enav

kunnadjurskyddstillsynenSkalldjurskyddet.tillsynfullgod av
ställtl992/93zJoUljordbruksutskottetbl.a.fylla de krav som

individu-deverkställighetochhandläggningrationellpå aven
enhet-ochlikställighetsamtidigtdjurskyddsärendenaella som

samverkanregelfrämjas, krävsrättstillämpningenilighet som
kommuner".mellan

kompetensskäl finnsdetsåledesframhållerRevisorerna att an-av
kompetensskäl anförssamverkan. Utöverkommunaltillledning

revisor-isamverkankommunalskäl förekonomiskaindirektockså
samverkankommunalförmotivetekonomiskaDetrapport.ernas

ochuppdragsverksamhetKommunalbetänkandetiäventas upp
1995:13. Därmyndighetsutövning Dssamverkankommunal om

svårigheterekonomiska attkommunermånga storasägs att ser
dettaochexpertismedspecialområden attallatäckakunna egen
ellerlågärendefrekvensendärspecialområden ärförsärskilt gäller

rationella alter-detframhållsbetänkandet mestmycket låg. I att
kunskap hosbefintlignyttjatordegångernativet många attvara

betänkandetenligtDjurskyddstillsynen ettärgrannkommunen.t.ex.
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sådant sakområde där det framkommit önskemål samverkan s.om
ff..65
.lordbruksutskottet har vid flera tillfällen framhållit 1992/93:

JoUl 5.13 kommunerna fortsättningsvis bör iävenatt pröva att
ökad utsträckning lösa djurskyddstillsynen mellankommunalgenom
samverkan. Behovet kommunal samverkan djurskydds-av om
tillsynen har vidare betonats flera utredningar, bl.a. i Jordbruks-av
verkets Tillsyn enligt djurskyddslagen 1991 och Djur-rapporter
skyddstillsyn 1994.

Av på den enkät gjorts utredningen hos kom-svaren som av
tillsynspersonal framgår djurskyddstillsynen omfattarattmunernas

högst fjärdedels tjänst i drygt 55 kommunerna ochprocenten av
sammanlagt högst halv tjänst i drygt 85 kommunerna.procenten av

Enligt enkätundersökningen samverkar hälften kom-nästan av
något med andra kommuner i djurskyddstillsynen.sättmunerna

Samverkan sker framför allt tillsynspersonal i andraattgenom
kommuner rådfrågas i särskilda fall. Vidare framgår nästanatt en
tiondel kommunerna antingen hyr in eller hyr tillsynspersonalutav

eller till varandra. Ungefär hälften de kommuner inteav av som
samverkar med andra det finns behov kommunalattanser av
samverkan, medan lika många det inte finns något sådantattanser
behov.

Utredningen delar riksdagens revisorers uppfattning attom
inspektörer fjärdedel eller mindre sin årsarbetstidavsättersom en av
för djurskyddstillsyn i längden fåmåste svårt upprätthålla sinatt
djurskyddskompetens och därmed också möjligheten utövaatt en
fullgod tillsyn djurskyddet. Det finns därför enligt utredningensav
mening kompetensskäl behov kommunalattav av genom sam-
verkan anlita inspektörer för djurskyddstillsyn i fleragemensamma
kommuner. harDet vidare framgått djurskyddsärendena i mångaatt
kommuner tillhör litet specialområde där det ekonomiska skälett av

svårt upprätthålla god djurskyddstillsyn.är Utredningensatt en upp-
fattning därför det inte bara kompetensskälär att ävenutanav av
ekonomiska skäl finns anledning för kommunerna samverkaatt om
djurskyddstillsynen kommungränserna.över
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samverkankommunalhinderRättsliga3.4.2 mot

lokali-s.k.densamverkankommunal ärhinderrättsligtEtt mot
kommunallagen§reglerad i kap. l2seringsprincipen, ärsom

kommunverksamhetdeninnebärPrincipen1991:900. att som en
dettillanknytningoch haintresseallmäntskallbedriver avvara
Avmedlemmarna.till deellerområdetgeografiska egnaegna

handinte får hakommunvidareföljerlokaliseringsprincipen att en
enbartankommerdetangelägenheter staten,sådana ensomom

sköta.eller någonlandsting attkommun, annatett annanannan
för kommunernashinderdärförinnebärLokaliseringsprincipen ett

djurskyddstjänstererbjudauppdragsformimöjligheter t.ex.att
varandra.

skermyndighetsutövning. DetoftaingårdjurskyddstillsynenI
förbud ellerellerförelägganden närmeddelarkommunernanärt.ex.

det tidigaredjur.omhändertagande Avbeslutfattarde avom
och kommu-uppdragsverksamhetKommunalbetänkandetnämnda

krävsdetframgårmyndighetsutövningsamverkan attnal om
myndighets-samverkaskall kunnakommunerlagstöd för att om

kommunfrånanlitautövning, expertatt annant.ex. enengenom
Ävenmyndighetsutövning.innefattaruppgifterutföraför att som
djur-samverkanhinderrättsligtförhållande motdetta utgör ett om

redanemellertiddetförekommerbetänkandetEnligtskyddstillsyn.
synvinkelrättsligsamverkar sättkommunerdag etti att som ur

tilldjurskyddspersonalhyrdenämligentveksamt, utattär genom
betänkandet inteenligtpersonal kan ägnaSådankommuner.andra

kan inteochmyndighetsutövninginnefattarverksamhetsig som
utredningdelegation s. 69. Dennabeslut påsådanafattaheller

varandra seinspektörerhyrkommuneruppgiftenbekräftar utatt
uppmärksammatstidigarehinder harrättsliga3.4.1. Dettaavsnitt
JordbruksverketsochKommunförbundetSvenskabl.a. avav
Även riksdagensDjurskyddstillsyn 1994.iarbetsgrupp rapporten

i sinproblemetbehandlathar rapport.revisorer
vissadet inomframgårbetänkandetnämndatidigare attdetAv

räddningstjänsten,inomverksamhetsområden,kommunala t.ex.
relativtkommunernalagstöd storafinnsdagiredan gersom
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möjligheter dels sälja tjänster till varandra, dels delegeraatt att
beslutanderätt till utanför kommunen s. 71. Lagstödetpersoner
beträffande räddningstjänsten finns i och9 räddningstjänst-
lagen 1986:300.

betänkandetl kommunal uppdragsverksamhet lämnas ettom
generellt förslag hur det rättsliga hindret kommunalmot sam-
verkan myndighetsutövning kan undanröjas, nämligenom genom

ändring i kommunallagen 1991:900. betänkandetl motiverasen
förslaget enligt följande ff:s. 75

"En utgångspunkt för vårt förslag har varit finna modellatt en
bygger varje enskild kommun behåller det poli-attsom

tiska och rättsliga för den verksamhet de enligt lag haransvaret
sköta de anlitarävenatt anställd iärom en person som en

kommun handlarDet således inte flytta detannan att överom
lagstadgade från kommun till Syftetansvaret t.ex. en en annan.

i stället anställdaär i andra kommuner vid behovatt skall kunna
handlägga vissa ärenden eller ärendetyper och fatta de
nödvändiga besluten i den delegerande kommunens namn.

Vi har inte bedömt det skulle finnas något särskilt behovatt
kunna delegera till andraatt utanför kommunenav personer

kommunaltän anställda. kommunaltEn anställd har godperson
kännedom inte bara de specialbestämmelser gäller förom som
det område vederbörande arbetar inom har ocksåutansom
kunskap de regler gäller för kommunal verksamhet iom som
övrigt."

betänkandetl föreslås 6 kap. 33 § kommunallagen skall fåatt ett
andra stycke kursiv text. Paragrafennytt skulle då följandeges

lydelse:

"En nämnd får uppdra åt utskott, ledamot ellerett ersättareen
eller anställd hos kommunen eller landstinget beslutaatten
nämndens i visst ärendevägnar eller vissett ärenden,en grupp
dock inte i de fall i 34som avses



tillsynsmyndighet 1996:13lokal SOUKommunen70 som

ochstycketförstavillkor ifår, pånämndEn somsamma
ellerkommunmedöverenskommelse annatefter ettannan

detellerden kommunen ianställdåt iuppdralandsting en
Omnämndenspåbeslutfatta vägnar.landstinget att

ärenden på vissadelegera vissabegränsningar i rätten att
föreskrifter. "särskildaområden finns

Överväganden beskrivningoch3.4.3 av

kanförbättringar görassom

ilämnasförslaglöser detuppfattningutredningensEnligt som
kommunalochuppdragsverksamhetKommunalbetänkandet sam-

medproblemetdelmyndighetsutövning enbartverkan en avom
delegeringgällerdelnämligen densamverkan,kommunal avsom

återstårkommun. Detanställd iåtbeslutanderätt somannanenen
kom-dvs.lokaliseringsprincipen,med attproblemetlösa enäratt

räkning. Detkommunsföruppdragsiginte får åta annanenmun
medutökasdjurskyddslagenlösaskanproblemet att nyengenom

avtalmöjlighetkommuninnebär attparagraf att genomgesensom
jfrdennadjurskyddsuppdrag åtombesörjakommunmed annan

lämpligareemellertiddetUtredningenräddningstjänstlagen. anser
djurskyddslagen. Detiändringarlösesproblemenbådaatt genom

införs i djur-lydelseföljandeb24 §skekan att aven nygenom
skyddslagen:

kommunmed attträffa avtalfårkommun om"En annanen
lag ellerdennaenligtkommunenpåankommeruppgifter som

delvishelt ellerstöd lagenmedmeddelatsföreskrifter avsom
andra kommunen.denombesörjasskall av

djurskydds-Förkommunennämnd iDen ansvararsom
kommun,medöverenskommelseefterfår,tillsynen annan

fatta beslutkommuneni denanställd attuppdra åt en
§34i 6 kap.falli dedock intenämndens vägnar, avsessom

:900."1991kommunallagen
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För underlätta samverkan mellan kommunerna kanatt det enligt
utredningens mening lämpligt tjänst inrättas for bl.a.att attvara en
samordna tillsynspersonalens verksamhet. uppgiftEn for sådanen
tjänst skulle kunna och hålla förteckningarupprättaatt övervara
inspektörerna aktuella. förteckningarnaAv bör framgå och i såom
fall vilken särskild erfarenhet viss djurhållning inspek-av som

har. En sådan tjänsttörerna skulle enligt utredningens mening
kunna inrättas exempelvis vid Svenska Kommunförbundet.

3.5 Samarbete mellan kommuner och
veterinärer

3.5. Distriktsveterinärer1

Distriktsveterinärerna anställda Statens jordbruksverkär ochav
ingår deni statliga distriktsveterinärorganisationen. Denna befinner
sig i uppbyggnadsskede efterett omorganisation 1995 ochen
omfattar for närvarande omkring 250 distriktsveterinärer. delEn av
dem Övrigaredan placeradeär på distriktsveterinärstationer.
distriktsveterinärer kommer efter hand placeras sådana statio-att

så de blir förhållandevis jämntatt spridda hela landet.över Enner,
s.k. stationsansvarig distriktsveterinär har det lokala personal- och
ekonomiansvaret for verksamheten vid stationen. de förrätt-För
ningar distriktsveterinärerna utför Jordbruksverkettarsom ut
avgifter enligt verket fastställt.taxaen som

Enligt arbetsordningen för distriktsveterinärer distrikts-är en
veterinär skyldig behandla djur inom animalieproduktionenatt och
hästar används i jordbruket och skogsbruket. Om det finnssom
djurskyddsskäl, distriktsveterinär iär andra fall skyldigäven atten
behandla sällskapsdjur och tävlingsdjur. Den stations-samt sport-
ansvariga veterinären skall samordna den verksamhet på stationen

djurens hälso- och sjukvård, djurskydd och Smittskyddsom avser
med motsvarande verksamheter hos andra berörda myndigheter och
organisationer.
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distriktsveterinär-förtidigareLänsstyrelserna sagts,svarar, som
innebärStatensEnligtrespektive län.iorganisationen

länsveterinärernaharLänsstyrelsernaföljande.detta sam-engenom
för länetsvägledande funktionveterinärmedicinsktordnande och

intefall dettaskall i deLänsstyrelserna ännudistriktsveterinärer. -
ledningundersamverkansgrupperregionalas.k.tillsättagjortär -

distriktsveterinär-för bl.a.medlänsveterinärerna representanterav
Samverkansgrup-och kommunerna.jordbruksnäringenstationerna,
vilket behovundersökauppgifterhuvudsakliga är att sompernas

veterinäraplanera denlänen,inomveterinära tjänsterfinns attav
skapaochläneninomsjukvårdsverksamhetenoch atthälso-

distriktsveterinär-mellanframför alltsamverkansformerrationella
och kommunerna.djurhälsovårdenorganiseradedenorganisationen,

samordnings-s.k.uppgiftvidare tillharLänsstyrelserna att genom
ochinformations-distriktsveterinärernastillgodosekonferenser

omdispo-vid behovkan vidareLänsstyrelsernafortbildningsbehov.
allt förframförstationer,länetsmellan attdistriktsveterinärernera

djursjukdomar.smittsammaåtgärdersamordna mot
tillsättaför avsiktjordbruksverkharcentral nivå Statens attPå

Jordbruks-bl.a.förmedsamverkansgruppcentral representanteren
näringensKommunförbundet ochSvenskalänsstyrelser,verket,

effektivareorganiserad ochfrämjafördjurhälsoorganisationer att en
berördaochdistriktsveterinärorganisationenmellansamverkan myn-

organisationer.ochdigheter
tillsynspersonalhos kommunernasenkätundersökningenEnligt

enskilda djur-veterinärer imedemellanåtkommunernasamarbetar
anmälangrundtillsynsamband mediskyddsärenden, t.ex. av

ofta detFörhållandeviskomplicerad. ärdjurhållningeneller ärnär
intedäremotsamarbetet.i det Detdeltar ärdistriktsveterinärer som

verksamhets-i kommunernasdeltardistriktsveterinärervanligt att
djurskyddstillsynen.planering av

distriktsveterinärematillsynsärendena kanenskilda t.ex.deI
samband därmedoch idjurbesättningar görainspektioneridelta av

sigkanolika slag. Detbedömningar röraveterinärmedicinska av
ellerhälsotillstånddjursenskiltbedömning ett omavom en
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djurhållningen i besättning godtagbar från djurskyddssyn-ären
punkt. Förhållandevis vanligt också distriktsveterinärernaär att
lämnar råd vad bör för förbättra den inspekteradegöras attom som
djurhållningen eller de utfärdar veterinärintyg för olika ändamål.att

Skyldighet anmäla brister djurskyddetiatt

det beskrivnaUtöver samarbetet har distriktsveterinärerna enligt 9 §
förordningen 1971:810 med allmän veterinärinstruktion en
skyldighet i vissa fall medverka i djurskyddstillsynen. Enligtatt
denna paragraf distriktsveterinärerna skyldiga tillär att attse
föreskrifter hälso- och sjukvården bland husdjuren och djur-om
skyddet efterlevs. skall dessutom företaDe besiktningar eller in-
spektioner i detta syfte efter förordnande Jordbruksverket ellerav
länsstyrelsen. Om distriktsveterinärerna finner anledning att an-
märka något förhållande angår den eller de kommunalasom
nämnder fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdetsom
och sker inte rättelse, skall veterinärerna anmäla detta till nämnden
och länsstyrelsen till Jordbruksverket och Livsmedelsverket,samt

frågan berör myndighetens verksamhetsområde.om
Enligt vad utredningen erfarit det endast i begränsadär

utsträckning distriktsveterinärerna hittills anmält eftersattsom
djurhållning till kommunerna.

A/Ijölkdirektivet

Genom Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen gäller numera
direktiv 92/46/EEG den juni16 1992 fastställandeav om av
hygienregler för produktion och utsläppande marknaden råav
mjölk, värmebehandlad mjölk och mjölkbaserade produkter. delEn

detta direktiv, det s.k. mjölkdirektivet, har införlivats i svenskav
Jordbruksverkets föreskrifterrätt SJVFS 1994:33genom om

hygien och hälsa vid produktion mjölk.av
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skall få levererashumankonsumtionavsedd förmjölkFör att
hälsokravhygien- ochskall demjölkproduktionsanläggningfrån en

Meduppfyllda.föreskrifterJordbruksverketsi varasom anges
mjölk-anläggning i vilkenmjölkproduktionsanläggning enmenas
mjölkvilkenoch frånhållsellerfårkor,producerande getter
sådanframgårföreskrifterJordbruksverkets attlevereras. Av en
gångminsttillsyn,regelbundengenomgåskallanläggning en

distriktsveterinärorga-statligadeninomveterinärår,vartannat av
medenlighetutförs itillsynDistriktsveterinärernas ettnisationen.

intedetOmJordbruksverket upprättat.inspektionsformulär som
ochmjölkleverantörenbehålleranmärkafinns något att

formulärsådanaKopiorformuläret.kopiasinveterinären avavvar
viaJordbruksverkettillveterinärenkvartalsvisförmedlas sedan av

rättelseochanmärkningarharveterinären göralänsstyrelsen. Om att
detta tillanmälaskall veterinärentid,visssker inominte

skall ocksåanmälankopialänsstyrelsen. EnviaJordbruksverket av
uppgifter inomfullgörkommunala nämndtill denskickas som

hälsoskyddsområdet.miljö- och
genomföra dennärvarandeförhållerDistriktsveterinärerna att

mjölkproduktionsanläggningarna. Dettillsynsomgångenförsta av
juni 1996.den 30genomförtskalltillsynsbesöketförsta senastvara

Besiktningsveterinärer3.5.2

anställningsförhållan-besiktningsveterinärernasforredogörelseEn
avsnitt 3.6.ilämnasuppgifterden och

veterinärerAndra3.5.3

deinte enbartarbetardjurhälsovårdenochdjursjukvårdenInom
veterinärkategorierandraocksåveterinärernanämndaredan utan

demedi sambanddjurhållningeninblick igod attfåkan ensom
besättningsutredningar.utförellerdjurbehandlar
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Som exempel på sådana andra veterinärkategorier i förstasom
hand kommer i kontakt med lantbrukets djur kan nämnas
veterinärer inom den organiserade djurhälsokontrollen. Hälsokon-
trollen sker med stöd lagen 1980:370 organiseradav om
hälsokontroll husdjur. Jordbruksverket får enligt förordningenav
1980:372 sådan hälsokontroll organisationer jordbruks-om ge
näringens område eller andra sammanslutningar anordnarätt att
organiserad hälsokontroll. Den organiserade hälsokontrollen, som
har till ändamål motverka eller förebygga sjukdomar hos hus-att
djur, bedrivs besättningsutredningar, undersökningargenom av
djurens miljö genomgångar djurmaterial, utfodring, skötselsamt av
och slaktskadestatistik. Med utgångspunkt från gjorda observationer
lämnas råd och förslag till lämpliga åtgärdsprogram. Hälsokon-
trollen skall samarbeta med besättningsveterinären. Ansvarig för
verksamheten hälsokontrollenhet ledsär veterinär.en som av en

Svensk Husdjursskötsel ekför. SHS huvudman för hälso-är
kontrollen mjölkkor leukoskontrollprogrammet församtav
nötkreatur. På det regionala planet arbetar SHS med tolv själv-
ständiga husdjursföreningar. SHS utför husdjurs-även, genom
föreningama, förebyggande djurhälsovård sådanänannan som
omfattas den organiserade hälsokontrollen, juverhälsovård,t.ex.av
hälsovård avseende bovin virusdiarré BDV, ringorm, fertilitets-
frågor klövvård.samt

Slakteriförbundet huvudman för hälsokontroller fårär svin,av
och köttproducerande nötkreatur för kontroll- och bekämp-samt
ningsprogram avseende Aujeszkys sjukdom svin, tuberkulos hos
hägnad hjort och Maedi-visna hos får. SlakteriforbundetInom detär
Svenska Djurhälsovården bedriver hälsokontrollema ochsom
bekämpningsprogrammen avsnittse 3.7.3.

Fiskhälsan huvudmanFH AB för hälsokontrollen avseendeär
odlad fisk och odlade kräftor och har till uppgift bedriva fisk-att
och kräfthälsovård.

Andra veterinärkategorier bör kunna ha uppfattningsom en om
huruvida djurhållningen godtagbar eller privatpraktiserandeär är
veterinärer och veterinärer anställda på djurkliniker och djursjukhus.



tillsynsmyndighet 1996:13SOUlokal76 Kommunen som

samverkargjortutredningenenkätundersökningEnligt den som
veterinärermed andra"aldrig"eller än"sällan"i regelkommunerna

länsveterinärer.ochdistriktsveterinärer

ochkommunermellansamarbetet3.5.4 Hur

"Djurskyddstillsyn 1994"enligtbör skeveterinärer

arbetsgruppJordbruksverketsanför1994""DjurskyddstillsynI
veterinärer börochmellan kommunersamarbetethurföljande om

f.:ske 15
veteri-verksammalokaltochkommunenmellan"Samverkan

mellan kommunsamarbetetdettagällerutökas. Främstbörnärer
sakkunskaper börDistriktsveterinärensdistriktsveterinärer.och

verksamhetsplane-kommunalaårligaredan i dentilltas vara
distriktsveteri-veterinärinstruktionenEnligt allmänna ärringen.

djurskyddetrörandeföreskriftertillskyldig attnären att se
dygnstäckandeochriks-harDistriktsveterinärernaefterlevs. en

tillsyns-kommunalmellansamarbetevarförverksamhet, ett
värde.distriktsveterinärmyndighet och är stortav

antingenkommunenanlitaskanDistriktsveterinären somav
funk-dentillsynsarbete.för Iellerenstaka falli ett senareexpert

myndighets-ingaveterinärenanlitadedock denhartionen
tillsynsbesök kanVidinspektioner.endastutförfunktioner utan

rådgivning.ochinformationlämnaanlitade veterinärenden ge
vidkommunenutlåtande tillsedan sittlämnarVeterinären som

besök.uppföljandebehov gör
1994:33föreskrifter SJVFSjordbruksverksStatens om

innebärmjölk K15produktionvidoch hälsa atthygien av
mjölkproducenterallatillsyn hosskalldistriktsveterinären utöva

protokollfår del deår. Kommunengångminst vart annat aven
i kom-underlättavilket börbesökvid dessaupprättassom

kom-mellanfrämja samarbetetprioriteringsarbete samtmunens
distriktsveterinär.ochmun
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tillsynspersonal och distriktsveterinären börKommunens
regelbundet utbyta erfarenheter djurhållningen i kommunenom

diskuteraoch prioritering verksamhetens inriktning. Genomav
ömsesidigadet utbytet djurskyddserfarenheter sker inte minstav
värdefull aktivering djurskyddstänkande hos inblandadeen av

parter.
Djurskyddsinspektören bör också meddela distriktsveterinären

de skriftliga råd och anvisningar meddelats efter tillsyns-som
besök. Denne kan då bidra till uppföljningen.

Vid upptäckt tveksam djurhållning i medsambandav
rutinmässig tillsyn bör distriktsveterinären kontaktas för höraatt

denne i samband med sjukbesök föreslagit förbättringar. Detom
viktigt budskapen någorlunda samstämmiga. Distrikts-är äratt

veterinären bör motsvarande kontakt då denne i samband medta
sjukbesök upptäcker tveksam djurhållning. Vid brister avseende
djurskyddet skall distriktsveterinären handla i enlighet med
veterinärinstruktionen.

anmälanNär vanvård eller misskötsel djur kommer tillom av
nämnden bör distriktsveterinär eller aktuell besättningsveterinär
kontaktas. Veterinärens erfarenhet den aktuella djurhållningenav
kan till god vägledning vid handläggning ärendet.vara av
Djurskyddsinspektören bör anlita veterinärmedicinsk expertis för
bedömning och utlåtande... Arbetsgruppen det ärattanser en
fördel distriktsveterinären deltar i nämndens sammanträdenom
då djurskyddsärenden särskild vikt behandlas.av

Även samverkan med djurhälsoveterinären kan underlätta
prioritering tillsynsarbetet. Bland kan informationannatav om
besättningar anslutna till djurhälsovården erhållas."

Överväganden3.5.5 och beskrivning av
förbättringar kan görassom

Enligt utredningens mening det uppenbart många kommunerär att
inte har tillräcklig kunskap djurhållningen inom sina kommun-om
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rationell ochheller blidärmed intekanDjurskyddstillsynengränser.
deutnyttjarkommunernaangelägetdärföreffektiv. Det attär

i djur-sin insynsakligt ökafinnsmöjligheter sättettattsom
distriktsveteri-medutöka kontakternahållningen, attt.ex. genom

djurhållningen.kunskapharveterinärerandraochnärer omsom
uppfattningJordbruksverkets arbetsgruppsdärfördelarUtredningen

distrikts-ochkommunersamarbete mellanbehovetatt avom
beträffande djur-andra veterinäreroch ärveterinärer stortäven --

mellansamarbetethurförslagArbetsgruppensskyddstillsynen.
heltutredningenbedrivas instämmerbörveterinärerochkommuner

särskiltför sin delemellertidvillUtredningenavsnitt 3.5.4.i se
verksamhets-kommunernasroll idistriktsveterinärernasframhålla

detmeningutredningensEnligtdjurskyddstillsynen. ärplanering av
deltar i överlägg-framtidenidistriktsveterinärernaväsentligt att

utsträckningi helt änverksamhetsplaneringeninförningar annanen
värdefull infor-fådärigenomskullenärvarande.för Kommunerna

samtidigtprioriterabördedjurskyddsinsatservilkamation somom
knytaskulle kunnadistriktsveterinärerochtillsynspersonalsom
djur-det fortsattabetydelsefulla förkontakterpersonliga ärsom

skyddssamarbetet.
särskiltutredningenvilllämnatarbetsgruppenförslagdeUtöver

samarbetethar förlänsveterinärernarollcentralabetona den som
regionalademinstinteveterinärer,ochmellan kommuner genom
distrikts-församordningskonferenserdeochsamverkansgrupper

betydelsefulltsåledesavsnitt 3.5.1 Detiberörts ärveterinärer som
sammankomsterdessainitiativ tilllänsveterinärerna atttaratt

följsbehovdem vidresultatetochregelbundetgenomförs att av
andraförbättrasvidareSamarbetet kan gemensammagenomupp.

ochkommunerveterinärer,föroch -kurserdjurskyddskonferenser
avsnitt 9.1.4. Förtill iåterkommerutredningenlänsstyrelser, som

Jordbruksverket såväsentligt snartdetdeldjurskyddets även attär
samverkansgruppen.centralaplaneradedenmöjligt tillsättersom

enligt 9 §distriktsveterinärernaframgåravsnitt 3.5.1Av att
tillskyldigaveterinärinstruktionmed allmän är attförordningen se

ochhusdjurenblandsjukvårdenochhälso-föreskrifteratt om
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djurskyddet efterlevs och de också skyldiga anmäla efter-äratt att
djurhållning till tillsynsmyndigheterna, rättelse inte sker.satt om

Kommunernas insyn i djurhållningen skulle enligt utredningens
mening öka samtliga veterinärer skyldiga att motsva-om var
rande anmäla eftersatt djurhållning till tillsynsmyndigheterna.sätt
Vidare skulle det psykologiska motståndet anmälangöramot att en
troligen minska hos Veterinärerna, de för djurägarna kundeom
motivera sin anmälan med de enligt veterinärinstruktionen äratt
skyldiga anmäla eftersatt djurhållning. Den osäkerhet föratt som
närvarande finns huruvida sekretesslagstiftningen hindrar vissaom
veterinärkategorier anmäla eftersatt djurhållning skulle undan-att
röjas samtliga veterinärer anmälningsskyldiga. Ytterligareom var

skäl för införa anmälningsskyldighet för samtliga veterinärerett att
den har eftersatt djurhållning kan anlitaär andraatt som annars

veterinärer för undgå risken bli anmäld till tillsynsmyndig-att att
heterna. det sagda följerAv utredningen anmäl-att attanser en
ningsskyldighet bör införas för samtliga veterinärer. Utredningen är
medveten finnsdet risk för veterinärer låter bli anmälaatt att attom
eftersatt djurhållning för inte förlora uppdragsgivare. Enatt
veterinär inte fullgör sin anmälningsskyldighet riskerarsom
emellertid få sin underlåtenhet prövad disciplinärendeatt som av
Veterinära ansvarsnämnden.

Enligt utredningens mening det betydelsefullt tillsyns-är att
myndigheterna får information eftersatt djurhållning fortsåom som
möjligt efter det den upptäckts. Veterinärerna bör därföratt göra en
anmälan omedelbart, de upptäcker brister i djurskyddet. De börnär
således inte med sin anmälan till dess "rättelse intevänta attsom nu
skett".

Utredningen vidare djurskyddet skulle förbättrasattanser
ytterligare samtliga veterinärer -i likhet med distriktsveterinär-om

skulle skyldiga i sin yrkesutövning till djur-att attema vara se-
skyddslagstiftningen efterlevs.

beskrivna utökade skyldigheterna förDe samtliga veterinärer att
delta djurskyddsarbeteti kan införas 4 § första stycketattgenom
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utökas med sjätteveterinärinstruktionmed allmänförordningen en
innehåll:följandepunkt med

1988:534 ochdjurskyddslagentillveterinär skall"En attse
efterlevs.stöd lagenmeddelats medföreskrifter avsom

sjukvård.hälso- och Omföreskrifter djursgällerDetsamma om
ihålls och skötsdjur inteanledningharveterinären attatt anta

föreskrifter meddelatsdjurskyddslagen ellermedenlighet som
eller dedetta till denskall han anmälalagen,med stöd av

miljö- ochuppgifter inomfullgörnämnderkommunala som
besiktningsveteri-länsstyrelsen.och till Förhälsoskyddsområdet

ibestämmelser 12 §3särskildafinnsnärer

distriktsveteri-genomförs börförändringenbeskrivnadenOm
veterinärinstruktioneni allmännaanmälningsskyldighet 9 §närernas

skulle omfattasi falldistriktsveterinärerna såbort, eftersomtas av
regleras i 4skyldighetden som

djurskyddsarbetet böriengageradveterinärkårenfåFör att mer
djurskyddsfrågan uppmärksammasmeningenligt utredningens mer

i veteri-sammanhang, bl.a.närvarande i veterinäraforkonkret än
närutbildningen.

slakterierDjurskyddstillsyn3.6

Kontrollslakterier3.6. 1

1971:511,livsmedelslagenibedrivas reglerasslakt fårHur
allmännaoch i föreskrifter ochlivsmedelsförordningen 1971:807

livsmedelsverk.meddelatsråd Statensavsom
instruktion för Statensmed1988:857Enligt förordningen

tillsyn enligt livs-Livsmedelsverketlivsmedelsverk skall utöva
Livs-livsmedelskontrollen.samordnaleda ochmedelslagen samt

livsmedelsförordningen prövningsmyndighetenligtmedelsverket är
för slakterier. finnslivsmedelslokaler Detgodkännandeför av

Livsmedelsverkets kun-landet.kontrollslakterier i Avomkring 85
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görelse SLVFS med föreskrifter1994: l och allmänna råd slaktom
tamboskap och hägnat vilt framgår antal kontrollslakterieratt ettav
s.k. småskaliga slakterier. Med småskaligt slakteriär ettavses

slakteri där det slaktas högst slaktenheter20 vecka och högstper
1 000 slaktenheter år. För närvarande finns det knappt 50per
småskaliga slakterier.

Slaktenheterna beräknas enligt följande:
nötkreatur och häst slaktenhet1-
svin slaktenheter0,330
får och slaktenheter0,15get-

Andra kontrollslakterier småskaliga slakterier kallas i det följan-än
de övriga kontrollslakterier.

Besiktningsveterinärorganisationen3.6.2

Enligt instruktionen för Statens livsmedelsverk Livsmedelsverketär
chefsmyndighet för besiktningsveterinärorganisationen. För att

saklighet och opartiskhet i besiktningsveterinäremasgarantera
tjänsteutövning de anställda Livsmedelsverket. Sin tjänste-är av
utövning utför de emellertid slakterierna. Enligt förord-10 §
ningen 1971:810 med allmän veterinärinstruktion har besiktnings-
veterinärerna bl.a. till uppgift övervaka verksamheten vid kon-att
trollslakterierna, utföra köttbesiktning och till gällande före-attse

följs.skrifter Besiktningsveterinärerna skall vidare medverka i den
förebyggande djursjukvården 11 §.a

fast anställda besiktningsveterinärerEtt 70-tal tjänstgör kon-på
trollslakterierna och 30-tal timanställda besiktningsveterinärer påett
småskaliga kontrollslakterier.
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pådjurskyddstillsynen utövas3.6.3 Hur

slakterier

med1991:9SLVFSkungörelseLivsmedelsverketsEnligt 3 §
besiktnings-skallbesiktningsveterinärorganisationeninstruktion för

levande-s.k.före slakt,djurbesiktningutföraveterinären av
livsmedelshygieniskabesiktningsådan görsdjursbesiktning. En av

medochdjurskyddssynpunkl ibetydelse frånocksåharskäl men
övrigadjurensuppfattningfåsamtidigt kanveterinären omatt en

sirskador.ochhull, hygienbeträffandetillstånd,allmänna t.ex.
lagskyldighet inågoninte ålagtsharBesiktningsveterinärerna

slakteiierna. Sompådjurskyddstillsyneller förordning utövaatt
ändåtillsynsådanreglervissaemellertidnedan harframgår om

utfärdats.
djur-enkätundersökninggenomförtharUtredningen omen

knappt 50kontrollslakterier, är80-talpåskyddstillsynen ett varav
besikt-besvarasundersökningen,slakterier. Avsmåskaliga avsom

följande.huvudsakiframgårslakterier,vid 50ningsveterinärer ca
djur-besiktningsveterinirernaslakteriersmåskaliga utövarPå

ochtillstårdtransportfordonsdjur,"ibland" trans-skyddstillsyn över
till slakte-anländerdjur,hantering när transporternaportörers av

kontrollslaktcrierövriga utövasVidlastasdjurenochrierna av.
"oftast".tillsynsådan

normaltdjurskyddstillsynslakteriersmåskaliga utövasPå en
ochbedövninguppstallning,såmindreellerdag övergång änper

flera gångertillsynsådanNormaltdjur.hantering utövasövrig av
kontrollslakterier.övrigaviddagper

vidtarbesiktningsveterinirernaåtgärdervilkafråganBeträffande
upptäckerslakterier, ceeller närdjurägare, transportörergentemot

sammarfattningsvisdjurskydd, hari derasbristerellersmärre grava
fårsådana bristervidberördedenframkommit. Attföljande en

besikmingsveteri-alltframförtillsägelse,skriftligellermuntlig av
förhållandeviskontrollslakterier,vid övriga ärtjänstgörnärer som

handiförstaskerlänsstyrelseellertill kommunAnmälanvanligt.
djur,skötseldjurägarensbrister ifrågadet menärnär avgravaom
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förekommer också brister Anmälningar före-när smärre upprepats.
kommer djurskyddsbristerna vid ochäven när är transportergrava

slakterier. enstaka fall förekommerI det också besiktnings-att
veterinärer vid övriga kontrollslakterier polisanmälningar,gör när
bristerna vid och slakterier.är transportergrava

Många besiktningsveterinärer vid framför allt de övriga kontroll-
slakterierna har framhållit djurskyddstillsynen under åratt senare
förändrats till det bättre slakterierna s.k. djuromsorgs-attgenom

inrättats.grupper
fråganPå det finns något särskilt problem i besiktnings-om

veterinärernas djurskyddstillsyn bör uppmärksammas har bl.a.som
det lämnats bestämmelse rapporteringsplikt försvaret att en om
besiktningsveterinärerna från "gamla bordeH 190" återinföras så att
hanteringsgången vid djurskyddsärenden klart framgår. Enligt den
bestämmelsen skulle besiktningsveterinärerna till miljö- och
hälsoskyddsnämnden anmäla missförhållanden i djurskyddet desom
iakttagit vid besiktning före slakt och orsakatssom av
omständigheter utanför slakteriets område.

Även besiktningsveterinärernas för djurskydds-om ansvar
tillsynen på slakterierna inte reglerats i sig lag eller förordningvare
saknas det, tidigare ändå inte regler tillsynen. Isagts,som om
allmänna råd i Livsmedelsverkets kungörelse SLVFS 1991:9 med
instruktion för besiktningsveterinärorganisationen följande:sägs

"Besiktningsveterinär skall enligt lantbruksstyrelsens kungörelse
LSFS 1981:45 levande djur och enligttransportom av
kungörelsen LSFS 1982:12 behandling husdjur iom av
samband med slakt tillsyn djurskydd ochutöva överm m
hantering levande djur i samband med vistelse påtransport,av
slakteristall i samband med bedövning och avblodning.samt

besiktningenVid före slakt skall också sådana omständigheter
uppmärksammas kan tyda eftersattpå vård i den besättningsom
varifrån djuret kommer. m"- -
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de allmännavidareframgårkungörelse attLivsmedelsverketsAv
rekom-besiktningsveterinärernaför utanbindanderåden inte är

tillämpas.börföreskrifthurmendationer enom
Jordbruksverketsframhåller1994" även"DjurskyddstillsynI

inomskyldighetharbesiktningsveterinären attarbetsgrupp att
slaktdjuravblodningochbedövninghantering,tillseslakteriet avatt

12LSFS 1982:kungörelseLantbruksstyrelsensmedenlighetsker i
Arbets-med slaktsambandihusdjurbehandling m.m.avom

§stöd 24medmeddelasskyldighet bördenna avattansergruppen
skyldigbörbesiktningsveterinären attochdjurskyddslagen att vara

viduppmärksammarhanbristeranmälatill kommunen som
besättningvård i deneftersattpåtyderbristernabesiktning, somom

17.ifrån s.djuret kommer
ingårkommunerna utövardjurskyddstillsynlokaladenI som

enkätundersökningenslakterier. Avpådjurskyddettillsyn överäven
ochkommunernaframgårtillsynspersonal attkommunernashos

i"aldrig"eller"sällan"samarbetarregelibesiktningsveterinärerna
tillsynsverksamheten.

tillsyns-kommunernasfrånenkätsvarenhälftenI än avmer
flyttasslakteriernatillsynenlokaladen överföreslåspersonal att

enkätsvardessaflertaletdetEnligtfrån kommunerna. stora av
tillsynsmyndigheter.länsstyrelsernaförordas som

femlänsstyrelsernahosenkätundersökningenEnligt anser
frånflyttasbörtillsynsansvaretlokaladetdemsjättedelar attav

länsstyrelsernaföreslårdemsjättedelarFyra somkommunerna. av
tillsynsmyndigheter.

överväganden beskrivningoch3.6.4 av

kan görasförbättringar som

ochLantbruksstyrelsensdet,ifrågasätter trotsUtredningen om
besikt-förskyldighetformellfinnsregler,Livsmedelsverkets en

påefterlevsdjurskyddslagstiftningentillningsveterinärema attatt se
förhållandetdetsig på attgrundarIfrågasättandetslakterierna.
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Livsmedelsverket saknar bemyndigande meddela djurskydds-att
föreskrifter och Lantbruksstyrelsen saknade bemyndigandeatt att
meddela Föreskrifter för besiktningsveterinärorganisationen. Inte
heller Jordbruksverket, Lantbruksstyrelsen, har sådantersatt ettsom
bemyndigande.

osäkerhetDen verkar finnas besiktningsveterinärernassom om
roll i djurskyddstillsynen på slakterierna kan enligt utredningens
mening förklaras den inte fastlagd i lag eller förordning.ärattav
Ett sådant klarläggande bör därför Utredningen emellertidgöras. är
inte beredd föreslå så långtgående förändringar i besiktnings-att
veterinärernas för djurskyddstillsynen Jordbruksverketsansvar som
arbetsgrupp i "Djurskyddstillsyn 1994". Arbetsgruppens förslaggör
innebär så utredningen uppfattar det- besiktningsveteri-attsom-

till tillsynsmyndigheter ochnärerna de i så fall ocksågörs att ges
befogenheter andra tillsynsmyndigheter, med-bl.a. attsamma som

dela förelägganden och förbud enligt 26 § djurskyddslagen. För att
handlägga sådana ärenden krävs såväl förvaltningsrättslig erfarenhet

juridisk sakkunskap inom djurskyddsområdet. Enligt utred-som
ningens bedömning har besiktningsveterinärerna, utför sittsom
dagliga arbete på slakterierna, inte tillräckligt erfarenhetstor av
sådan handläggning. Utredningen bedömer det inte skulleatt vara
förvaltningsmässigt rationellt sådana insatser skullegöraatt som
behövas för höja och därefter bevara besiktningsveterinär-att - -

kompetens i nämnda avseenden. Den lokala tillsyns-ernas
myndigheten bör således i fortsättningen ansvarig föräven vara
djurskyddstillsynen slakterierna.på

Av avsnitt 3.5.1 framgår distriktsveterinärerna enligt 9 §att
förordningen 1971:810 med allmän veterinärinstruktion är
skyldiga till föreskrifter djurskyddet efterlevs ochatt att attse om
de dessutom skyldiga anmäla brister i djurskyddetär tillatt
kommunen, länsstyrelsen och Jordbruksverket, rättelse inte sker.om
Enligt utredningens mening skulle det innebära förbättring fören
djurskyddet liknande skyldighet infördes i veterinär-om en
instruktionen för besiktningsveterinärernas arbete slakterierna.
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iveterinärinstruktonenallmännaske i 12 §skulle kunnaDet som
lydelse:följandefall börså ges

djurskyddslagentillskallbesiktningsveterinär"En attse
med stöd lagenmeddelatsföreskrifteroch1988:534 avsom

djurtransporierslakteriområdet och iefterlevs inom som an-
dit.kommer

anmärkaanledningbesiktningsveterinären harOm att
djurtranzportereller islakteriområdetdjurskyddet inom som

detill ellerdetta denanmälaveterinärendit, skallankommer
miljö- ochuppgifter inomfullgörnämnderkommunala som

skerintelänsstyrelsen,och tillhälsoskyddsområdet rätte seom
efter tillsägelse.

tyderiakttagelsersådanabesiktningsveterinärOm gör somen
besättningi deni djurskyddetbristerfinnas ettdet kanpå att

anrräla detta tillskyndsamtveterinärenskallifrån,djur kommer
stycket."andraimyndigheterde nämnssom

Egentillsyn3.7

egentillsynLantbrukets3.7.1

LantbrukarnasenligtMiljöhusesynen,egentillsyn, ärLantbrukets
förlantbrukarenförredskapfrivilligtLRFRiksförbund ett
be-gårdenkontrollinsatsersamordningochegenkontroll av

före-mjölkdirektivctdet s.k.djurskydd,och samtmiljö-träffande
Miljöhuse-kvalitetsprogramochleveransvillkorningsföretagens

djurskydd, fåtill ståndbraupprätthålla etttill syftehar ettattsynen
medverkaochgårdendjuromsorgsarbeteochmiljö-fungerande

slutprodukten.kvalitethögtill en
för hntbrukaren,motivationsdelinnehållerMiljöhusesynen en

checklistaegentillsynet,utförabörlantbrukarenhuranvisningar om
ochbesvarabörlantbrukarenfrågormed samman-ensom

resultatetredovisakanlantbrukarendärställningsblankett av
gällandeinformationLRFfaktadel lämnaregentillsynen. I men
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lagstiftning inom djurskydds- och miljöområdet vissa delarsamt om
mjölkdirektivet och foderlagstiftningen. ingår också före-Därav

ningsföretagens leveransvillkor. föreslårLRF lant-attgemensamma
brukaren genomgår inledande utbildning innan han, utifrån deen
krav redovisas i faktadelen, egentillsyn gården medutövarsom
hjälp checklistan. Om det visar sig kraven inte uppfyllda,att ärav
kan lantbrukaren lämna förslag vilka åtgärder bör utförassom
och de bör utförda. Resultatet egentillsynennär kan lant-vara av
brukaren sammanställa blankett, kan överlämnas tillen som
kommunen. På blanketten kan lantbrukaren också föra uppgifter

gårdens byggnads- och djurbestånd, veterinärbesöknär ägtom rum
och lantbrukaren ansluten till djurhälsokontrollärom m.m.

Enligt LRF har miljöhusesynen egentillsyn införts i vissasom
delar landet efter samråd mellan LRF:s kommungrupper ochav
berörda kommuner. Miljöhusesynen befinner sig för inärvarande

uppbyggnadsskede.ett

Slakteriförbundets3.7.2 egenkontrollprogram

Slakteriförbundets "kvalitetsprogram BAS" innehåller de krav på
djuromsorg, foder, Smittskydd och djurhälsovård ställs påsom
samtliga leverantörer nötkreatur, svin och lamm till Scan-av
slakterier. delEn kraven identiska med djurskyddslagens krav,ärav

kravet på daglig tillsyn djur, medan andra kravt.ex. ärav mer
långtgående. Beträffande djurhälsovården ställs bl.a. kravet att
besättningar producerar livsvin eller smågrisar till avsalu måstesom

anslutna till smågrishälsokontroll se avsnitt Köttko-3.7.3.vara
besättningar måste anslutna till leukoskontrollen. Leveran-vara

till slakterierna förbinder sig årligtörerna egenkontrollatt genom
till uppfyllt och vidta de åtgärderäratt programmet attse som

krävs för skalldet uppfyllas. Kontrollen kan ske med hjälpatt av
checklista, uppfödaren fyller i och behandlar områdenaen som som

djuromsorg, foder och djurhälsovård, den kan också ske påmen
andra undertecknaGenom djurägarforsäkransätt. leverans-att en
sedeln vid försäljningen djur uppfödaren BAS-garanterar attav
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uppfödarenförbinder sig attuppfyllt. Scan gentemotärprogrammet
uppfödarenochDjurhälsovården upprättaSvenskasamråd medi

försådana krävsdååtgärdsprogram programmetoch följa attupp
årsskiftetvidkraftträdde iuppfyllas. BAS-programmetskall

1994/95.
grisköttsproduktionför"kvalitetssäkringsprogram"BIS är ett

innehållerfrivilligt.till Programmetansluta sigkanuppfödarnasom
fördjurgruppersammanhållningsektionering ochbl.a. påkrav av

djurhälsa.godochsmittspridningminimera värnaatt om en
revisionårligskeruppfyllskravenKontrollen somatt genom enav

utbildad BIS-ochutseddslakteriföreningarnautförs avav en
Djurhälso-Svenskafrånveterinärmedspecialist tillsammans en

vården.
och kommu-uppfödarnamellansamarbeteformaliseratNågot

närvarande inte.förförekommerlänsstyrelsernaellernerna
1995Riksförbund harKöttbranschensSlakteriförbundet och

vanvårdvidför åtgärderpolicy"branschgemensamantagit aven
deslaktförskallinteinnebär djurslaktdjur" emottasatt omsom

eller visarhygiennäringstillförsel ochiallvarliga bristeruppvisar
behandlats.intesjukdomochskadaallvarlig som

djurhälsokontrollDjurhälsovårdensSvenska3.7.3

organiseraderedogörelse för denkortfattadfinnsavsnitt 3.5.3I en
Djur-Svenskaframgårredogörelsendjurhälsokontrollen. Av att

förSlakteriförbundet,huvudmanunder sinhälsovården, ansvarar
köttproducerande nötkreaturfår och samtsvin,hälsokontrollen av

sjuk-Aujeszkysavseendebekämpningsprogramochkontroll-för
får.hosMaedi-visnaochhägnad hjorttuberkulos hossvin,dom på

djur-avseende"policyDjurhälsovårdensSvenskaEnligt nya
kraft den lträdde ibesättningsnivå",skyddstillsynen på sep-som

den be-idjurskyddetbedömning görasskalltember 1995, aven
där.utförshälsokontrollenmedsambandibesättningen attsökta

krav,djurskyddslagstiftningensuppfyllerintedjurhållningenOm
ochallvarligabristernaOm ärför djurägaren.påtalasdettaskall



lokalSOU Kommunen tillsynsmyndighet1996:13 89som

bedöms bryta grundläggande krav i djurskyddslagstiftningen,mot
skall tillsynsmyndigheterna informeras.

Fågels3.7.4 Svensk djuromsorgsprogram

Branschorganisationen Svensk Fågel har djuromsorgsprogramett
för närvarande omfattar 97 slaktkycklings-procentsom ca av

uppfödningen i landet. Besätttningar anslutna tillärsom pro-
besiktas årligen Svensk Fågels s.k. rikslikare, tillgrammet av som

sin hjälp har djuransvarig vid slakteriet eller kontrollveterinären en
vid uppfödningsanläggningen. För närvarande omfattar besiktningen

kontrollpunkter,31 berör djurutrymmen, ekonomiutrymmensom
och skötsel kycklingarna. Flertalet punkter har bedömnings-tvåav

tekniskt och skötselmoment. Kontroll-moment, ett moment ett
punkterna rikslikaren och erhållnapoängsätts Denav summeras.

bestämmer stallets högstapoängsumman tillåtna beläggning i antal
kilogram levande kyckling kvadratmeter golvarea. besätt-Förper
ningar inte anslutna till Svensk Fågels djuromsorgsprogramärsom

högsta tillåtna beläggning kgär 20 kyckling kvadratmeter enligtper
Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 1993:129 djurhållningom
inom lantbruket besättningarFör anslutna till Svenskärm.m. som
Fågel den högsta tillåtna beläggningenär kg36 kyckling per
kvadratmeter, de ställda kraven uppfyllda. tillåtna be-Denärom
läggningsgraden för besättning bestäms rikslikaren i sambanden av
med den årliga besiktningen anläggningen.av

Statens Jordbruksverk har godkänt Svensk Fågels djuromsorgs-
i enlighet med 2 kap. 46 Jordbruksverkets§ föreskrifterprogram

djurhållning inom lantbruket Frågor rörande kontroll-om m.m.
dess praktiska funktion uppföljning sker iprogrammet, samt en

referensgrupp för Svensk Fågel,sammansatt representanterav
slakterier, uppfödare, Jordbruksverket, Lantbruksuniversitetet och
djurskyddsorganisationer.
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Äggnäringens3.7.5 omsorgsprogram

Ägg, näringenäggnäringen, harföreträderSFS-SvenskaEnligt som
förgenomföraförsignyligen beslutat ettatt omsorgsprogram

påbörjas under höstenbranschen. Programmet, är avsett attsom
förebild. DeFågels djuromsorgsprogramSvenskhar1995, som

skall in-till äggnäringensanslutnaanläggningar är programsom
djurskötselnbedömerrikslikare,s.k.spekteras årligen somenav

Fågels.liknar Svenskdjurmiljön enligtoch poängsystemett som
uppnås.skall vissgodkändbliFör poängsummaatt en

egentillsynRidsportförbundetsSvenska3.7.6

för-egentillsyn förorganiseratRidsportförbundet harSvenska en
förbundetsbedrivs i omkring 15Egentillsynenridskolor.bundets av

hars.k. besöksgrupper,distriktenslandet. Det19 distrikt i är som
utförridskolorna,funktionrådgivande gentemot egen-somen

erfarenhet häst-medbestårtillsynen. Grupperna avpersonerav
och vanligtönskvärtdetRidsportförbundetEnligthållning. är --

Rid-iingårerfarenhet ocksåsådanmedveterinäratt gruppen.en
grund-besöksgruppernarekommenderar görasportförbundet att

tredje år. Ettellerridskolornabesök vartläggande vartannat
skallDärefterbesöken.vidbesöksprotokoll skallsärskilt upprättas

rid-bl.a. tillöverlämnassammanställas,besöksrapport somen
inne-Besöksrapportenlänsveterinären.ochklubben, kommunen

stall och häst-verksamhet,ridskolansbedömningbl.a.håller aven
demellanuppföljningsbesökskall görasbehövs,dethållning. När

besöken.grundläggande

egentillsynKennelklubbensSvenska3.7.7

80-talegentillsynbedriverKennelklubbenSvenska ettgenom
hundpen-kennelanläggningar ochbesiktarkennelkonsulenter, som

special-medlemmar i dessoch hosmedlemmarklubbenshossionat
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klubbar. Vid besöken kontrolleras i första hand hundarnas allmänna
kondition anläggningenoch uppfyller vissa krav beträffandeatt
boxstorlek, ventilation Kennelkonsulentenvärme, upprättaretc. ett
besöksprotokoll överlämnas till uppfödaren och Svenskasom
Kennelklubben. Kennelklubben vidarebefordrar sedan i sin tur
protokollet till kommunen och länsveterinären. tjänstgöraFör att

kennelkonsulent krävs har mångårig erfarenhetattsom man av
hunduppfödning, har deltagit i Svenska Kennelklubbens kennel-
konsulentkurser och har varit elev hos utbildad kennelkonsulent.en

Övrig3.7.8 egentillsyn

Egentillsyn olika slag kan förekomma vid verk-ävenav annan
samhet den tidigare i detta kapitel. gällerän Detnämnts t.ex.som
vid vissa privatslakterier anslutna till Köttbranschens Riks-ärsom
förbund. Viss egentillsyn förekommer också i samband med häst-
och hundtävlingar. Sådan egentillsyn finns beskriven i Statens
Jordbruksverks utredning Tävlingsverksamhet med djur 1995.

Överväganden3.7.9 och beskrivning vilkenav
roll egentillsynen kan ha i djurskyddstillsynen

Enligt propositionen djurskyddslagen åvilar för djuransvaret attom
behandlas väl och skyddas lidande primärt varje enskildmot
människa har sindjur i vård medan det allmänna har ansvaretsom

normgivningför ändamålsenlig tillsynoch 1987/88:93prop.en
enskilde djurhållaren15. ansvarig för skyddet detAtt den ärs. av

eller har i sin vård således utgångspunktende djur han förär
djurskyddslagen. s.k. egentillsynen kan tillsynDen ses som en som
den enskilde djurhållaren i eller mindre organiseradutövar mer
form ellertillsammans med någon några sina bransch- ellerav
intresseorganisationer. utomstående insyn i djurhållningen kanEn
därigenom egentillsynendelvis ske. kanGenom dessutom den
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fall fådjurskyddstillsynen i delförmyndighet ensom ansvarar
antingen direkt från djurhållarendjurhållningen,information om

vidareorganisation. Egentillsynendenneseller ärgenom
ochdjurhållarens medvetenhetden ökarbetydelsefull attgenom

djurskyddet.kunskap om
former egentillsynredovisningen olikaden tidigareAv avav
intresseorganisationenbransch- elleri vissa fallframgår det äratt

organi-egentillsynen medan andraden utövarär part somsom
obefmtlig. Organisationernastillsynensationers aktivitet i är nästan

olikaskiftande. Kvaliteten desåledesi egentillsyneninsatser är
varierandemeningenligt utredningensegentillsynformerna ärav

betyd-kvalitetsbedömning krävssvårbedömbar.och För göraatt en
uppbyggnadorganisatoriskaegentillsynensinformationligt mer om

till.har tillgångvad utredningenverksamhetoch praktiska än nu
sådanavsikt försökadärför inte förUtredningen har göraatt en

bedömning.
of-denegentillsynen inte kanUtredningen ersättaattanser

komplementtjänafentliga djurskyddstillsynen ettutan somsnarare
fungerandevälmening börEnligt utredningenstill denna. egen-en

lokalaför detidsmellanrummetmedförai första handtillsyn att
bör kunna utökas,inspektionerregelbundnatillsynsmyndigheternas

ochmycket hög kvalitetharkontrollprogrammetsärskilt tro-om
utnyttjadärigenom kunnaskulleTillsynsmyndigheternavärdighet.

hosriktad tillsynföreffektivare,sina utövaattt.ex.resurser
djurskydd.eller eftersatttveksamtkända fördjurhållare ärsom

skullegod djurhållningegentillsynenmed enligtUppfödare en
tillsynsbesökenmellan de offentligatidsintervalletdet längregenom

tillsynen. Uppfödarenkostnader förmed lägrepraktiken belönasi
föroffentliga tillsynenerkänsla från denupplevaskulle samtidigt

därmed i praktikendjurhållning skulledjurhållning. brasin En
tvåfaldigt.belönas

offentliga till-bådesagda slutsatendrar detUtredningen attav
fördeldjurhållare skulle kunna draenskildaochsynsmyndigheter
utred-väsentlig uppgift föregentillsyn.fungerande Envälav en

stimulera framväxtenkandärför uppslagningen är att av ensomge
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egentillsyn håller hög kvalitet. kan då sådan utvecklingHursom en
stimuleras Enligt utredningens mening kan det sket.ex. attgenom

central kvalitetsprövning införs för de organisationer önskaren som
sin egentillsyn godkänd. sådanEn prövning bör lämpligen

utföras Statensjordbruksverk. Prövningen bör ske efter ansökanav
respektive organisation och bör omfatta antal krav måsteettav som

uppfyllda för egentillsynen skall kunna godkännas. Kravattvara
bör ställas vad bör ingå i egentillsynen, bl.a.som

hur ofta tillsynen skall utövas
upptäckta brister till den lokala tillsynsmyndig-att rapporteras-

heten
förslag lämnas hur bristerna bör avhjälpasatt-
Lippföljning skeratt-
smittskyddetatt är gott-
egentillsynen trovärdigt och enhetligt föratt utövas sättett-

anslutna besättningar.

Utredningen vill betona godkännande egentillsynen inteatt ett av
innebär den lokala tillsynsmyndigheten kan förvägrasatt göraatt
inspektioner, finnerden anledning till det, besättningennär även om
ingår i godkänd egentillsyn. lokalaDen tillsynsmyndighetenen
skall alltså enligt Litredningens mening alltid ha möjlighet själv-att
ständigt inspektion skall utföras elleravgöra om en

Utredningen vill slutligen tillfoga trovärdigheten for egentill-att
hos allmänheten och konsumenterna, enligt utredningenssynen upp-

fattning, i hög grad beroende det finns väl fungerandeär attav en
offentlig urskyddsti llsyn, vilket bör betydelsefullt framför alltvara
för dem för sin försörjning beroende lantbrukets djur.ärsom av
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djurskyddstillsynenkommunala3.8 Den -

beskrivningsammanfattande av enen

kommunal tillsynförbättradochalternativ

beskrivningsammanfattandeutredningenföljande lämnardetI en
Förslagkan förbättras.djurskyddstillsynerzkommunaladenhurav

djurskyddstillsynenlokalaframtida roll i dentill kommunernas
i avsnittlämnas 8.3.

kom-förutsättning förtillsynenregelbundnaDen är atten
djurhållningenhuruppfattningha ärskall kunna omenmunerna

regelbundeninteAlla kommunerinom kommungränserna. utövar
det intetillsynsådantillsyn. Många kommuner görutövarsom

Över tillsyn enligtdjur bör regelbundenlantbruketsofta.tillräckligt
godtagbar.förtredje årutredningens mening utövas vart att vara

oftarefalli många sedjurhållning börTillsynen utövasöver annan
avsnitt 3.2.2.

behöver kom-tillsynenregelbundnadenplanerakunnaFör att
inom kommunerna.djurhållningenha register övermunerna

kommunerförbättras.uppgifter bör Detill sådanaTillgången som
haroch desådanadärförbörsaknar register upprätta som

Övriga tillsyns-dem.fortsätta byggabörbristfälliga register att upp
detså långtdjurhållning böruppgifterharmyndigheter omsom -

för kommunerna.förfogandeuppgifterna tillställamöjligtär -
inom djur-intresseorganisationerförverkabörJordbruksverket att

tillsynsniyndigheternaregister hosuppgifter tillmedbidrarområdet
avsnitt 3.2.4.se

tillfreds-intedjurskyddstillsynikompetens ärKommunernas
idetFramför allt bristeruppfattning.utredningensenligtställande

juridiskaockså dedjurskydd,ochdjurhållningkunskaper menom
bör ikompetensenförbättrabristfälliga. Förkunskaperna är att en

tillsynspersonaleninföras kravdjurskyddslagen24 § attny a
högskolenivå.djurskyddsutbildning För attskall ha 20-p0ängsen

grundut-lämpligsökande habör denutbildningentillbehörigvara
lantmästarutbildning, hippo-lantbruksuniversitetsbildning. Sveriges

utredningensenligtdjursjukvårdarutbildninglogutbildning och är
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lämpligamening grundutbildningar. Djurskyddsutbildningen bör
emellertid för den har kvalificeradäven öppenvara som en mer
utbildning med inriktning kunskap djur, veterinärut-t.ex.om
bildning, husdjursagronomutbildning och zoologutbildning. Den

har kvalificerad praktisk erfarenhet djurskyddstillsyn bör isom av
övergångsskede kunna få dispens från utbildningskravet seett

avsnitten och3.3.3 3.3.5.
Kommunallagen för närvarande rättsligt hinder förutgör ett

kommunal samverkan. hindretDet kan enligt utredningens mening
undanröjas b införs24 § i djurskyddslagenattgenom en ny som
innebär kommun får möjlighet dels anlita personal frånatt atten en

kommun för i uppdragsform djurskyddstillsyn iutövaattannan
kommunen, dels låta denne sig åt myndighetsutövning iägnaatt
kommunen se avsnitt 3.4.3.

Samarbetet mellan kommuner och bör enligt utred-veterinärer
ningens mening utökas för förbättra kommunernas insyn iatt
djurhållningen. kan skeDet samarbetet med framför alltattgenom
distriktsveterinärerna utvecklas och länsveterinäremaatt targenom
initiativ till och genomför sammankomster olika slag medav
kommuner och veterinärer. kanDet vidare ske tilläggatt ettgenom
införs i 4 § förordningen 1971:810 med allmän veterinärinstruk-

medtion innebörden samtliga veterinärer i sin yrkesutövningatt
skall till djurskyddslagstiftningen efterlevs och veterinär-att attse

de har anledning djurskyddet eftersatt, skallatt anta att ärerna, om
ha anmälningsskyldighet till kommunen och länsstyrelsen avsnittse
3.5.5.

Djurskyddstillsynen på slakterier bör enligt utredningens mening
i framtiden den lokala tillsynsmyndigheten.även utövas av

Besiktningsveterinäremas för djurskyddstillsynen bör dockansvar
klarläggas tillägg införs i förordningen12 §att ettgenom
1971:810 med allmän veterinärinstruktion med innebörden att en
besiktningsveterinär yrkesutövningi sin skall till djurskydds-attse
lagstiftningen efterlevs inom slakteriområdet och i djurtransporter

ankommer dit. Vidare skall besiktningsveterinären, dennesom om
har anledning djurskyddet eftersatt ha anmäl-att anta att är
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länsstyrelsen, rättelse inteochkommunenningsslçøldighet till om
tyderiakttagelserveterinärenefter tillsägelse. Omsker gör som

djurbesättningdjurskyddet i denifinnas bristerdet kan ettatt
skyndsamtanmälan seveterinärenifrån, skallkommer göra en

avsnitt 3.6.4
idjurhållarenenskildedenegentillsynen, utövars.k.Den som

med sinatillsammans någonorganiserad formeller mindre avmer
vissmening hautredningensenligtbranschorganisationer, kan en

förutsättning för dettatillsynen. Enden offentligabetydelse för att
egentillsynenkvalitetsprövningcentralskall kunna ske är att aven

godkännande kanuppfyllda innanbörantal kravinförs. Ett ettvara
förlänga tids-fall eventuellti såkanmeddelas. Egentillsynen

dentillsyn,regelbundnaintervallet för kommunernas ersättermen
därförtillsynsmyndighet börtillsynen. göraden offentliga Eninte

avsnitt 3.7.9.till detanledning seden finnerinspektioner närhelst

för kommunernasKostnader3.9

djurskyddstillsyn
förkostnaderNuvarande3.9.1

finansierasdehurochdjurskyddstillsynen

tillsynspersonal besvaratkommunernasden enkätEnligt som
tilli kommunerdjurskyddstillsynen 225kostnaderna föruppgår ca

för personal,utgifteringårkostnadernaår.kronor I500 00031 per
täcks enligtkostnaderdessaAvadministration,lokaler, m.m.resor

avgifter kom-genomsnitt knappt 14personalen i procent somav
såledesinbringarAvgifternadjurhållarna.frånuttar camunerna

dvs. 000 kro-kostnaderna, 27 200kronor.300 000 Resten4 caav
enligt enkät-kommuner236skattefmansierade. 105 tarär avnor,

tillsynen.alls foravgiftinte någonutsvaren
lämnat uppskattartillsynspersonalenuppgiftergrundval dePå av

fördjurskyddstillsynenförkostnadenårligautredningen denatt
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församtliga 288 kommuner närvarande uppgår till totalt ca
kronor.40 000 000

Avgift för verksamhet3.9.2 enligt
djurskyddslagen och djurskyddsförordningen

Enligt 57 § djurskyddsförordningen får kommunen avgiftuttaa
enligt kommunen bestämmer för kommunal nämndstaxa som en
verksamhet enligt djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. I
samband med djurskyddslagen25 § ändrades så det blevatt att
möjligt för regeringen överlåta åt kommunen fastställaatt att en
sådan anförde departementschefen i huvudsak följande prop.taxa
1989/902118 f.:15s.

förarbetena till djurskyddslagen uttalade jag det bordeatt vara
möjligt avgift för tillsynen. Samtidigt framhöll jagatt ta ut - - -

avsikten inte avgiftsbelägga tillsyn dåatt att änannatvar
tillsynen ställde särskilda krav på sakkunskap eller det annars
fanns särskilda skäl.

Bemyndigandet meddela föreskrifter avgift föratt om
itillsynen har inte utnyttjats.ännu

Lantbruksstyrelsen föreslår avgift skall föratt tas utnu
kommunernas tillsyn försöksdjur och cirkusdjur.över

För del vill jag anföra följande. detJag ärattegen anser
rimligt kommunerna vid satsning på förstärkt ochatt en en
förbättrad tillsyn också får möjlighet viss avgift föratt ta uten
tillsynen. Det jag tidigare anfört angeläget tillsynenär attsom
kan genomföras kompetent och tillfredsställande Ensätt.ett
avsikt med förstärka tillsynen insatser från kommu-äratt att

sida på ökad sakkunskap hos nämnderna också skallnernas
tillföra djurägaren och värdefull kunskap och information.ny
Främst kan möjlighet avgift för tillsynen få betydelseatt ta uten
för kommuner måste skaffa sig särskild kompetens försom
komplicerad resurskrävande tillsyn.och kan frågaDet t.ex. vara
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speciell djurhållningmycketanläggningar ellermycket storaom
anlägg-kanverksamhet. Exempel dettai ekonomisk varaen

till avgifts-cirkusar. möjlighetförsöksdjur och Enningar för
gäller genomförafå betydelse detocksåfinansiering kan när att

projektinriktade tillsynen. dessaförordade Iden mig tidigareav
tidsperiod vissaunder begränsadfall genomför kommunen en

djurhållnings-speciellakoncentreras påtillsynenprojekt där
djurhållaresvinstallar.utformning Demetoder, t.ex. somav

värdefullfåsådan tillsynkan vidtillsynberörs denna enav
djurhållningen.hjälp till förbättringarinformation och av

frågadet slag dettillsynsavgifterUtgångspunkten för ärav
förkostnadernafår täckaavgifterna inte änär att merom

avgiftenbetalarutformas så denskalltillsynen. Avgiften att som
sida.myndigheternasfrånmotsvarande prestationerhåller en

avgifts-överskådlig så denavgiftstaxanVidare måste attvara
ocksåkostnaden. börden ungefärliga Taxanförutseskyldige kan

möjligaenklastkan administrerasutformas denså sätt.att
avgiftsbemyndigandetanförts börvadgrundPå som nuav- - -

regeringenblir möjligt förutvidgas så deti djurskyddslagen att
avgifter."föreskriftermeddelaöverlåta kommunen attatt om

tillsyns-enligtsker detdjurskyddstillsynen,föravgifterNär tas ut
fasta besöks-årsavgifter,fastai formenkätsvarpersonalens av

del kommunerltimavgifter elleravgifter, tassätt.annat enen
årsavgift ochfastbådeavgifterkombination dessa ut, t.ex. enenav

kronorvarierar mellan 100årsavgiftenfastabesöksavgift.fast Den
ochkronorbesöksavgiften mellan 175den fastaoch kronor,10 000

kronor.ochkronor 650timavgiften mellan 250kronor7506 samt

och hurförbättringsalternativet kostarVad3.9.3

finansierasdet kan

tillsynspersonal uppskattatkommunernasenkätundersökningen harI
behövas fö."skulledjurskyddsinspektörer utövahur många attsom
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den regelbundna tillsynen och fjärde år i respektivevartannat vart
kommun och hur kostnaderna i så fall skulle bli förstora
djurskyddstillsynen. Uppgifter tillsyn år har lämnatsvartannatom
i enkätsvar214 och fjärde år i 187 enkätsvar. framgåttSomvartom

avsnitt utredningen målsättning för djurskydds-3.2.2 attav anser en
tillsynen bör den regelbundna tillsynen minstutövasatt vartvara
tredje år. Med enbart enkätsvarens uppgifter underlagsom upp-
skattar utredningen det skulle behövas omkring 200 djurskydds-att
inspektörer för regelbunden tillsyn tredje år iutövaatt vart samt-en
liga kommuner288 och den totala kostnaden skulle bli omkringatt
70 000 000 kronor år.per

Även underlag enkätsvaren har i utredningensän använtsannat
beräkningar. schablonmässig beräkningI kostnaderna fören av en
förbättrad kommunal djurskyddstillsyn utgår utredningen från ett
antal förutsättningar huvudsaki grundar sig påsom en
kostnadsberäkning Länsstyrelsen i Kalmar län gjort för det fallsom

länsstyrelsen denskulle lokala tillsynen. förut-Dessautövaatt
sättningar finns redovisade i avsnitt 6.3.2. Utredningen dock ihar
denna beräkning utgått ifrån kommunernas tillsynspersonal iatt
genomsnitt kan utföra och halv inspektioner jämförtdagtre en per
med i länsstyrelsealternativet huvudsakligen på grund kortaretre av
reseavstånd till tillsynsobjekten. Utredningen har ifrånvidare utgått

det inte tillkommer ytterligarenågon kostnad för arbetsledningatt
inspektörerna den kostnad kommunerna harredanutöverav

jämfört med fjärdedels veterinärtjänst länsstyrelse.en per
Enligt den schablonmässiga beräkningen skulle det behövas sam-

manlagt djurskyddsinspektörer60 för utföra enbart regel-attca
inspektionerbundna tredje år i samtliga kommuner.288 Denvart

totala årliga kostnaden för djurskyddstillsynen beräknas schablon-
mässigt uppgå till 32 kronor. genomsnittliga kost-000 000 Denca
naden inspektion tredje beräknas till kronor,år l 300vartper ca
vilket årlig för djurskyddstillsynen ikostnad påmotsvarar en
genomsnitt knappt 450 kronor djurhållare.per

schablonmässiga beräkningenden har utredningen uppräk-I trots
antalet tillsynsobjektningen utgått från för lågt antal tillsyns-ettav
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Vissa objekt börtillsynsobjekt inte kända.eftersom allaobjekt, är
heller all denoftare tredje år. Intedessutom inspekteras är vart

Exempelvisberäkningen. ingår intelokalt ingår itillsyn utövassom
medför detberäkningen.projektinriktade tillsynen i Dettaden att

enligt denför lågt beräknatdjurskyddsinspektörertotala antalet är
kostnadendärmed också den totalametoden ochschablonmässiga

tidsvinsten vidberäkningenför djurskyddstillsynen. Också enav
länsstyrelsens tillsyn, schablon-jämfört medkommunal tillsyn, är

för inspek-genomsnittliga kostnadenosäker.mässig och Den ett
inte ändrastredje torde docktionsbesök år nämnvärt ävenvart om

eftersom denför lågt beräknad,den totala kostnaden är genom-
antal inspektioner årpå visstsnittliga kostnaden beräknas ett avper

inspektör.en
underlag tilllämna motsvarandehar inte kunnatKommunerna

beräkningar gjortsde ovan.som
de enkätsvarkvaliteten påUtredningens intryck är att som

och fästerlämnat mycket ojämntillsynspersonalkommunernas är
beräkningen.den schablonmässigaavseende viddärför större

tidigare för lågt be-emellertid,inspektörerAntalet är sagts,som
därförmetoden. Utredningenschablonmässigaräknat med den gör

flertillskulle behövas 50bedömningen det procentatt upp
djurskyddstillsynenlokalaför dendjurskyddsinspektörer utövaatt

Kostnadeninspektörer.totalt omkring 90i samtliga kommuner, dvs.
kronoromkring 000uppgå till 48 000tillsynen skulle i så fallför

år.per
inspektörerflertalet kommunernasnärvarande arbetarFör av

Utredningenavsnitt 3.4.1.med djurskyddstillsyn sedeltid upp-
omkringsammanlagtdeltidstjänstersamtligaskattar motsvararatt

tjänster utredningenungefär det antalheltidstjänster, dvs.90 som
fram-djurskyddstillsyn igodtagbarbedömer skall kunna utöva en

bedömning detutredningen dennaskäl tilltiden. Ett ärgör attatt
enligtheltidstjänster,frågai forbättringsalternativet är somom

effektivtutnyttjasmening kan påutredningens sättavsevärtett mer
deltidstjänster.nuvarandeän
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Finansiering

"Direktiv tillI samtliga kommittéer och särskilda utredare prövaatt
offentliga åtaganden" dir. 1994:23 anför Följande:regeringen

förslag lämnas åtgärder"Om påverkar den kommunalaom som
sektorns verksamhet ekonomioch skall följande gälla. Varje
kommitté skall bedömning de kommunalekonomiskagöra en av
effekterna och den s.k. finansieringsprincipen tillämplig.ärom

inansieringsprincipenF innebär kommuner och landsting inteatt
skall åläggas uppgifter de samtidigt får möjlighetutan att attnya
finansiera dessa med höjda skatter."änannat

FörbättradeDen kommunala djurskyddstillsynen beskrivits tidi-som
innebär ökning de kommunala utgifterna. Enligt utred-gare en av

ningens mening denna utgiftsökningbör finansieras attgenom
kommunerna i utsträckning för närvarande avgift förstörre än tar ut
den tillsyn de utövar.som
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örsöksverksamhet4 F med ökade

kommunala befogenheter vid tillsyn
enligt djurskyddslagen utvärderingen-

försöksverksamhetEn med ökade kommunala befogenheter
har pågått under perioden 1986-1994. kommunerEtt antal
har då haft befogenheter endast länsstyrelser har.som annars
Utredningen kommunerna sig de ökadeatt använtanser av
befogenheterna i så liten utsträckning det inte går draatt att
någon direkt slutsats huruvida det fördel eller förärom en
djurskyddet kommunerna har befogenheterna.att

4.1 Vad försöksverksamheten innebar och
vilka kommuner verksamhetensom

omfattade

Riksdagen beslöt 1984 försöksverksamhet med ökadatt en
kommunal självstyrelse det s.k. frikommunförsöket skulle- -
inledas. Avsikten med försöksverksamheten de kommunerattvar
och landsting deltog skulle möjlighet bättre denattsom ges anpassa
kommunala organisationen till lokala förhållanden, bättreatt

deutnyttja samlade samhällsresurserna och åstadkomma ökadatt en
samordning och effektivitet i den kommunala verksamheten. Det
skedde de deltagande kommunerna och landstingenattgenom gavs
möjlighet från föreskrifter igöra lagar och andraatt avsteg
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utveckla formernaförsöketsyfte medförfattningar. Ett attannat var
mellanlandsting, liksomochmellan kommunerför samverkan

statligakommunala och organ.
anhöllfrikommunförsöket inleddesmedsamband1 att

omfattandelänsstyrelsensvissaHelsingborgs kommun att merav
ocksådjurskyddslagen 1944:219dåvarandebefogenheter i den

i frikommuner-hälsoskyddsnämndernaochskulle tillkomma miljö-
Örebro önskemål prop.liknandeframfördekommunna.

lagen 1986:99resulterade iFramställningarna1985/86:70 13.s.
vidkommunala befogenheterökademedförsöksverksamhetom

Försöksverksamhetendjurskydd.1944:219tillsyn enligt lagen om
1994.vid utgången årupphördeapril ochpåbörjades den 1986l av
Efterförsöksverksamheten.iingick nio kommunerUrsprungligen

upphördeverksamhetenkommuner ochhand antaletutökades när
ÖrebroiliggerkommunernaElvaomfattade den kommuner.37 av

Stockholms län.och nio ilän
kommunaladen eller debl.a.Försöksverksamheten innebar att

hälsoskydds-ochmiljö-uppgifter inomfullgjordenämnder som
och 32enligt 29, 31befogenheterområdet hade somsamma

bestämmelser i denmotsvarandeeller1988:534djurskyddslagen -
Paragraferna harlänsstyrelsen.tillkomgamla djurskyddslagen --

följande lydelse:

ellerdjurha handförbudmeddelaskallLänsstyrelsen§ att29 om
djur för denslagvisst somav

meddelattillsynsmyndighet harbeslutinte följer ett ensom
djurskydds-betydelse frånväsentligochenligt 26 § ärsom av

synpunkt,
ellervården djur,ellerförsummat tillsynenallvarligt har2. ettav

misshandlat djur.har ett
upprepandekandetmeddelas,Förbud skall inte antas att ettom

inträffa.kommerinte att
fårdjuret,riktasförbudetvilkenden är ägareOm mot av

ochdetmedsigålägga honomdessutomlänsstyrelsen göraatt av
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förbjuda honom skaffa djur huvud eller visst slagöveratt taget av
djur.
Förbudet kan viss tid eller gälla tills vidare.avse

besluta31 § Länsstyrelsen får djur skall handatt ett tas om genom
polismyndighetens försorg om

djuret otillbörligt för lidande och inte tilldettautsätts rättas
efter tillsägelse tillsynsmyndigheten;av

beslut meddelats enligt inte26 § följs och beslutetett ärsom
väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt, ellerav

beslut meddelats enligt 29 inte följs.§ett som

32 § hinderUtan vad i föreskrivs31 § l tillsägelse ochav om
rättelse får länsstyrelsen, tillsynsmyndighet eller polismyndig-en
heten besluta djur för lidande omedelbart skalläratt ett utsattsom
omhändertas om

bedömsdet utsiktslöst felet blir avhjälpt,att
till djuret okänd eller inte kanägaren anträffas, ellerär

det i övrigt bedöms oundgängligen nödvändigt från djur-
skyddssynpunkt.

Om beslutet har meddelats någon länsstyrelsen, skallänav annan
beslutet underställas länsstyrelsen, skall detsnarast avgörasom om
skall fortsätta gälla.att

Omhändertagandet skall ske polismyndighetens försorg.genom

Om den kommunala nämnden beslutade omhändertagandeom av
djur, skulle nämnden också tillämpa djurskyddslagen.34 § Av
denna paragraf framgår länsstyrelsen, den beslutarnäratt om om-
händertagande djur, skall fastställa djuret skall säljassnarastav om
eller avlivas.



1996: 13SOUörsöksverksamhet106 F

ökadesinaanvändekommunerna4.2 Hur

befogenheter
enkätundersökning1991gjorde i slutetStatens enav

utökadedefrågan "ombl.a. fåförhos kommunerna att svar
de kom-3728frikommunerna."tillämpatsbefogenheterna avav

medförsöksverksamhetenmöjlighet delta ihadedå attmuner som
Jordbruks-besvarade enkäten. Avbefogenheterkommunalaökade

framgårdjurskyddslagen l99lenligtTillsyn attverkets rapport
befogen-ökadedeanvände sigkommunerdessaendast 4 avav
de kom-delikommentar sägsheterna. I attrapporten avenen

frikommun-fåtthadenyligenenkätenbesvaratmuner som
miljö- ochtjänstemänframkommitdetbefogenheter och attatt

kände tillintekommuneri några atthälsoskyddsförvaltningen
59.befogenheter s.dessahadekommunen
Kommunförbundet gjordeSvenskaenkätundersökningEn som

försöks-de 37besvarades 32och1994i slutet avavsomav
vidbefogenheternaökaderesultat. Deföljandekommunerna gav

ienkätsvarenenligtutnyttjadesdjurskyddslagen storenligttillsyn
kommuner. 18utsträckning 11begränsadoch iutsträckning 3 avav

24 kom-befogenheterna.ökadedeinteanvände sigkommuner av
ökadeha defortsättafickdeangelägetdet attansåg attmuner

uppfatt-hade denkommunermedan motsatta5befogenheterna,
eller hade ingentveksammakommunernaningen. Resten varav

i frågan.uppfattning
hos kom-gjortutredningenenkätundersökningdenAv som

huvudsak följandeidjurskyddsfrågor harhandläggare avmunernas
kommunalaökademedförsöksverksamhetenframkommit om

haft ökadekommunerde 37i 24Handläggarebefogenheter. somav
alla frågor.intedockenkätenbesvaratbefogenheter har

underbefogenheternade ökadeanvändesEnligt enkätsvaren
enstakadecember 1994 i-den 31januari 1992treårsperioden den 1

ibestämmelsernatillämpadekommun ettEnfall kommuner.7av
deanvände sig inteResterande 16 kommunerfall.trettiotal av

tid.dennaunderökade befogenheterna
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enkätsvarenl vidare tiden från detatt att ettuppges
missförhållande blivit känt för kommun till dess det fannsatt etten
lagakraftvunnet beslut i djurskyddsärendet förkortades i fem kom-

Vidare djurskyddstillsynens i 17attmuner. uppges resurser av
kommunerna inte förändrades de fick ökade befogenheter,när
medan försämrades i kommun. kommunerI 11resurserna en upp-

rättssäkerheten ha förblivit oförändrad under denna tid, medanges
den förbättrades i och försämrades i kommun.en en annan

enkätundersökningenAv hos länsstyrelserna har i väsentliga drag
följande framkommit. heller länsstyrelsernaInte har besvarat alla
frågor. länsstyrelser7 har de fattade beslut enligt deuppgett att
tidigare nämnda bestämmelserna i djurskyddslagen under för-
söksperioden kommunerna hade ökade befogenheter, medantrots att

länsstyrelser4 de inte gjorde det. Länsstyrelsen iuppgett att
Stockholms län, där det fanns 9 kommuner med ökade befogen-
heter, har alla kommunerna inte ville använda de ökadeuppgett att
befogenheterna. Kommunerna ansåg sig enligt länsstyrelsen inte ha
skyldighet bara möjlighet utnyttja dessa befogenheter.utan att

ÖrebroEnligt Länsstyrelsen i län, hade kommuner11 medsom
ökade befogenheter inom län,sitt utnyttjade 10 länets kommunerav
inte befogenheterna. I enkätsvaren från kommunernas djurskydds-
handläggare dock 2 kommunerna använde sigattuppges av av
befogenhetema, den trettiotal gånger och den andra fånågraettena
gånger. Länsstyrelsen har vidare elva ärendenuppgett att över-
klagades till länsstyrelsen dem upphävdes därförsamt att attsex av
de inte tillräckligt utredda och inte uppfyllde djurskyddslagensvar
formella krav.

länsstyrelseEn har tiden från det miss-uppgett att att ett
förhållande blivit känt för kommun till dess det fannsatt etten
lagakraftvunnet beslut i ärendet förlängdes något under försöks-
perioden. 2 länsstyrelser har tiden inte förändrades,uppgett att
medan 6 länsstyrelser inte har någon uppfattning i frågan. Enligt 7
länsstyrelser förändrades inte djurskyddstillsynen i övrigt när
kommunerna fick ökade befogenheter. länsstyrelseEn attanser
tillsynen försämrades kommunens samråd med läns-attgenom
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vidarelänsstyrelserpåtagligt. rätts-7minskade attstyrelsen anser
länsstyrelse harförändrades, medanintesäkerheten upp-en

försämrades.rättssäkerhetenfattningen att

Utvärdering4.3

enkät-avsnitt för deföregåendeilämnatsredogörelseDen som
deanvändningkommunernasgjortsundersökningar avomsom

visar enligtdjurskyddslagenenligttillsynvidbefogenhetemaökade
de ökadesigkommunernamening använtutredningens att av

sistaunder denutsträckningi någotbefogenhetema störreen
kommunernadockUtredningentidigare.treårsperioden attän anser
omfattningså litenibefogenhetemade ökadesiganvänt enav -

direktdra någondet inte gårför kommunundantagmed attatten -
fördel ellerdjurskyddetdet förhuruvida är attslutsats enom

djurskyddslagen. Denoch 32får tillämpa 29, 31kommunerna
generellt intekommunernamöjligen kan dras settslutsats är attsom

ökadesig deanvändaintresseradesärskiltvarit att avav
befogenhetema.
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tillsynsobjektSärskilda5

tillsynsobjektbehandlas antal särskildadetta kapitel1 ett som
kommunerna har tillsyn över.

5.1 Transporter av ur

djurskyddstillsynen omfattarförKommunernas även trans-ansvar
förutom idjur. Bestämmelser djurtransporter finnsporter omav

Lantbruks-djurskyddslagen och djurskyddsförordningen iäven
levande djur.styrelsens kungörelse LSFS 1981 :45 transportom av

skall beskaffade frånbl.a. transportfordonDär hur varaanges
djur skall lastas i och fordonen.djurskyddssynpunkt och hur ur

Även transportbestämmelser finns, bl.a. i deninternationella
djurdecember 1968 skyddeuropeiska konventionen den 13 avom

finnsEuropeiska Unionenunder internationella Inomtransporter.
91/628/EEG dentransportbestämmelser i rådets direktiv av

ändringdjur vid ochnovember skydd19 1991 transportav omom
direktivoch 91/496/EEG i rådetsdirektiven 90/425/EEG samtav
direktivändring95/29 juni 1995EG den 29 om avav

jord-91/628/EEG djur vid Enligt Statensskydd transport.avom
transportbestämmelserhåller utarbetabruksverk verket på att nya

också skalltransportdirektivet i svensk ochinförlivar rätt somsom
kungörelse.Lantbruksstyrelsensersätta

oftaförsvåras kommunernaTillsynen djurtransporteröver attav
kan hasker och kommunernainte känner till när atttransporterna

delämnat kommunen.ingripa innan Isvårt hinna transportenatt
vid vite föreläggafall ingripit,kommun trans-attt.ex. genomen

djurskyddsåtgärd inom viss tid, kan kommunenvidtaportören att en
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lämnar kom-få svårigheter följa ärendet transportenatt upp om
ärendet förutsätter den kommunuppföljningEn attav sommunen.

tillfället befinner sig i beredd och hartransportfordonet för är
möjlighet fordonet. vidare beroendeinspektera Kommunen äratt av

för inspek-hjälp för djurtransportenpolismyndighetens att stoppa
utdömande vitet, skalltion. blir aktuellt ansökaOm det att om av

den myndighetdet enligt lagen 1985:206 vite6 § görasom av
hos läns-har utfärdat vitesföreläggandet. Ansökan skall görassom

beslutsmyndigheten belägen.i det län där ärrätten
från kommunernastredjedelar enkätsvarenAv tvånästan av

personalen någontillsynspersonal framgår att att annananser
tillsynenbör för den lokalamyndighet kommunen överän ansvara

flertalet enkätsvar förordas länsstyrel-djurtransporter. detI stora
tillsynsmyndigheter.lokalaserna som

länsstyrelsernafjärdedelar enkätsvaren frånEnligt ungefär tre av
överföras fråntillsynenbör för den lokala över transporteransvaret

länsstyrelserna.kommunerna till

Cirkusdjur5.2

Årligen förevisasi landet. På cirkusamacirkusar10-20turnerar
exotiskbufflar,kameler, lamadjur,bl.a. hästar, sebror,åsnor, annan

sjölejon,katter, elefanter,kor, svin, hundar,tamboskap, getter,
duvor och papegojor.

cirkus-för djurskyddstillsynenhar överKommunerna ansvaret
medsvårigheternabefinner sig i respektive kommun.denärama,

med dettillsynen cirkusdjur överensstämmer sagtsöver som om
cirkusar ofta intetillkommeri avsnitt 5.1. Dessutom atttransporter

tillsynsmyndigheteni Sverige, därhar någon hemortskommun
ansvarige. Tillsynen försvårasmöjlighet nå denkan ha attannars

exotiska, vilket ställerdjurslag kanytterligare fleraatt varaav
tillsynen.för densärskilda krav kompetens utövarsom

frånfjärdedelar enkätsvaren tillsynsperso-Enligt ungefär tre av
lokala tillsynen cirkusarnalen i bör denkommunerna över Över-



SOU 1996:13 Särskilda tillsynsobjekt 111

föras från kommunerna till antingen länsstyrelserna eller Statens
jordbruksverk, vardera förordas i lika andel enkätsvar.storsom

Enkätundersökningen hos länsstyrelserna till resultat tvåattgav
tredjedelar dem det lokala tillsynsansvaret bör flyttasattav anser
från kommunerna. Det flertalet förespråkar länsstyrelsernastora som
tillsynsmyndigheter.

5.3 Djur i djurparker och liknande
anläggningar

En zoologisk trädgård, djurpark eller liknande anläggning får enligt
37 § urskyddsförordningen inte i bruk för offentlig förevisningtas

djur innan den har godkänts Jordbruksverket. Till anlägg-av av
ningar där offentlig förevisning djur kan förekomma räknasav
också bl.a. terrarier, stadsparker, s.k. minizoo och 4H-gårdar. Ett
drygt 30-tal anläggningar har godkänts Jordbruksverket förav
offentlig förevisning djur. Ett antal anläggningar istort ärav som
bruk lär dock sakna tillstånd till sådan förevisning.

I djurparker kan vilda ochstörre exotiska djurslag förekomma,
såsom björn, lodjur, sebra, antilop och elefant, liksomvarg, gnu,
vanliga husdjur. På 4H-gårdar förekommer normalt lantbrukets djur.
Vanliga djur på minizoo lantbrukets djur, kaniner ochärett mar-
svin. På terrarier hålls bl.a. reptiler, ödlor sköld-ocht.ex. ormar,
paddor. hållsDär vidare groddjur såsom grodor, paddor och sala-

Ävenmandrar. leddjur kan hållas på terrarier, exempelvis insekter,
Skorpioner och spindlar.

LantbruksstyrelsensI föreskrifter och allmänna råd LSFS
1991:22 djurhållning i djurparker vilka kravom m.m. anges som
finns bl.a.på inom- och utomhusutrymmen för olika djurslag samt
vilken inredning och utrustning skall finnas i lokaler för djur.som
Enligt föreskrifterna skall veterinär och normalt zoologävenen en

knuten till anläggningen.vara
Ett omständigheter har betydelse för tillsynen överpar som

anläggningarna dels där finnaskan exotiskaär djurslag medatt sär-
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sigbefinnerdärförevisas näradjurdebehov, delsskilda att som
kandärigenomochanläggningarna utsättasbesökerpublikden som

behovfinnasdet kanmedföromständigheter attDessaför avstress.
djurskydds-denkompetenskrav på utövarsärskildaställa somatt

enklarenormalt utöva,4H-gårdama attTillsynen ärtillsynen. över
djur.lantbruketstillsynhandlarvanligen överdärdeteftersom om

tillsyns-kommunernasfrånenkätsvarenhälftenI än avmer
flyttasanläggningarnatillsynenlokaladenföreslås överpersonal att

länsstyrelsernaförordasenkätsvarflertaletEnligtfrån kommunerna.
jordbruksverk.framför Statenstillsynsmyndigheterlokalasom

läns-sjättedelarfemframgårenkätundersökningen attAv av
böranläggningarnatillsynenlokaladen överstyrelserna attanser

från kommunerna.till demöverföras

viltHägnat5.4

iförekommeroftastdjurslagdekronhjortochDovhjort är som
Övriga i någonförekommer störreviltartervilthägn. om-som

uppföratillståndFrågormufflonfår. attochvildsvinfattning är om
naturvårdslagen§enligt 24länsstyrelsenvilthägn prövas aav

skyddbehovettillskall hänsynprövningenVid tas1964:822. av
skall förasvilthägnRegisternaturmiljön.och överfriluftslivetför
kungörelsenaturvårdsverksenligt 91 § Statenslänsstyrelsenav

bl.a.finnsregistretjakt. Iföreskriftermed1994:3SNVFS om
finnsbelägenhet. Detdessochhägnetsuppgifter ägare omom

i landet.hjorthägnomkring 650
1990:26föreskrifter LSFSi sinaLantbruksstyrelsen har om

kravfastställt devilthägnkronhjort idovhjort ochdjurhållning av
utformningbeträffandegäller bl.a.djurskyddssynpunktfrån avsom

avlivning.ochutfodringdjurhållning,fållor,ochhägn
svårtkan detvilthägn,fåförhållandevisdet finnsEftersom vara

förtillräcklig kompetenssig attskaffatillsynspersonalenför att
ochdjurhållningdennatillsynfullgod över typkunna utöva aven
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sedan behålla kompetensen. Utfodrings- och djurhälsofrågoratt är
exempel djurskyddsproblempå i vilthägn.

l ungefär två tredjedelar enkätsvaren från kommunernasav
tillsynspersonal föreslås den lokala tillsynen vilthägnenatt över

i framtiden bör kommunerna,även medan länsstyrelsernautövas av
föreslås tillsynsmyndigheter i omkring tredjedel enkät-som en av
svaren.

sjättedelarFem länsstyrelserna enligt enkätsvaren attav anser
den lokala tillsynen vilthägnen bör överförasöver till dem från
kommunerna.

5.5 Fiskodlingar

fiskodlingarl regnbågslax den vanligaste fiskarten,är därmen
förekommer bl.a. öring, röding och ål.även

Enligt kap.2 förordningen16 § 1994:1716 fisket, vatten-om
bruket och fiskerinäringen krävs det tillstånd för anlägga ochatt
driva fiskodling. Länsstyrelsen den myndighetär prövaren som
tillståndsfrågan. Tillstånd får inte för sådana fiskarter eller fisk-ges

olämpliga med hänsyn tillstammar är vattenområdets särart.som
Tillstånd får inte heller det finns risk for spridningges om av
smittsamma sjukdomar. Ytterligare bestämmelser fiskodlingom
finns bl.a. i Fiskeriverkets föreskrifter FIFS 1993:29 odling,om
utplantering och flyttning fisk. Enligt dessa föreskrifter skallav
länsstyrelsen föra register fiskodlingarna i länet.över Registretett
skall bl.a. innehålla uppgifter sjukdomsläget i fiskodlingen.om

finnsDet i dag två samverkande fiskhälsokontroller dels en
obligatorisk fiskhälsoövervakning där samtliga registrerade fiskod-
lingar enligt Europeiska Unionens regler ingår, dels frivilligtett
hälsokontrollprogram i vilket 75 de registrerade fisk-procentca av
odlingsföretagen deltar. Fiskhälsan FH AB för bådaansvarar
fiskhälsokontrollerna.

obligatoriskaDen fiskhälsoövervakningen sker enligt bestämmel-
i Statens jordbruksverks föreskrifter SJVFS 1994:94serna om
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föreskrifterna fram-odlad fisk.hälsoövervakning Avobligatorisk av
fiskhälsokontrollentillomgåendeskallanmälangår bl.a. görasatt

frivilligaodlingen.sjukdom i Densmittsamvid misstanke om
organiseradlagen 1980:370med stödhälsokontrollen sker omav

avsnitt 3.5.4.husdjur sehälsokontroll av
djurskyddsproblemfisksjukdomartidigareframgåttSom är ett

djurskydds-Tilluppsikt frskodlingar.särskild ihålls undersom
och han-fiskodlingarnabeläggningsgraden iproblemen hör även

slakt.vidfiskenteringen av
kommunernasfrånenkätsvarenfjärdedelarEnligt drygt tre av

kvarståfiskodlingarnatillsynenlokalabör dentillsynspersonal över
förordasenkätsvarenfjärdedelknappthos kommunerna. I aven

tillsynsmyndigheter.länsstyrelserna som
lokaladensjättedelarfemlänsstyrelserna nästan attAv anser

från kommu-till demöverförasbörfrskodlingarnatillsynen över
nerna.

5.6 Renar

ochVästerbottensNorrbottens,huvudsak iiRenskötsel bedrivs
samebyfinns dessutomlänKopparbergsJämtlands län. l somen

Övergripande djurskyddstillsynenvidproblemrenskötsel.bedriver
debedrivs,renskötselnochtill storakänna närär att varrenarav

kunnainspektionerna. Förförkostnadernaoch attreseavstånden
ellerhelikopterdrivning ärtransportbedöma renaravt.ex. enom

särskild kompetens.djurskyddssynpunkt krävsfrångodtagbar
utfodringochslaktgällerDetsamma renar.av

itillsynspersonalenfrånenkätsvarenhälftenEnligt drygt av
frånflyttaslokala tillsynenden överbörkommunerna renar

länsstyrelsernaförordasenkätsvarflertaletkommunerna. I som
jordbruksverk föreslåsOckså Statenstillsynsmyndigheter. som

tillsynsmyndighet.
tillsynenden lokalaföreslårlänsstyrelsernahälften attDrygt av

från kommunerna.till demförasbör överöver renar
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Pälsdjur5.7

finns pälsdjursuppfödningar i landet. Mink det250-300Det är
förekommer i uppfödningarna.vanligaste djurslaget, även rävmen

och chinchilla sällsynta djurslag.Iller är mer
eller iEnligt djurskyddslagen skall den yrkesmässigt16 § som

omfattning föder pälsdjur ha tillstånd till verksamheten.större upp
kommunerna. jordbruks-Frågor tillstånd I Statensprövasom av

verks föreskrifter djurhållning inom lant-SJVFS 1993:129 om
bruket finns bestämmelser för mink och rävutrymmenm.m. om
och hur de skall skötas.

och med antalet pälsdjursuppfodningar relativt få detl är äratt
skaffa kunskap erfarenhetsvårt sig och hur sådanatt om upp-

födning bör Exempel frågor kanbedrivas. på svära att tasom vara
ställning till vilka krav bör ställas anläggningarna medär som
hänsyn till behov bete sig naturligt,pälsdjurens hur fodret böratt
hanteras, dricksvattentillförselnhur bör ske eller hur pälsdjuren bör
hanteras vid avlivningen.

Enligt drygt fem sjättedelar enkätsvaren från kommunernasav
tillsynspersonal bör kommunerna i framtiden lokal till-även vara
synsmyndighet för pälsdjur. dem har uppfattningAv som en annan

flertalet länsstyrelserna bör tillsynsmyndighet.attanser vara
fem sjättedelar länsstyrelserna enligt enkätsvarenNästan av anser

den lokala tillsynen pälsdjur bör överföras till dem frånöveratt
kommunerna.

Försöksdjur5.8

Ävenvid djurförsök. andrahuvudsak och råttor användsI möss
förekommer i sådana försök. avsnittdjurslag, exempelvis Iapor,

ytterligare uppgifter djurförsökoch kapitel finns och10.1 11 om
gäller för försöksdjur.föreskrifterom som

djurförsök skiljer sig iDjurskyddstillsynen mångaöver avse-
normala tillsynen, främst därför djuren fårenden från den att
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tillstyrkt djurförsöksetiskför lidande försöket ärutsättas av enom
antal olika djurslag mednämnd. sig vidareDet rör ett stortom

djurhållning och vård.varierande behov av
från tillsynsperso-Enligt två tredjedelar enkätsvarennästan av

lokala tillsynen försöksdjurnalen i kommunerna bör den över
flyttas från till antingen länsstyrelserna eller Statenskommunerna

förordas i lika enkätsvar.jordbruksverk, vardera mångasom
sjättedelarenkätundersökningen femEnligt nästan avanser

tillsynen försöksdjur bör flyttaslänsstyrelserna den lokala överatt
Ungefär tredjedelar dessa förespråkarfrån kommunerna. två av
tillsynsmyndigheter, medan mindre andellänsstyrelserna ensom

förordar jordbruksverk.Statens

Tävlingsdjur5.9

huvudsakligen medTävlingar med djur bedrivs hästar, ävenmen
allt vanligare. avsnitt 2.3.2 framgårhundtävlingar har blivit Av att

vilkavid offentliga tävlingar ochfinnas tävlingsveterinärerdet skall
uppgifterhar. Tävlingsveterinärernasuppgifter och befogenheter de

träningen djuren.omfattar inte av
Tävlingsverksamhet med djur har Statens1995I rapporten

tränings-behandlar bådejordbruksverk publicerat utredning somen
samhälletstävlingsverksamhet med djur. Enligtoch ärrapporten

fallflestaträningsverksamheten starkt eftersatt eller i detillsyn över
djurskyddstillsynen börlämnas förslag hurobefintlig. I rapporten

i tävlingssammanhang.såväl i tränings-utövas som
tävlingsdjur ochfullgod tillsynkunnaFör överutövaatt en

tillsynspersonalen.särskild kompetens hosdem krävsträningen av
oftatävlingsdjur devid tillsynenproblemEtt är transporter somav

jfrmed träning och tävling avsnitt 5.1.sker i samband
tredjedelar enkätsvaren från kommunernas tillsyns-Enligt två av

fortsätta lokala tillsyns-personal bör kommunerna att vara
ungefär fjärdedel enkätsvarenmyndigheter för tävlingsdjur. I en av

tillsynsmyndighet, jord-länsstyrelserna medanföreslås Statenssom
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bruksverk eller någon myndighet förordas i mindre andelannan en
enkätsvar.

fjärdedelarTre länsstyrelserna enligt enkätundersök-av anser
ningen den lokala tillsynen tävlingsdjur bör flyttas frånatt över
kommunerna. Flertalet dem förespråkar länsstyrelsernaav som
tillsynsmyndigheter, medan mindre andel dem föreslår Statensen av
jordbruksverk.

5.10 Djur på slakterier

Djurskyddstillsynen slakterier behandlas i avsnitt 3.6.
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Länsstyrelsen lokal6 som

tillsynsmyndighet beskrivningen av-

alternativ lokal djurskyddstillsynen

I avsnitt och finns6.1 6.2 kortfattad beskrivning huren av
förbättrad djurskyddstillsyn skulle kunna utformas meden

länsstyrelsen lokal tillsynsmyndighet.som
Enligt avsnitt skulle det behövas6.3 sammanlagt drygt

djurskyddsinspektörer100 for den lokala tillsynenutövaatt
i samtliga län. totala kostnadernaDe beräknas uppgå till
omkring kronor60 000 000 år. Finansieringen skulleper
kunna ske länsstyrelserna avgift foratt tar utgenom
tillsynen.

I detta kapitel utredningenlämnar beskrivning huren av
länsstyrelserna kan för lokala ayurskydds-deniseras utövaattorgan
tillsynen. Förslag till länsstyrelsernas framtida roll i den lokala
djurskyddstillsynen lämnas i avsnitt 8.3.

djurskyddstillsynen6.1 kanHur

organiseras

Utredningen ifrån framtidautgår lokal djurskyddstillsynatt en som
länsstyrelserna baserar sig nuvarandepå organisation,utövas av

dvs. med länsveterinären ansvarig for djurskyddsverksamhetensom
avsnittse 2.2.2. länsstyrelsen skall kunnaFör tillsynutövaatt
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med antaltillsynspersonalen förstärkashela länet behöveröver ett
ihar den kompetens beskrivsdjurskyddsinspektörer, som som

inspektörer skulle behövas imångaavsnitt 3.3.5. Hur som en
framför tillsynsobjektorganisation beror allt hur mångaframtida

Ävenofta de andralänet och hur inspekteras.finns inomsom
länets storlek,inspektörernas placering i länet,faktorer som

också behovetdjurtäthet och djurslag påverkar emellertid av
fråganUtredningen återkommer i avsnitt 6.3.2 tillinspektörer. om

inspektörer skulle behövas i framtida organisa-hur många som en
tion.

enkätundersökningen framgår flertalet de länsstyrelserAv att av
placerasenkäten djurskyddsinspektörerna börbesvarat attansersom

medan handfull länsstyrelser föredrarcentralt länsstyrelserna, en
i länet. länsstyrelserlokal placering inspektörerna Någrauteaven

lokal placering inspektörerna.föreslår både central och aven
central placeringför sin del bedömningenUtredningen gör att en

föredra framför lokal placering.normaltinspektörerna är att enav
samordnacentral placering det lättareberorDet gör attatt en

läns-får dessutom tillinspektörernas arbete. Inspektörerna närmare
i djurskyddsfrågor och fårstyrelsemas samlade kompetens större

tillsynsarbetet med varandra.möjligheter utbyta erfarenheteratt av
emellertid ihar filialer i länet kan detde fall länsstyrelsernaI ute

förnågra inspektörer därfall fördel placeravissa attattvara en
tillsynsobjekten.reseavstånden tillminska

lokalBeskrivning alternativ6.2 enav

djurskyddstillsyn

finns sammanfattande beskrivning hur denavsnitt 3.8I aven
uppfattningtillsynen kan förbättras. Utredningenskommunala är att

redovisas där också bör införas i läns-de förbättringar som
styrelsealtemativet i den de där. det följande lämnasmån Ipassar

för länsstyrelserna. förslagdärför motsvarande beskrivning Deen
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till författningstexter lämnats i kommunalternativet behöver isom
vissa fall ändras för till länsstyreIsealternativet.att passa

Den regelbundna tillsynen förutsättning för tillsyns-är atten
myndigheterna skall kunna ha uppfattning hur djurhållningenen om

Över lantbrukets djur bör regelbundenär. tillsyn enligt utredningens
mening tredje förår godtagbar.utövas Tillsynenvart att övervara

djurhållning bör i många fall oftare avsnittse 3.2.2.utövasannan
För kunna planera den regelbundna tillsynen behöver tillsyns-att

myndigheterna ha djurhållningen.register tillsynsmyndig-över De
heter saknar register bör därför sådana och de harupprättasom som

Övrigabristfälliga register bör fortsätta uppbyggnaden dem.av
tillsynsmyndigheter har uppgifter djurhållning bör såsom om -
långt det möjligt ställa uppgifternaär till de lokala tillsynsmyn--
digheternas förfogande. Jordbruksverket bör verka för intresse-att
organisationer inom djurområdet bidrar med uppgifter till register
hos tillsynsmyndigheterna se avsnitt 3.2.4.

För den framtida personalen länsstyrelserna skall fåatt bra
kompetens bör i likhet med kommunalternativet i 24 §en ny a- -
djurskyddslagen införas krav på tillsynspersonalen skall haatt en
20-poängs djurskyddsutbildning på högskolenivå. För att vara
behörig till utbildningen bör den sökande ha lämplig grundutbild-
ning. Sveriges lantbruksuniversitets lantmästarutbildning, hippolog-
utbildning och djursjukvårdarutbildning enligt utredningensär
mening lämpliga grundutbildningar. Djurskyddsutbildningen bör

föräven den har kvalificeradöppen utbildningvara som en mer
med inriktning djurkunskap, veterinärutbildning. Dent.ex. som
har kvalificerad praktisk erfarenhet djurskyddstillsyn bör i ettav
övergångsskede kunna beviljas dispens från utbildningskravet se
avsnitt 3.3.5.

Samarbetet mellan tillsynsmyndigheter och bör enligtveterinärer
utredningens mening utökas för förbättra tillsynsmyndigheternasatt
insyn i djurhållningen. kan skeDet samarbetet med fram-attgenom
för allt distriktsveterinärerna utvecklas och länsvete-attgenom
rinärerna initiativ till och genomför sammankomster olikatar av
slag med distriktsveterinärer och övriga veterinärer. kanDet vidare
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med1810förordningen l9"li §införs 4tilläggske ettattgenom
veterinärersamtligainnebördenmedveterinärinstruktion attallmän

efterlevsdjurskyddslagstiftningentillskallyrkesutövningi sin attse
djurskyddetanledningde har attantaveterinärerna, attoch att om

länsstyrelsen setillanmälningsskyldighethaskalleftersatt,är
avsnitt 3.5.5.

utredningensenligtslakterier börvidDjurskyddstillsynen
tillsynsmyndigheterna.lokaladeframtidenimening utövasäven av

bör klar-djurskyddstillsyrenförBesiktningsveterinärernas ansvar
tillägg 1971:810förordningeninförs i 12 §läggas att ettgenom

besikt-innebördenmedveterinärinstruktion attallmänmed en
djurskydds-tillskallyrkesutövning attsinningsveterinär i se

i djurtransporterochslakteriområdetinomefterlevslagstiftningen
dennebesiktningsveterinären,skallVidaredit.ankommer omsom

anmälnings-haeftersattdjurskyddet äranledninghar attatt anta
tillsägelse.efterskerrättelse intelänsstyrelsen,tillskyldighet om

det kantyderiakttagelser attbesiktningsveterinären görOm som
ifrån,djur kommerbesättningi dendjurskyddet ettibristerfinnas

avsnitt 3.6.4.seskyndsamtanmälanveterinärenskall göra en
idjurhållarenenskilde utövardenegentillsynen,s.k.Den som

sinamed någontillsammansorganiserad formmindreeller avmer
vissfåmeningutredningensenligtkanbranschorganisationer, en

dettaförförutsättningEntillsynen. attoffentligadenbetydelse för
egentillsynenkvalitetsprövningcentralskeskall kunna är att aven

godkännande kanuppfyllda innanbör ettantal kravinförs. Ett vara
tidsinter-förlängaeventuelltfalli såkanEgentillsynenmeddelas.

denregelbundna tillsyn,tillsynsmyndigheternasförvallet er-men
såledestillsynsmyndighet börtillsynen. Enoffentligadenintesätter
avsnitttill detanledning sefinnernärhelst deninspektionergöra

3.7.9.
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6.3 Kostnader för länsstyrelsemas
djurskyddstillsyn

6.3.1 Nuvarande kostnader för

djurskyddstillsynen och hur finansierasde

Enligt enkätundersökningen hos länsstyrelserna uppgår de
nuvarande kostnaderna för djurskyddstillsynen i 22 län till ca
10 500 000 kronor år exklusive den s.k. förprövningenper av
djurstallar. För samtliga län24 beräknar utredningen den årliga
kostnaden till omkring 1 1 500 kronor.000 kostnadernaI ingår ut-
gifter för personal, lokaler, administration, Kostnadernaresor m.m.

skatteñnansierade.är
Förprövning djurstallar enligt och5 6 djurskyddsförord-av

ningen avgiftsñnansierad och påverkas inteär organisations-av en
förändring. Kostnaderna för förprövningen därför inte med itas
beräkningen länsstyrelsernas kostnader for djurskyddstillsynen.av

6.3.2 Vad alternativet kostar och hur det kan
finansieras

enkätundersökningenI har 23 länsstyrelser redovisat hur många
djurskyddsinspektörer de skulle behövas i respektive län föranser

regelbunden djurskyddstillsynutöva år och läns-att 14vartannat
styrelser hur många skulle behövas för tillsyn fjärde år.vartsom
Motsvarande uppgifter årliga kostnader för tillsynen har lämnatsom

respektive länsstyrelser.17 11 Med enbart enkätsvarensav upp-
gifter underlag uppskattar utredningen det skulle behövasattsom
117 djurskyddsinspektörer för regelbunden tillsynutövaatt vart
tredje år i samtliga län och24 den totala kostnaden skulle bliatt
omkring kronor43 000 000 år.per

harUtredningen underlag enkätsvarenäven använt föränannat
sina beräkningar. schablonmässigI beräkning utgår utredningenen
från antal förutsättningar i huvudsak grundar sig påett Läns-som
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länsstyrelsenfallFör detkostnadsberäkninglänKalmaristyrelsens
djurskyddstillsynen.lokaladenskulle utöva

utredningenutgårkostnadsberäkningenschablonmässigadenI
ifrånsåledes

200djurskyddsinspektörförheltidstjänst motsvararatt enen-
arbetsdagar,

arbetstidsin60arbetardjurskyddsinspektör procent avatt en- uppföljningmedoch 40dagar120direkt tillsyn procentmed
administration,föredragningar,djurskyddet,brister ikändaav

dagar,80anmälningsärendenkompetensutveckling, m.m.

inspek-utförakangenomsnittidjurskyddsinspektör treatt en-
inspektionerdvs. 360tillsyn,direktmedarbetsdagtioner perper

år,

tredje år sedjurskyddstillsynen utövasregelbundna vandenatt-
3.2.2,avsnitt

arbets-km100genomsnittidjurskyddsinspektör perreseratt en-
tillsyndådag utövas,

kost-djurskyddsinspektörför motsvararkostnadernaatt en- KalmariLänsstyrelsenvid"medeltjänstemannen"förnaderna
förutomingårkostnaderdessa1994/95. Ibudgetåret enlän

avgifter,socialaförutgifterkr000på 15 ävenmånadslön ca
utrustningtelefon,administration, hyra,interntraktamente, m.m.,

tillsynspersonalkommunernastillsynsobjektantaldet som- uppåtdock justeratsharobjektAntaletenkätsvaren.i avuppgett
enkätenbesvaratintealla kommunerberoende påutredningen att

sigvisatlantbruksregistret attmedjämförelseviddetoch att en
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del kommuner för lågt antal tillsynsobjektuppgett ett ien
enkätsvaren.

Utredningen har vidare antagit det för arbetsledningatt djur-av
skyddsinspektörerna behövs i genomsnitt ytterligare fjärdedelsen
veterinänjänst länsstyrelse vad länsstyrelsernautöver redovisatper
för det nuvarande djurskyddsarbetet.

Med de redovisade förutsättningarna utgångspunkt beräknarsom
utredningen det skulle behövas sammanlagtatt omkring 70 djur-
skyddsinspektörer för utföra regelbundna inspektioneratt tredjevart
år i samtliga län.24 förhållandel till dagens kostnader for djur-
skyddstillsynen i samtliga län beräknas kostnaderna schablonmäs-
sigt öka med 41 000 000 kronor år.ca per

inspektionPer tredje år beräknas kostnaden ivart genomsnitt till
drygt 1 600 kronor, vilket årlig kostnad förmotsvarar en
djurskyddstillsynen i genomsnitt 500-600 kronor djurhållare.per

I den schablonmässiga beräkningen har utredningen trots
uppräkningen antalet tillsynsobjekt utgått från för lågt antalav ett
tillsynsobjekt, eftersom alla tillsynsobjekt inte kända. Vissaär
objekt bör dessutom inspekteras oftare tredje år.är Inte hellervart
all den tillsyn lokalt ingårutövas i beräkningen. Exempelvissom
ingår inte den projektinriktade tillsynen i beräkningen. Detta medför

det totala antalet inspektöreratt för lågt beräknatär enligt
schablonmetoden och därmed också den totala kostnaden för djur-
skyddstillsynen. Den genomsnittliga kostnaden för inspektions-ett
besök tredje år torde dock intevart ändras dennämnvärt även om
totala kostnaden för lågt beräknad, eftersomär den genomsnittliga
kostnaden beräknas på visst antal inspektionerett årper av en
inspektör.

Om beräkningen i stället skulle ifrånutgå det i enlighet medatt
länsstyrelsernas enkätsvar behövdes l djurskyddsinspektörer17 med

lön "medeltjänstemannen" vid Länsstyrelsen i Kalmarsamma som
län och fjärdedels veterinär arbetsledare, skulle de totalaen som
kostnaderna öka med 66 000 000 kronor år jämfört medca per
länsstyrelsernas nuvarande kostnader.
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kom-enbartmedutredningenframgåravsnitt 3.9.3 attAv
uppskattatunderlag atttillsynspersonals enkätsvar sommunernas

förkommunernaiinspektörer attomkring 200behövasskulledet
tredje år.tillsyn vartutöva

enkätsvardepåkvalitetenintryckUtredningens är somatt
fästerochojämnmyckettillsynspersonal lämnat ärkommunernas

beräkningen.schablonmässigavid denavseendedärför större
be-for lågttidigareemellertid, sagts,inspektörerAntalet är som

bedömning-därförUtredningenschablonmetoden. görenligträknat
fördjurskyddsinspektörer att100drygtskulle behövasdetatten
någotdvs.län,samtligaidjurskyddstillsynenlokaladenutöva
med-uppskattninglänsstyrelsernasinspektörerantaldetunder som

förKostnadenlän.inspektörerdet 4-5innebärgenomsnittför. I per
kronorC0060 000omkringtilluppgåfalli såskulle pertillsynen

ar.

Finansiering

frånförasskulle överdjurskyddstillsynenlokaladenOm
Utred-förutgifternaökarlänsstyrelserna staten.tillkommunerna

utgiftsökningenfinansieramöjligheternågrainte attkanningen se
detinomomprövningarellereffektiviseringarstatligagenom

utgifts-börmeningutredningensEnligtpolitikområdet.aktuella
länsstyrelsernafinansieras sammaattökningen gesgenom

djurskydds-foravgifterkommunerna utmöjligheter att tasom
förordningutfärdarregeringenskekantillsynen. Det att engenom

djurskyddslagen.enligtverksamhetlänsstyrelsernasavgift förom
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7 Europeiska unionen och
djurskyddstillsynen

Statens Jordbruksverk har 1993:21utgett Svenskrapporten
djurskyddslagstiftning i EG-perspektiv, där jämförelse görsen
mellan svenska bestämmelser, direktivEG:s och gällande bestäm-
melser i antal EG-länder. Av framgårett EG:s direktivrapporten att
på djurskyddsområdet i huvudsak minimikaraktär.är Ett enskiltav
medlemsland får således i regel ha regler vad direktivetsträngare än
innehåller. Sveriges regler i flera avseendenär direk-strängare än
tivens. Det s.k. transportdirektivet direktiv 9l/628/EEG denav-
19 november 1991 skydd djur vid och ändringtransportom av om

direktiven 90/425/EEG och 91/496/EEG innehåller ocksåav -
bindande bestämmelser medlemsstaterna måste följa.som

Att Europeiska unionens medlemsstater införlivat direktivens
minimikrav i sin nationella lagstiftning kan kontrolleras kommis-av
sionen stickprovskontroller. Den enskilda tillsyns-genom statens
myndigheter skall då bistå kommissionen med den hjälp kansom
behövas. Av direktiven framgår medlemsstaterna skall ha behö-att
riga myndigheter tillser direktiven efterlevs. Hur tillsyns-attsom
myndigheterna organiseradeär varierar mellan de olika medlems-
staterna.
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överväganden8 och förslag på
förbättringar i den lokala djurskydds-
tillsynen

Utredningen föreslår kommunerna i framtiden böratt även
få för den lokala djurskyddstillsynen. Tillsynen böransvar
emellertid förbättras det beskrivs isätt som samman-
fattningen i avsnitt 3.8. För ytterligare stärka den lokalaatt
tillsynen föreslår utredningen länsstyrelserna böratt överta
den lokala tillsynen från kommunerna över

djurtransporter av-
cirkusdjur-
djur i djurparker och liknande anläggningar-
hägnat vilt-
renar-
tävlingsdjur-
djur inom slakteriområden-

Utredningen föreslår således den lokala tillsynen böratt
kommunen kombinationutövas med länsstyrelsen.iav

l Kännetecken på braen

djurskyddstillsyn

Enligt utredningens mening bör bra och trovärdig djurskydds-en
tillsyn kännetecknas följande.av
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erfarenhetochha kunskapalltidbörDjurskyddsinspektören av
hansåtillsyndjurhållning han över attden utövarochdjurslagde

djurskyddssyn-frångodtagbardjurhållningenbedöma ärkan om
siktbördjurlantbruketstillsynenregelbundna överpunkt. Den
fårskedetidigareiinspektören äntredje år så ettatt nuutövas vart

Tillsyneninträffat.hakan överförsämringarkännedom somom
år,tredjeoftarefalli många äntillsynsobjekt bör utövas vartandra

präglasbörDjurskyddstillsynen rätts-oftare.betydligtfallvissai av
sakkun-juridiskvissdärförbörInspektören utöversäkerhet. egen
enlighetbehövs. Idetjuridisk hjälp,till närtillgångockså haskap

djur-bördjurskyddslagenpropositionenivadmed sägs omsom
kontrollerandeenbartintevidareskyddstillsynen ensomses

ochupplysninginformation,siktehandförstaifunktion tautan
allmänhetdjurhållning isåvälpådjurskyddsaspekterrådgivning om

1987/88:93 15.djurinnehav prop.enskilda s.personerssom

alternativmellanjämförelse8.2 En en

djurskyddstillsynkommunalförbättradoch
länsstyrelsealternativoch ett

djur-kommunalahur denbeskrivitutredningenharkapitel 3l
sammanfattandeförbättras. Enkanlokal nivåskyddstillsynen

avsnitt 3.8.itillsyn finnskommunalförbättradbeskrivning av en
alternativalänsstyrelsernabeskrivningfinnskapitel 6I somaven

generaliseradejämförelse görstillsynsmyndigheter. Denlokala som
vadifrån delshuvudsakiutgåralternativentvåmellan denedan

beskrivningarnadelsdjurskyddstillsyn,brakännetecknabör ensom
kapitlennämndai demyndigheternaav .
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8.2.1 och nackdelarFör- med kommunerna som
lokala tillsynsmyndigheter

Den tidigare beskrivna förbättrade kommunala djurskyddstillsynen
har enligt utredningens bedömning följande fördelar framför läns-
styrelserna lokala tillsynsmyndigheter.som

lokalaKommunernas kännedom bör allmänt bättresett änvara
länsstyrelsernas på grund de kommunala djurskyddsinspektör-av

närhet till tillsynsobjekten och den information de kan fåemas
kommunernas övriga verksamhet. Den lokala kännedomengenom

fördel framför allt vid tillsynenär sällskapsdjur, detöveren som
ofta saknas register kommunalaDenöver. samverkan ingår isom
det beskrivna kommunalternativet minskar dock denna fördel,
eftersom närheten till tillsynsobjekten och informationen från
kommunernas övriga verksamhet inspektörerna arbetarnäravtar
flera kommuner. kommunalaDen tillsynsorganisationen finns redan
-till skillnad från länsstyrelsernas den behöver byggasäven om-

med kvalificerad personal. kommunalaDenut djurskydds-mer
tillsynen kan till början i viss mån samordnas med dess miljö-en
tillsyn, vilket kan medföra kommunernas tillsynspersonal underatt

tid kan utnyttjas ekonomiskt effektivare länsstyrelsernas.sett änen
Denna samordning bör dock upphöra efter tid så inspek-atten

på heltid kan sigtörerna djurskyddstillsyn. förhållandeägna I till
dagsläget får kommunerna efter hand kvalificerade vanligamer
icke-specialiserade djurskyddsinspektörer på grund detav nya
kompetenskravet. Kommunernas vanliga inspektörer bör därigenom
bli lika kvalificerade länsstyrelsernas.som

framgåttSom avsnitten 3.9.3 och 6.3.2 beräknas kostnadernaav
för kommunaladen tillsynen bli lägre för länsstyrelsens.än Större
delen kommunernas kostnader i dag skattefinansierade, vilketärav

fördel för djurhållarna. skattefinansieradeär Den delen kommeren
emellertid enligt utredningens bedömning minska påtagligt efteratt
hand.

Utredningen följande nackdelar med kommunerna loka-ser som
tillsynsmyndigheter.
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heltids-bliskall kunnaprincipidjurskyddstillsynen ettFör att
kom-mellan flerasamverkanregelikrävsinspektörernaförarbete

skulleendastinspektörernakompliceratvilket änär ommermuner,
få någrafördelsbehövsSamverkanlänsstyrelse. attarbeta aven

samordna in-fördelsinspektörerna,anställa attkommunerna att
Ännu kompliceratkommunerna.de olikaarbete ispektörernas mer

djurskyddsinspektörerspecialiseradesamverkadet somär att om -
tävlings-exempelvisdjurhållning,visserfarenhetsärskildhar avav

någraytterligaremellansamverkankrävsdet dåeftersomdjur -
kollegerde inte harfåi regel såblirInspektörerna attkommuner.

Särskildatillsynsarbetet.ifå stödde kanarbetsplatssinpå avsom
mellansamverkanförstärkaförbehöverinsatser göras att

veterinärer.ochmellan kommunerochlänsstyrelserochkommuner
generellt änkompetens sämrejuridiska är settKommunernas

juristerhar ingakommunernahälftenlänsstyrelsernas. Mer än av
sannolikt mindrejuristerkommunernasanställda. Dessutom är er-

harjurister,länsstyrelsernas ettdjurskyddstillsynfarna i än som
hardjurskyddet. Kommunernaverksamhetsområde inomstörre

särskilt högt.djurskyddstillsynmedarbetetprioriteratintehittills
tillsynsmyndig-förverksamhetensamordnasvårareDet är att

300drygtsigdeteftersomkommunaltemativet, röriheterna om
och kommu-länsstyrelsernaJordbruksverket,tillsynsmyndigheter -

innehållerLänsstyrelsealtemativetolika nivåer.på trenerna -
ochjordbruksverktillsynsmyndigheter Statens25-talendast ett -

nivåer.på tvålänsstyrelserna -

länsstyrelsernamednackdelarochFör-8.2.2

tillsynsmyndigheterlokalasom

fördelarfölj andelänsstyrelsernaharbedömningutredningensEnligt
kommunerna.framförtillsynsmyndigheterlokalasom

kommunerna.djurskyddskompetenshögre änharLänsstyrelserna
personalocksåsakkunskapveterinärmedicinskförutomfinnsDär

kompetensJuridiskbyggnadsfrågor.ochhusdjimed kompetens urs-
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finns dessutom alla länsstyrelser.på Djurskyddsärendena skulle
därigenom och det skulle bli färre myndigheterattgenom som
fattar beslut i ärendena kunna få enhetligare bedömning änen om
ärendena många kommuner. Eftersom länenavgörs är större änav
kommunerna skulle det i varje län anställas fler djurskyddsinspek-

i enskilda kommuner eller i några fåtörer samverkandeän kommu-
inspektörerFörutom vanliga skulle länsstyrelserna därför kunnaner.

anställa fler inspektörer specialiserade olika tillsyns-ärsom
objekt. Inspektörerna skulle dessutom i länsstyrelsealternativet
kunna stödja varandra i tillsynsarbetet, eftersom de har kolleger
arbetsplatsen. Varje länsstyrelses djurskyddskompe-sammantagna

skulle därmed kunna bli högre den enskilda kommunenstens än
eller de samverkande kommunernas kompetens. Vid länsstyrelserna
skulle djurskyddstillsynen i vissa fall kunna samordnas med annan
verksamhet länsstyrelserna utför, tillståndsprövningt.ex.som av
vilthägn se avsnitt Eftersom5.4. länsstyrelserna också försvarar
distriktsveterinärorganisationen i länet, skulle möjligheterna till
samarbete mellan länsstyrelser och distriktsveterinärerstörrevara

mellan kommuner och distriktsveterinärer.än skulleDet lättarevara
samordna verksamheten för 25-tal tillsynsmyndigheteratt tvâett

nivåer, länsstyrelsealternativet innebär, för drygt 300änsom
tillsynsmyndigheter på olika nivåer enligt kommunalternativet.tre

Följande nackdelar kan finnas med länsstyrelserna lokalasom
tillsynsmyndigheter för djurskyddet.

Länsstyrelserna har förmodligen lokal kännedom kom-sämre än
vilket framför allt nackdel vid tillsynenär säll-övermunerna, en

skapsdjur, förhållandevisdet ofta saknas register Denöver.som
tillsynsorganisation skulle behöva byggas vid länsstyrelsernautsom
medför förändring i deras organisation vadstörre än mot-en

utbyggnad vidsvarande kommunerna innebär. Kommunernas beslut
i djurskyddsärenden överklagas till länsstyrelserna. länsstyrel-Om

skulle bli lokala tillsynsmyndigheter upphör de attserna vara
överklagningsinstans, vilket skulle kunna försämra rättssäkerheten.
Även länsstyrelserna kan behöva samverka de specialiseradeom
djurskyddsinspektörerna.
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tillsynsmyndigheterlokalalänsstyrelsernaförKostnaderna som
för kommu-bli6.3.2och än3.9.3 störreavsnittenenligtberäknas

inled-alltframförinspektionsavgiftenskulledjurhållarnaFörnerna.
kommunernaeftersomlänsstyrelsealternativet,ihögrebliningsvis

kommunalskatten.viadjurskyddstillsynensubventionerarnu

tillsynsorganisationpå lokalFörslag8.3

lokalai denförbättringarandraoch
djurskyddstillsynen

grundartillsynsmyndighetlokalframtidaförslagUtredningens
haangelägenhetensidanmellan å attavvägningsig enavenaen

åochvärderingarsamhälletsdjurskyddstillsyn motsvararsom
förkostnadernahållasamtidigtangelägenhetensidanandra attav
detbörmeningutredningensEnligtmöjligt.så lågatillsynen som

enskilde djurägarensi denocksåsamhälletsiliggaenbartinte utan
hardenkvalitetsådantillsynen attoffentligaden ärintresse att av

omvärld.ochallmänhethostrovärdighet

djurskyddstillsynkommunalförbättradEn

nuvarande kommu-denutredningentidigareframgått attSom anser
stäl-samhälletde kravintedjurskyddstillsynennala motsvarar som

avsnittdjurskyddslagen sepropositionenbl.a. itillsynen,ler om
alternativbeskrivitdärförutredningenharkapitel 3I8.1. en

innebärkortfattatdjurskyddstillsyn attkommunalförbättrad som

siktdjurlantbrukets utövastillsynenregelbundna överden-
andravissaochgodtagbar överförtredje år attvart vara

oftare,tillsynsobjekt

förbättras,kommunernainomdjurhållningenregistren över-
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kommunernas kompetens i djurskyddstillsyn förbättras attgenom-
det i 24 § djurskyddslagen 1988:534 förs kraven ny a

tillsynspersonalen skall ha 20-poängs djurskyddsutbildningatt en
på högskolenivå. För behörig till den utbildningenatt börvara
den sökande ha lämplig grundutbildning, exempelvis Sveriges
lantbruksuniversitets lantmästarutbildning, djursjukvårdarutbild-

Ävenning eller hippologutbildning. kvalificerad utbildningmer
med inriktning på djurkunskap bör godtas grundutbildning,som

veterinärutbildning, husdjursagronomutbildningt.ex. och zoolog-
utbildning. Inspektörerna bör dessutom ha praktisk erfarenhet av
den djurhållning inspekteras. Den har kvalificeradsom som
praktisk erfarenhet djurskyddstillsyn bör i övergångsskedeettav
kunna få dispens från utbildningskravet,

det rättsliga hinder finns kommunal samverkanmotsom nu om-
djurskyddstillsynen undanröjs 24 b införs§ iattgenom en ny
djurskyddslagen,

samarbetet mellan kommuner och veterinärer förbättras framför-
allt länsveterinärernas medverkan,genom

samtliga veterinärer tillägg i förordningen4 §ettgenom-
1971:810 med allmän veterinärinstruktion blir skyldiga att an-
mäla eftersatt djurhållning till tillsynsmyndigheterna,

den s.k. egentillsynen kan bidra till förbättrad djurhållning och-
sikt möjligen också till tidsintervallet för den regelbundnaatt

offentliga tillsynen kan förlängas,

besiktningsveterinärernas roll i djurskyddstillsynen slakterier-
blir klarlagd tillägg i förordningen12 § med allmänettgenom
veterinärinstruktion, där det också förs skyldighet fören
besiktningsveterinärerna anmäla eftersatt djurhållningatt till
tillsynsmyndigheterna.
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kommunalaförbättradebeskrivnadenbedömerUtredningen att nu
påställersamhälletkravdedjurskyddstillsynen motsvarar som

tillsynen.

länsstyrelsealternativochkommun-kombineratEtt

meningutredningensenligtskulle utantillsynenlokalaDen
beskrivnadetbättreblikunnafördyring ännämnvärd ännu nyss

kombineradestillsynenkommunaladenkommunalternativet om
deför någralokala tillsynendenlänsstyrelsernamed övertar avatt

för. Iharkommunernatillsynsobjektsärskildas.k. ansvarnusom
tillsynsobjekten.särskildaför deredogörelsekapitel finns5 en

särskildautmärker demeningutredningensenligtDet som
försärskild kompetensregel krävs attdet itillsynsobjekten är att

harlänsstyrelsernabedömerUtredningendem.tillsyn attöverutöva
djurtransporter,beträffandekommunernakompetensbättre än

idjuranläggningar,liknandeochdjurparkeridjurcirkusdjur,
medsambanddjur ihanteringochtävlingsdjurvilthägn, avrenar,

demed vissai kontaktdessutomkommerLänsstyrelsernaslakt. av
iverksamhet,övrigasintillsynsobjekten t.ex.nämnda genom

enligtvilthägnuppföratillståndansökningarmedsamband attom
harförekommerrenskötseldärde län1964:822. Inaturvårdslagen

itill kompetenseller tillgångkompetenssärskildlänsstyrelserna
vetskapskedetidigtfår iLänsstyrelsernarennäringsfrågor. ett om

medochiskall attmed djur ägatävlingarvilka rumsom
där förlämnastävlingsveterinärförordnandeansökningar avom

samordningsproblemjordbruksverk. Detill Statensvidarebefordran
bliskulletillsynvidhar transporteröverkommunernasom

tillsynen,lokalautövade denlänsstyrelsernamindrebetydligt om
i varjemyndighetendastutövadesfalli såtillsyneneftersom enav

dagligen berörsskerdjurtransporterallmännadelän. Utöver som
tävlingsdjurochcirkusdjur, transporter.framför alltockså avrenar
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Av det sagda följer den lokala djurskyddstillsynenatt skulle
förstärkas ytterligare den kommunala tillsynen kompletteradesom
med länsstyrelsernaatt förövertar den lokala tillsynenansvaret över

djurtransporter av-
cirkusdjur-
djur i djurparker och liknande anläggningar-
hägnat vilt-
renar-
tävlingsdjur-
djur inom slakteriområden.-

Att utredningen inte någon direkt fördel med föra till-överattser
pälsdjur och försöksdjur,över också ingår i kapitelsynen 5som om

särskilda tillsynsobjekt, till länsstyrelserna beror följande skäl.
Kommunerna frågor tillståndprövar till pälsdjursuppfödningom
enligt 16 djurskyddslagen,§ den sker yrkesmässigt eller i störreom
omfattning, och kommer därigenom tidigt i kontakt med upp-
födningen. Utredningen bedömer tillsynen rationelltatt utövas mest

den myndighetutövas tillståndsfrågan.prövarom av samma som
Försöksdjur och djurförsök förekommer i förhållandevis be-ett

antal kommunergränsat och regioner framför allt i anslutning till
de universitetsorterna.större kompetensDen krävs för tillsynsom

försöksdjuröver speciell och behövsär normalt inte i läns-
styrelsernas dagliga verksamhet. Tillsynspersonalens naturliga kon-
taktorgan i djurförsöks- och försöksdjursfrågor enligt utred-är
ningens bedömning Jordbruksverket och Centrala försöksdjursnämn-
den de djurförsöksetiska nämndernasamt se avsnitt 10.1.
Utredningen därför ingen fördel i föra den lokala till-överattser

försöksdjur till länsstyrelserna.översynen

Ett länsstyrelsealternativ

detI länsstyrelsealternativ redovisats i kapitel ingår6 desom
tidigare beskrivna förbättringarna i den kommunala djurskydds-
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undan-förbehövervad göras attförundantagmedtillsynen som
exempelvisinnebär attsamverkan. Detkommunalförhindretröja

djurskydds-20-poängsdjurskyddslagen§i 24kravet ena
länsveterinärer,biträdandeochlänsveterinärerutbildning även avser

utbild-fråndispenstillMöjlighetendjurskyddstillsyn.de utövarom
veterinärerna.ningskravet ävenavser

vällänsstyrelsealternativetmeningutredningens motsvararEnligt
djurskyddstillsynen.ställersamhälletkravde som

tillsynsorganisationlokalpåFörslag m.m.

redovisadesamtliga trebedömningutredningens motsvararEnligt
djurskyddstillsynen.ställer påsamhälletkravdealternativ som

förmodligenlänsstyrelsealternativetuppfattning är attUtredningens
Utred-alternativet.bästadjurskyddssynpunktfråndetskulle vara

djurskydds-lokaladenföreslåviddock attattningen stannar
länsstyrelsenmedkombinationkommunen ibörtillsynen utövas av

kombineratrubriken Ettundertidigarebeskrivitsdet sätt som
utred-såledesinnebär attlänsstyrelsealternativ. Detochkommun-

habörfortsättningenikommunerna ävenföreslårningen att
förmed undantaglokal nivådjurskyddstillsynenföransvaret

ochdjurparkeridjurcirkusdjur,djurtransporter,tillsynen över
inomdjurochtävlingsdjurvilt,hägnatanläggningar,liknande renar,

länsstyrelsenföljaktligenföreslår attUtredningenslakteriområden.
utred-föreslårövrigtobjekt. Idessatillsynen överställeti övertar

denbeträffandekapiteli 3beskrivsförbättringardeningen att som
länsstyrelse-beträffandekapitel 6och itillsynenkommunala
myndighet.respektiveberördelardegenomförs ialternativet som

förslagkombinerade ärdettalämnarutredningentillSkälen att
renodlade kom-i detbättreblir ändjurskyddstillsynendels att

djurskydds-lokaladenförkostnadernadelsmunalternativet, att
djurhållama änsamhälletsåvälförlägreblibedömstillsynen som

ochavsnitten 6.3.2segenomförasskullelänsstyrelsealternativetom
tillbeslutöverklaga kommunernasmöjlighetendels att13.1, att

för-kombineradedetRegionalpolitiskt ärbestår. settlänsstyrelserna
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slaget dessutom något bättre länsstyrelsealternativet,än eftersom
djurskyddsinspektörerna placeras i flera i länen.orter

Utgifterna för länsstyrelsernas lokala djurskyddstillsyn börnya
i likhet med kommunernas finansieras avgifter.genom

För genomföra det kombinerade tillsynsförslaget föreslåratt
utredningen 56 § djurskyddsförordningen följandeatt lydelse:ges

"Länsstyrelsen den regionala tillsynenutövar efterlevnadenöver
djurskyddslagen 1988:534. Länsstyrelsen vidareutövarav

tillsynen inom kommunerna djurtransporter, djuröver hållssom
cirkusdjur, djur används i verksamhet isom som som avses

37 djur föds eller hålls i vilthägn, djursom upp renar, som
föds eller hålls för användas i tävling och djur inomattupp
slakteri0mråden."
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9 Samordning och samarbete

För komma till med bristeratt irätta Jordbruksverkets
samordnande och stödjande verksamhet föreslår utredningen

verket förbättrar sina årliga verksamhetsplaner,att anslags-
framställningar och årsredovisningar. Vidare bör verket göra

särskild på framställasatsning djurskyddsinformation.atten
Utredningen föreslår vidare att

Jordbruksverket oftare bör temadagararrangera-
Jordbruksverket och länsstyrelser oftare bör initiativ tillta-

projektinriktad tillsyn
Jordbruksverket och länsstyrelser oftare bör anordna sam--

ordningskonferenser
kommuner och länsstyrelser bör årsrapporterupprätta över-

tillsynen.

1 Tillsynsmyndigheter

l 1 Statens jordbruksverk.

Statens jordbruksverks uppgifter och organisation har tidigare be-
skrivits i avsnitt 2.2. Där har bl.a. Jordbruksverket enligtsagts att
24 § djurskyddslagen har till uppgift den centrala tillsynenutövaatt

djurskyddslagstiñningenöver samordna övriga tillsynsmyn-samt att
digheters verksamhet och vid behov lämna råd och hjälp i den verk-
samheten.
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till-centralai detbördjurskyddslagenpropositionenEnligt om
tillsynsarbetetbeträffanderådallmännautfärdaingå attsynsansvaret

verksamhettillsynsmyndigheternas samt attsamordnaövrigt,i att
tillämpningenvidutbildaspraxisenhetligför avarbeta att en

1987/88:93 42.tillsynsbestämmelserna prop. s.
departementschefen någothar1991/922173proposition merI

innebär.samordningsansvarJordbruksverketsvaduttalatpreciserat
djurskydds-Förbättrafördetanför därDepartementschefen attatt
informeradekommunernabetydelse äravgörande atttillsynen är av

tillsyns-harnämndernarollvilkenochlagstiftningen somomom
hän-detinämndernaställskravoch demyndighet somom

viktigmyckethonomenligthärJordbruksverket harseendet. en
nivåcentralpåverksamhetenplaneringVerketsfylla.uppgift att av
skalltillsynenförförutsättningnödvändig atthonomenligtär en

Lantbruksstyrel-hanexempelSom nämner attpraktiken.ifungera
och hälso-miljö-fördjurskyddihandbok1990 ut engavsen

departementschefensEnligttillsynsverksamhet.skyddsnämndernas
medarbetetled iviktigt attåtgärderden ettmening är typen av

ll.djurskyddstillsynen s.förbättra
djurskyddTillsynframhåller irevisorer rapportenRiksdagens av

kommunal nivå be-djurskyddstillsynenfördeatt svararsom
länsstyrelsernaJordbruksverketsåvälstöd frånstarkthöver somett

tillämpnings-vad gällerbehöverinsatser görasytterligareoch att
djurskyddsinspek-fortbildningtill ochrådgivningföreskrifter, av

djurskydds-erfarnavidareframhåller ävenRevisorerna atttörer.
bl.a.djurskyddsfrågor,hanteringenvidproblemharinspektörer av

Jordbruksverketpånåsnabbtsvårt rättharför att personatt man
revisorernabakgrund attdennavägledning. Motochrådför anser

till kommunernarådgivningsinförstärkerverketviktigtdet attär
djurskyddslagen. De§i 24detmedenlighet an-i angessomansvar

aktivt sättJordbruksverketviktigt ettdetvidare är att merattser
djurskydds-löpandedenstöd förtillinformationmedarbetar

25.föreskriftsarbetetfullföljabörverketochtillsynen snarastatt
februari 1994 överyttrande den 10i sittharJordbruksverket

vilkenredogörelse överlämnatrevisorersriksdagens rapport en
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samordnande verksamhet verket utfört och vad det då avsåg attsom
utföra. yttrandet framgårAv följande:

"Jordbruksverket delar revisorernas bedömning verkets före-att
skriftsarbete bör fullföljas. Verket har nyligensnarast sär-avsatt
skilda i detta syfte. Det vidare angelägetär Jord-attresurser
bruksverket på aktivt arbetar med informationett sätt ochmera
rådgivning till förstöd lokala och regionala tillsynsmyndigheter.
Enligt Jordbruksverkets uppfattning det brist deär åtgär-atten
der Jordbruksverket vidtagit i syfte förbättra tillsyns-attsom
arbetet på lokal och regional nivå inte iomnämns rapporten.
Således har bland hela tillsynsorganisationen kurs-annat genom
verksamhet informerats djurskyddslagstiftningen. Vidare harom
djurslagsvisa broschyrer djurskyddsbestämmelser och sär-om en
skild handbok rörande lantbrukets djur avsedd för tillsynsperso-
nal utarbetats. Ett landsomfattande tillsynsprojekt har genomförts
och vid kursdag för lokalpresenterats och regional tillsyns-en
personal. Rapporter slakt obedövade djur, motionensom av om
och betesgångens betydelse för mjölkkor, alternativa inhys-om
ningssystem för värphöns och djurskyddslagstiftningen i ettom
EG-perspektiv har utarbetats och publicerats. Jordbruksver-- --

har mycketket frekventa telefonkontakter med inte minst lokal
tillsynspersonal varvid råd och vägledning lämnas i enskilda
ärenden. En del denna rådgivning beror istor grunden på attav
tillsynspersonalen inte har erforderlig kompetens och Jordbruks-
verket saknar i realiteten for de lokala kraven.mötaattresurser
Enligt Jordbruksverkets uppfattning bör sådan vägledning vad
gäller ärenden rutinkaraktär i första hand sökas hos läns-av
styrelsen bland på grund länsstyrelsen regel harannat attav som
den lokalkännedom erfordras för adekvat rådgivning.som en

förLänsstyrelsen bör närvarande föräven viss vidare-som svara
Ävenutbildning kalladebl så temadagarattgenoma arrangeras.

harJordbruksverket under 1993 anordnat temadag för regio-en
nala och tillsynsmyndigheter.lokala dagDenna föregångenvar

landsomfattande tillsynsprojekt rörande hönshållning.ettav



1996:13samarbete SOUochSamordning144

genomföra1994underavsiktför ettharJordbruksverket att
till-till vikentemadagmedavslutasprojektliknande ensom

kallas."synsmyndigheterna

ytterligaremeddelatJordbruksverketharlämnadesyttrandetSedan
lantbruketsochsällskapsdjurbl.a.berörföreskrifterantalett som

utarbe-djurskyddsfrågor habehandlardjur. Några rapporter som
Djurskyddstillsyn 1994nämndatidigarebl.a. de rapporternatats,
"Djurskyddshtndbok",med djur. EnTävlingsverksamhetoch ny

tillsynspersmal, hartill kommunernassigriktarhandförstaisom
föreskrifter SJV FSJordbruksverketsbehandlarDenut.getts

all-verketsochlantbruketdjurhållning inom1993:129 m.m.om
Ävendjurskyddslagen.tillochföreskriftertill dessarådmänna

Jordbruksverket.framställtshardjurslagolikabroschyrer avom
februariyttrande den 24i sittharKommunförbundetSvenska

Jcrdbruks-ibetonatrevisorers attriksdagens rapport1994 över
ochdjurskyidettillsynenförövergripande öververkets ansvar

tillsyns-andrasamordnaingårdjurskyddslagentillämpningen attav
behövan-tilloch hjälprådlämnaverksamhetmyndigheters samt att

brus-JordbruksverketKommunförbundet attmyndigheter.de menar
inomomprioriteringochtill kommunernavägledningen atttit i en

stöd förbättrefårkommunernasåske ettJordbruksverket bör att
tillsynsverksamhet.sin

januari 1995,i1994","Djurskyddstillsyn utI ansergavssom
tillräckligadet inte avsättsarbetsgruppJordbruksverkets att resurser

behöverKraftiga insatserdjurskyddsfrågor.förJordbruksverketpå
författningsar-beträffandehandförstaiarbetsgruppenenligt göras

arbets-enligtbörJordbruksverketrådgivning.ochinformationbete,
hand-broschyrer,framkursverksamhetimedverka samt tagruppen

regionaltanvändaskandiabildserierochVideofilmerböcker, som
Jordbruks-kursverksamhet.och iinformationsmötenlokalt vidoch

lokalaregionala ochförtemadagarårligaordnavidarebörverket
"Djuridiken"informationsbladverketstillsynsmyndigheter. I som

till blandriktasoch annatårmedutkommer sompernummersex
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lokala och regionala tillsynsmyndigheter bör enligt arbetsgruppen
frågor rörande djurskydd i ökad utsträckning beröras ll.

Av de enkätundersökningar utredningen genomfört hos kom-som
tillsynspersonal och hos länsstyrelserna har bl.a. följandemunernas

framkommit Jordbruksverkets samordningsarbete.om
Den huvudsakliga rådgivning och hjälp Jordbruksverketsom ger

länsstyrelserna i djurskyddsarbetet enligt enkätsvarenär rådgivning
vid förfrågan, rådgivning kurser och andra träffar Jord-genom som
bruksverket anordnar, de årligen återkommandet.ex. "läns-genom
veterinärdagama". Jordbruksverket lämnar skriftlig informationäven
till länsstyrelserna, bl.a. i form den tidigare nämnda djurskydds-av
handboken.

Av enkätsvaren från länsstyrelserna framgår drygt två tredje-att
delar länsstyrelserna Jordbruksverkets rådgivningatt ochav anser
hjälp inte tillfredsställande.är sjättedelEn länsstyrelsernaav anser

Jordbruksverkets rådgivningatt tillfredsställande.är Resten läns-av
styrelserna har de inte har någon uppfattninguppgett att i frågan,
eftersom de inte utnyttjar Jordbruksverket rådgivare.som

Länsstyrelserna lämnar i enkätsvaren i huvudsak följande Förslag
hurpå Jordbruksverket kan förbättra sin rådgivning och hjälp till

dem. Jordbruksverket bör öka sin tillgänglighet så lättareatt man
kan få kontakt med den verket söks. Verket börperson som
lämna regelbunden information principiellt intressanta rättsfallom
och tolkningar verket gjort olika djurskyddsbe-om som av
stämmelser. Svar på frågor länsstyrelserna ställer bör lämnassom
snabbare och utförligare. Omsättningen den personalvara som
arbetar med djurskyddsfrågor bör minskas och personalens kompe-

höjas. Jordbruksverket börtens fler träffararrangera gemensamma
med länsstyrelserna och driva fler tillsynsprojekt.

Enligt enkätsvaren från tillsynspersonal i kommunerna lämnar
Jordbruksverket framför allt råd och hjälp till dem vid förfrågan.
Jordbruksverket lämnar också skriftlig information, djur-t.ex. genom
skyddshandboken och nyhetsbrevet Djuridiken, innehållersom
aktuell information i bl.a. djurskyddsfrågor. Tillsynspersonal i 20ca
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hjälpochrådfårde intekommunerna att avprocent anserav
Jordbruksverket.

omkring 40itillsynspersonal procentframgårenkätsvaren attAv
tilloch hjälprådgivningJordbruksverketskommunerna attanserav

kommu-Personal i 30 procenttillfredsställande.inte avdem är ca
kommunernatillfredsställande. Ihjälpen restenär avattansernerna

frågan.iuppfattninghar någonintedenpersonalen attuppger
Jord-hurpåförslagföljandehuvudsakilämnasenkätsvarenl

kommunerna.tillhjälprådgivning ochsinförbättrakanbruksverket
djurskyddsfrågorinformation iefterlysesframförallt ärDet som

bl.a.form,skriftligiellerhandböcker sam-genomannangenom
kurserochträffarrättsfall. Flermanställningar gemensammaav

Jord-föreslås.och kommunernaJordbruksverketfrånpersonalmed
ochtelefonforfrågningarvidtillgänglighetöka sinbörbruksverket

tydligarelämnavidareVerket börärendehantering.snabbareha en
bör tolkas.djurskyddsbestämmelserhursvar

Länsstyrelser9.1.2

uppgifterlänsstyrelsernasförredogörelselämnasavsnitt 2.2.2I en
förlänsstyrelsernabl.a.framgårorganisation. Där att svararoch

djur-tillsynenregionaladen överochlänetinom utövardjurskyddet
meduppgiftsärskildvidare attharLänsstyrelsenskyddslagen. som

kom-statlig,verka förmålnationella attfastställdabeaktande av
ochsamordnasi länetverksamhetlandstingskommunalochmunal

målen.regionalpolitiskaochmiljö-övergripandedeefteranpassas
distriktsveterinärorganisationen iförocksåLänsstyrelsen svarar

verk-veterinärerspraktiserandeandratillsynoch överlänet utövar
djursjukdomar.åtgärdersamordnaroch motledersamheter samt

56 §enligtdjurskyddslagen utövastillsynenregionala överDen
liksomfårLänsstyrelsenlänsstyrelsen.djurskyddsforordningen av

meddeladjurskyddslagenenligt 26 §tillsynsmyndigheterandra --
före-ellerlagenforbehövsförbudoch attforeläggandende som

efterlevas. Läns-skalllagenstödmedmeddelatsskrifter avsom
ochdjurhandhaförbudmeddela attfår dessutomstyrelsen om
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besluta djur skall omhändertas. vissaatt I fall får länsstyrelsen
dessutom besluta omedelbart omhändertagande djur 29, 31om av
och djurskyddslagen.32

I Tillsyn djurskydd har riksdagensrapporten revisorer bl.a.av
anfört länsstyrelsens möjligheteratt påverka kommunal till-att en

modifiering i länsstyrelseinstruktionen,trots fortfaran-synsresurs, en
de liten och lagstiftningensär utformningatt det lätt förgör
kommunerna lågprioritera djurskyddstillsynen.att Flera länsveteri-

har dock enligtnärer revisorerna tagit initiativ till sammanträden
med inspektörerna för diskussion problem, mellankommunalom
samverkan, samverkan med veterinär expertis, genomgång av nya
författningar, rådgivning och information De har vidare tagitm.m.
kontakt med miljö- och hälsoskyddscheferna och den politiska
ledningen syftei höja standarden tillsynsverksamheten.att Läns-
veterinärerna enligt revisorerna denna uppgift viktig,att äranser
eftersom flera oftast flertalet- kommuner inom varje län inte har-
tillgång till personal med särskild djurskyddsutbildning. I några län
har försök gjorts med projektinriktad tillsyn där koncentrerarman
sig speciella djurhållningsmetoder eller aktuella djurskydds-
frågor. Det dock flera sådana projekt inte kunnatattuppges genom-
föras i brist på och kompetens lokalt. Av revisorernasresurser

framgår vidarerapport det förekommer kommuneratt med småatt
för handläggning djurskyddsärenden önskar läns-resurser attav

styrelsen kompliceratöver ärendetar ett detta regelattmen som
inte sker. Länsveterinärerna förespråkar ofta kommunerna iatt
högre utsträckning hittills skall anlita distriktsveterinärän eller

veterinär kompetens. Enligt revisorerna ställer länsveterinär-annan
det behövs vid inspektionernär svårbedömdaupp verk-erna av
försöksdjsamheter ursanläggningar och kennlar. Länsstyrelsenssom

stöd handläggningenvid djurskyddsärenden särskiltsägsav vara
värdefullt i de kommuner saknar egentlig djurskyddstillsyn. Isom
kommuner med stadsveterinär och där samarbete etablerats med
distriktsveterinär de kontakternaär med länsveterinärenspontana
något färre. Länsveterinäremas temadagar och i förekommande fall
projektverksamhet kring olika problemområden enligt revisorernaär
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fördeframhållerRevisorerna attf..19uppskattade s. svararsom
frånstödstarktbehövernivåkommunal ettdjurskyddstillsynen

länsstyrelsemasochlänsstyrelserna attJordbruksverketsåväl som
sinaoftalänsstyrelsernaeftersomviktigt, genomärengagemang

förutsättningar än etthar störremed kommunernakontakterlöpande
enskildadehosgehörvinnafrågorangelägnaiverkcentralt att

länsstyrelsenochJordbruksverketledning.politiskakommunernas
medarbetahittillsaktivt sätt änpårevisorernaenligt ettbör mera

25.s.djurskyddstillsynenlöpandeför denstödtillinformation
1994""DjurskyddstillsynianförarbetsgruppJordbruksverkets

länsstyrel-ochmellan kommunsamverkanföljandehuvudsaki om
lands-ochkommunalstatlig,förverkaskallLänsstyrelsen attse.

deefterochsamordnasi länetverksamhettingskommunal anpassas
djurskydds-målen. Inomregionalpolitiskaochmiljö-övergripande

medsamverkansigvisatarbetsgruppenenligt attdetområdet har
vanvårdsärenden. Läns-medsambandiskeroftastlänsveterinären

medsambandikommuneri mångadessutomanlitasveterinären
anmälan.samband medoch idjurhållningkompliceradochovanlig

planeringi kommunernaslänsveterinären ävendeltar avmånvissI
i förstaarbetsgruppenenligtbörLänsstyrelsendjurskyddstillsynen.

poli-kommunalatillupplysningochinformationverkahand genom
uniformändamålsenlig ochviktenbeslutsfattareochtiker av enom

ochrådgivnings-vidarebörLänsstyrelsendjurskyddstillsyn. vara en
minsttillsynspersonalen. Inte ärlokalaför densamordningsresurs

di-ochtillsynspersonalenkommunaladenmellansamordningen
denochLänsveterinärenbetydelse.väsentligstriktsveterinärerna av

genomföraarbetsgruppenenligtbörmyndighetenkommunala ge-
sinakommunendelgerlänsveterinärendärinspektioner,mensamma

efterocksåkanLänsstyrelsenskriftligt.ellermuntligtiakttagelser
15.därifrån s.ärendenmed kommunen övertaöverenskommelse

kom-genomfört hosutredningenenkätundersökningDen som
länsstyrelsemasbildföljandetillsynspersonal har gett avmunernas

till-kommunernasLänsstyrelsernakommunerna.medsamarbete ger
det,personalen begäralltframförhjälp närochrådsynspersonal

djurskyddsärenden. Det ärkompliceradehandläggningvidt.ex. av
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också vanligt länsstyrelserna lämnar juridisk rådgivning tillatt dem.
Länsstyrelserna vidare kurser och träffar i djurskydds-arrangerar
frågor för kommunernas tillsynspersonal.

Enligt drygt 70 enkätsvaren länsstyrelsernasprocent råd-ärav
givning och hjälp till kommunerna tillfredsställande. Ca 25 procent

det motsatta.anser
enkätsvarenAv framgår länsstyrelserna kan förbättra sin råd-att

givning och hjälp till kommunerna framför allt anordnaattgenom
träffar och kurser för kommunernas djurskyddspersonal. läns-Att
styrelserna initiativ till projektinriktad tillsyn viktigt.tar Läns-anses
veterinärernas medverkan vid inspektioner och komplicerade ären-
den önskade förbättringar.nämns som

9.1.3 Kommuner

Som tidigare framgått i avsnitt 2.2.3 den lokala tillsynenutövas
efterlevnaden djurskyddslagenöver kommunerna,av av om rege-

ringen inte har föreskrivit tillsynen skall någotatt utövas annat
I avsnittet har redogörelsesätt. lämnats för kommunernasäven en

uppgifter och organisation.
Av de tidigare avsnitten i detta kapitel framgår vilket samarbete

med länsstyrelserna och Jordbruksverket kommunernas tillsyns-som
personal sig behöva och vilken uppfattning bl.a. riks-anser som
dagens revisorer har i frågan. Där redovisas den uppfattningäven
Jordbruksverkets arbetsgrupp har i "Djurskyddstillsyn 1994".

överväganden9.1.4 och förslag

Utredningen får till början konstatera Jordbruksverkets möj-atten
ligheter samordna och påverka de övriga myndigheternasatt
verksamhet begränsade. berorDet framförär allt Jordbruks-att
verket inte har någon direktivrätt de andra tillsynsmyndig-över
heterna jfr JO 1988/89 378. Jordbruksverket kan således intes.

bindande direktiv bestämma kommun skallt.ex. attgenom satsaen
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tillsyns-genomföraeller ettdjurskyddstillsynenstörre resurser
gällerbehövdes. Detsammadetskulleverket attprojekt, anseom

verksam-länsstyrelsernaspåverkamöjligheterJordbruksverkets att
till-kommunalapåverka denmöjligheterIänsstyrelsernas attochhet

andrasökadärförmåstelänsstyrelsernaochJordbruksverketsynen.
andradepådjurskyddstillsynensamordnaochpåverkaförvägar att

tillsynsmyndigheterna.
samord-Jordbruksverketsibristermedtillkomma rättaFör att

följande.utredningenföreslårverksamhetstödjandeochnande
djur-förverksamhetsplanerårligasinaiJordbruksverket bör

regionaladevad verketför attockså redogöraskyddstillsynen anser
tillsynsarbetetiprioriterabörtillsynsmyndigheternalokalaoch

tillsynsmyndig-övrigaverksamhetsåret. Dekommandedetunder
Jordbruksverketsinformationfåkunnadärigenomskulleheterna om

tillhänsynoch kunnafalletofta tavad ärtidigareplaner än som nu
lands-kanPlaneringenverksamhetsplanering. t.ex.i sin avsedem

informationsärskildellertemadagartillsynsprojekt, somomfattande
medsambandbranscher i attvissaellerallmänhetentilllämnasbör

Verksamhetsplaneringenkraft.träder idjurskyddsföreskrifternya
myndigheterna.berördadeförföreträdaremedsamrådefterskebör

årsredo-ochanslagsframställningarsinaiJordbruksverket bör
sinredovisanärvarandeförkonkret änregeringentillvisningar mer

vilkaminstinteochdjurskyddstillsynenförverksamhetsplanering
Detillsynsmyndigheterna.andradeverket harförväntningar som

hänsynmöjlighetdärigenom taattskulledepartementenberörda
deförutformasregleringsbrevenplanering,Jordbruksverkets närtill

tillsynsmyndigheterna.statliga

särskild satsning attJordbruksverket bör göra en

djurskyddsföreskrifterutarbeta-

in-principiellttillsynspersonalförinformationsammanställa om-
djurskyddsområdeträttsfall inomtressanta
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framställa skriftlig information och information för till-annan-
synspersonal, i form handböcker och broschyrer,t.ex. av men
också information kan användas i tillsynsmyndigheternassom
utåtriktade verksamhet.

Utredningen föreslår vidare följande för förbättra både denatt cen-
trala och regionala samordningen tillsynsmyndigheterna och stö-av
det till dem.

Länsstyrelserna och kommunerna bör årsrapporterupprätta över
sin djurskyddsverksamhet så Jordbruksverket kan följaatt verk-upp
samhetsplaneringen och kan få uppfattning hur djurskydds-en om
tillsynen tillsynsmyndigheterna.utövas Länsstyrelserna börav sam-
manställa och kommentera kommunernas årsrapporter och därefter
vidarebefordra dem till Jordbruksverket tillsammans med års-egna

Med utgångspunkt från årsrapporternarapporter. bör Jordbruks-
verket därefter vidta de åtgärder behövs. I årsrapporterna börsom
myndigheterna exempelvis redogöra för hur stora resurser som

för djurskyddstillsynen,avsätts hur ofta den regelbundna tillsynen
vilka tillsynsprojektutövas, genomförts, vilka informations-som

och rådgivningsprojekt utförts och vilket samarbete före-som som
kommit med veterinärer, branschrådgivare och polismyndigheter.
Jordbruksverket bör samråda med företrädare för de övriga myndig-
heterna vad årsrapporterna bör innehålla. Som jämförelse kanom

kommunerna lämnarnämnas liknandeatt årsrapporter denom
lokala livsmedelskontrollen till Statens livsmedelsverk. Kommuner-

rapporteringsskyldighet har sin grund i 48 § livsmedelsförord-nas
ningen 1971 :807. Utredningen föreslår motsvarande bestäm-att en

införsmelse i andra stycke i djurskyddsförordningen59 §ett nytt
så också Jordbruksverket kan meddela föreskrifteratt om rappor-
teringsskyldighet. Bestämmelsen bör följande lydelse:ges

"Jordbruksverket får meddela föreskrifter skyldighet förom
övriga tillsynsmyndigheter underrätta Jordbruksverket denatt om
tillsynsverksamhet bedrivs och resultaten verksamheten."som av
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ochför kommunernastemadagarbörJordbruksverket arrangera
sådanaideltatillsynspersonal ellerlänsstyrelsernas arrangemang

kansammankomsternaförår. t.ex.Temanvarje eller varavartannat
hälsoproblemdjurhållningssystem,djurskyddsföreskrifter, nyanya

hand-betydelsefulla förfrågorellerdjurslag ärsärskildaför som
ärenden.vissläggningen typ avav en

till-landsomfattandetillinitiativoftarebörJordbruksverket ta
påinriktastillsynendärtillsyn,projektinriktads.k.synsprojekt, en

exempelvisdjurhållning,delellerdjurhållningbestämd typ avav
zoobutiker.ellerridskolorsinsugghållning,burhönsanläggningar,

undergenomförasochårellervarjeskebörProjekten vartannat en
till-förutbildningsdagföregåsbörtidsperiod. Debegränsad enav

samordningenförbörLänsstyrelsernasynspersonalen. avansvara
Även projek-initiativ tillbörlänsstyrelsernalänen. taiprojekten

tillsynsprojektangelägnafinnsdetlänen,inomtinriktad tillsyn när
där.

medsamordningskonferenseranordnaoftarebörJordbruksverket
djurskyddsfrågor,behandla t.ex.förlänsstyrelserna att gemensamma

tillämpningenellergenomförasskallprojektinförförberedelser som
i sinbörLänsstyrelsernadjurskyddsföreskrifter. tur arrangeraav

kommuner ochmedregional nivåpåsamordningskonferenser
börSamordningskonferenserna ettdistriktsveterinärer. arrangeras

året.gånger ompar
samverkanutökadhurbeskrivningfinnsavsnitt 3.5.5I enaven

bl.a.åstadkommas,kanveterinärerochkommunermellan genom
tillsätter.länsstyrelsernasamverkansgrupperregionala som

undersökabörJordbruksverketvidareföreslårUtredningen att
djurskyddstillsynenförstärkafinnsdetmöjligheter genomvilka att

angelägetdetUtredningen attverket.inomomprioriteringar anser
personalomsättningdenmedtillkommer storaJordbruksverket rätta

och kompe-kontinuitetenpåverkatnegativtårunder senaresom
djurskyddsfunktion.verketsvidtensen

sinakoncentreraJordbruksverketförmöjligt attdetFör göraatt
föreslagitsverksamheteniförändringardepå ovansomresurser

frånbör förasarbetsuppgifter övervissautredningen attanser
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verket till länsstyrelserna, de kan utföras rationellt där.om mer
Utredningen återkommer till detta i avsnitten 10.2 och 10.3.

Utredningen slutligen kommunerna i första hand börattanser
vända sig till länsstyrelserna för rådgivning och hjälp i enskilda
djurskyddsärenden. finnsDet risk för förfrågningarnaatt tarannars
för tid i anspråk från andra angelägna uppgifterstor för denmer
centrala tillsynsmyndigheten.

9.2 Polismyndigheter

9.2.1 Polisorganisationen

Rikspolisstyrelsen enligt polislagen 1984:387 central förvalt-är
ningsmyndighet for polisväsendet och har tillsyn detta. Läns-över
styrelsen länets högsta polisorgan.är Den för polis-ansvarar
verksamheten i länet och har tillsyn den verksamhet be-över som
drivs polismyndigheterna i länet. Länen indelade i polis-ärav
distrikt. I varje polisdistrikt finns polismyndigheten som ansvarar
för polisverksamheten inom distriktet.

Till polisens uppgifter hör bl.a. förebygga brott och andraatt
störningar den allmänna ordningen eller säkerheten. Polisen skallav
vidare bedriva spaning och utredning i fråga brott hörom som
under allmänt åtal fullgöra den verksamhet ankommer påsamt som
polisen enligt särskilda bestämmelser.

9.2.2 Polismyndighetema och djurskyddstillsynen

Som framgått tidigare skall polismyndigheterna begäran lämna
den hjälp tillsynsmyndigheterna behöver vid djurskyddstill-som

djurskyddslagen.24 § I vissa fall får polismyndigheternasynen
dessutom fatta beslut omedelbart omhändertagande djurom av

djurskyddslagen.32 § Omhändertagandet djur skall skeav genom
polismyndigheternas försorg, någon tillsynsmyndig-även om av
heterna fattat beslutet. Polismyndighetema bedriver vidare förunder-
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djurskydds-brottdjurplågeri ochmisstankevid motsökningar om
lagstiftningen.

polismyndig-insatservilkabeskrivningkunnaFör att avge en
hardesamarbeteoch vilketdjurskyddstillsyneninomheterna gör

medsamrådRikspolisstyrelsen, i ut-hartillsynsmyndigheternamed
länspolis-samtligahosenkätundersökninggjortredningen, en

polismyndig-frånuppgifterbegärti sinharDessa turmästare.
framkommit.följandeharenkätsvareni länen. Avheterna

brottAnmälan m.m.om

1994december-den 31januari 1992den 1treårsperiodenUnder
polismyndigheternatillkommitanmälningaromkring 400har 1

anmälningaroch drygt 200brottsbalkenenligtdjurplågeri omom
Åtal 200omkringväckts ihardjurskyddslagstiftningen.brott mot

meddelats.hardomarfallandedrygt 100fall och
omkringprivatpersoner,huvudsak gjortshar iAnmälningarna av

anmälningarnaförkommunerfallomkring 100fall. I1001 svarar
har gjortLänsstyrelsernaveterinärer.fallmångahälften såioch

tagithandhar påPolismyndigheternafall.tiotalianmälan egenett
100-tal fall.iförundersökningartillinitiativ ett

tillsynsmyndigheternamedsamarbeteochFörundersökning

depersonalenpolismyndigheterna atthälftenungefärVid anserav
för kunnadjurskyddslagstiftningen attkunskapertillräckligahar om

djurplågerimisstankevidförundersökningareffektivabedriva om
polismyndig-Lika mångadjurskyddslagstiftningen.brotteller mot

tillräck-lagstiftningen intekunskaper ärderasheter att omanser
detpolismyndigheternågrakunskapsnivånhöjaliga. För att anser

Förslag lämnaspersonalen.fördjurskyddsutbildningmedönskvärt
medbedrivasbördjurskyddsutbildning gemensamtockså attom

knytaskontakter kanpersonligasådanasåtillsynsmyndigheterna att
ärenden.enskildaiförundersökningenvidvärdefullaärsom
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flertaletDet polismyndigheter de harstora tillräckligaattanser
för utreda djurskyddsärenden och djurplågeriärendenattresurser

och de får tillräcklig information och dokumentationatt i ärendena
från tillsynsmyndigheter och berörda veterinärer. Många polismyn-
digheter särskilt de ofta fårnämner värdefull informationatt av
länsveterinärer och övriga veterinärer. Några dock detatt taranser
för lång tid få intyg från veterinärerna.att

Samarbetet med tillsynsmyndigheterna och veterinärerna funge-
normalt bra enligt polismyndigheterna. Några polismyndigheterrar

framhåller emellertid urskyddskompetensen mycket skiftan-att är
de hos kommunerna eller framhåller det viktigt kom-äratt att

har välutbildade djurskyddsinspektörer och det intemunerna att
räcker ha sådana inspektörer "på papperet". Regelbundnaatt träffar
mellan polismyndigheterna och tillsynsmyndigheterna förekommer
normalt inte endast i några enstaka fall. Några polismyn-utan
digheter samarbetet skulle kunna förbättrasatt polis-anser om
myndighetema och tillsynsmyndigheterna träffades regelbundet och

det fanns särskilt utsedda vid myndigheterna höllom personer som
kontakt med varandra.

Flertalet polismyndigheter det inte finns några särskildaattanser
problem i samarbetet och ansvarsfördelningen mellan dem och till-
synsmyndigheterna i samband med djur omhändertas. Någraatt
polismyndigheter dock det förekommer kommunenatt attuppger
försöker förmå polismyndigheten fatta beslut omhänder-att om
tagandet i stället för kommunen på hand meddelar sådanaatt egen
beslut. Många polismyndigheter ifrågasätter det polismyndiärom
heterna bör ansvariga för det praktiska arbetet och kost-som vara
naderna i samband med omhändertagandet djur se avsnitt 10.4.av

Överväganden9.2.3 och förslag

För tillgodose polismyndigheternas behovatt ytterligare kun-av
skaper djurskyddslagstiftningen och för förbättra derasattom sam-
arbete med tillsynsmyndigheterna föreslår utredningen polismyn-att
dighetema deltar med personal i den djurskyddsutbildning och de
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anordnar setillsynsmyndigheternadjurskyddskonferenser av-som
kontakter knytaspersonligaocksåkanDärigenomsnitt 9.1.4. som

djurskydds-enskildahandläggningenvidbetydelsefullakan avvara
polismyndighetemaskankonferensernaochPå kursernaärenden.
tillsynsmyndigheter-kunskap tillsådanförmedladessutompersonal

skallåklagareförväsentligsynpunktpolisiär attfrån är enna som
rättegång.ifallande domutverkakunna enen

fortbildnings-i dedeltarpoliservidareföreslårUtredningen att
lantbruksuni-Sverigesdjurskyddividareutbildningskurseroch som

3.3.5.avsnittanordna seföreslåsversitet
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10 Ansvarsfördelning mellan
myndigheter

zoologiskEn trädgård, djurpark eller liknande anläggning får
inte i bruk för offentlig förevisning djurtas innan den harav
godkänts Jordbruksverket. Utredningen föreslår läns-av att
styrelserna bör få frågan godkännandepröva sådanaom av
anläggningar för lantbrukets djur. Beträffande sällskapsdjur
föreslår utredningen Jordbruksverket bemyndigasatt att
meddela föreskrifter vilka djurslag länsstyrelsernasom som
prövning bör omfatta.

Statens jordbruksverk kan medge undantag från sina
föreskrifter SJVFS 1993:129 djurhållning inom lant-om
bruket det finns särskilda skäl. Utredningen före-m.m., om
slår Jordbruksverket bör bemyndigasatt meddela före-att
skrifter länsstyrelserna i särskilda fall får medgeattom
undantag från de nämnda föreskrifterna.

Under utredningsarbetet har det visat sig det finns anledningatt att
diskutera och i del fall också föreslå ansvarsfördelningen en annan

ärenden mellan myndigheter deltar i djurskyddstillsynen. lav som
det följande redogörs för sådana fall.

10.1 Försöksdjur

Under 1970-talet sig intresset för djurskyddsfrågorväxte allt
starkare. gälldeDet särskilt frågan försöksdjur, dvs. djurom som



myndigheter 1996:13;Mellan SOUAnsvarsfördelning158

höstenändamål. Påandrajämförligaellervetenskapligaföranvänds
till begränsasyftadeförslagframregeringen attlade1978 ett som

föreslogRegeringen1978/79: 13.djurförsök prop.kontrolleraoch
etiskasynpunktetiskfrånskulledjurförsöken prövasbl.a. avatt

förnämndcentralochhögskoleregionvarjeinämnder att en
uppgiftmedskulle inrättas ettförsöksdjursfrågor att sam-vara

försöksdjursverksamheten.inområdgivandeochordnande organ
nämndernadjurforsöksetiskadeförsöksdjursnämnden ochCentrala

1979:286förordningenjuli 1979. ldärefter den 1inrättades om
regleradesändamålvetenskapligtfördjuranvändning m.m.av

regionalaoch för denämndencentrala nämn-för denuppgifterna
förordningenbestämde enligtLantbruksstyrelsenDåvarandederna.

leda-utsåg ocksåochnämndernaetiskai deledamöterantalet
etiskaföreskrifter de nämn-nämnderna. Närmaretillmöterna om

meddela-ärendenahandläggningenorganisation ochdernas avom
nämndaLantbruksstyrelsensLantbruksstyrelsen.des dessutom av

sambandiförsöksdjursnämndenCentralatillöverfördesuppgifter
i kraftträddedjurskyddslagstiftningengällandemed denatt nu

beträff-hadeLantbruksstyrelsenuppgifterAllaoch 1989.1988 som
nämnden.inte tilldäremotöverfördesförsöksdjurande

djurskydds-frånmyndigheterdet tvånärvarandeFör är som
nämligen Statensförsöksdjursverksamheten,forharsynpunkt ansvar

CentralaochLantbruksstyrelsenefterträttjordbruksverk som --
anled-meningutredningensfinns enligtförsöksdjursnämnden. Det

tvåmellan deansvarsfördelningenstuderasärskiltning myn-att om
samhället.föreffektivaochändamålsenligadendigheterna är mest

jordbruksverkStatens10. 1 l
.

jordbruksverksredogörelse för Statensfinnsavsnitt 2.2.1l en
försöksdjurärendenvissabl.a. rörframgårverksamhet. Där att som

följande frågor:gäller bl.a.Jordbruksverket. Dethandläggs

djurskyddslagenförsöksdjur 19 §användningtillstånd till av-
djurskyddsförordningenoch 40 §
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tillstånd till uppfödning försöksdjur 19 djurskyddslagen§av-

godkännande föreståndare för djurförsöks-av som ansvarar-
verksamhet 20 § djurskyddslagen

godkännande lokaler för försöksdjur från djurskyddssynpunktav-
55 djurskyddsförordningen.§

Jordbruksverket har vidare bemyndigande meddela Föreskrifteratt
om

undantag från bestämmelserna uppfödning försöksdjur iom av-
första19 § stycket andra meningen djurskyddslagen 50 §

djurskyddsförordningen

lokaler för försöksdjur 55 § djurskyddslagen.-

Jordbruksverket har meddelat föreskrifter med stöd deav
redovisade bemyndigandena. Bestämmelser försöksdjurrörsom
finns dessutom i flera andra författningar Jordbruksverketsom
tillämpar eller i föreskrifter Jordbruksverket meddelat ochsom som

andra djuräven försöksdjur. Blandän de författningaravser som
särskilt kan beröra försöksdjursägas kan lagennämnas 1994:900
och förordningen 1994:901 genetiskt modifierade organismer.om

Jordbruksverket tidigareutövar, den centrala tillsynensagts,som
efterlevnadenöver djurskyddslagstiftningen. Verket har vidareav

till uppgift samordna övriga tillsynsmyndighetersatt verksamhet
och skall vid behov lämna råd och hjälp i den verksamheten 24 §
djurskyddslagen. Dessa centrala tillsynsuppgifter gäller för-även
söksdjursverksamheten. Jordbruksverkets allmänna kompetens inom
djurskyddsområdet således betydelsefullär i verkets arbeteäven
med försöksdjursfrågor. Jordbruksverkets kompetens finns beskri-

i avsnitt 2.2.1. Det finns följaktligen flera beröringspunkterven
mellan Jordbruksverkets allmänna djurskyddsarbete och det djur-
skyddsarbete försöksdjur. Jordbruksverket har vidaresom avser
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kompetensutvecklingsärskilttidunder satsat egenavsenare
exempelförsöksdjursverksamhet. Sommedarbetarpersonal som

medheltidarbetarveterinärinspektörkan nämnas att numeraen
kanförsöksdjur. Vidare nämnas attdjurskyddsfrågor rör ensom

förJordbruksverkettillknutitsnyligen att24 expertergrupp
försöksdjur.föreskrifterplaneradetillunderlaglämna omnya,

ursnämndenförsöksdjCentrala10.1

ikortfattat berörtsverksamhet harförsöksdjursnämndensCentrala
förinstruktionmed1988:541förordningenEnligtavsnitt 2.3.3.

uppgifttillnämndenharförsöksdjursnämnden attCentrala
skallNämndenförsöksdjur.frågorplaneraoch rörsamordna som

bl.a.instruktionenenligtvidare

försöksdjur, forskare,uppfödaremellansamverkanfrämja av-
djurskyddsorganisationerförsöksdjur,handharpersonal omsom

myndigheteroch

landet ochiförsöksdjursverksamhetenplaneringför avsvara-
försöksdjurssituationenförbättraföråtgärderföretadärvid att

utveck-främjabl.a.försöksdjurbehovet attbegränsa genomav-
djurförsöktillmetoderalternativalingen av

sammanställa statistikjordbruksverkmedsamråd Statensefter-
försöksdjursförbrukningenöver

och bedömningarbetenämndernasdjurförsöksetiskadefölja av-
försöksdjuranvändningenfrågor avom

djurförsökmetoder tillalternativautvecklingenstöd förtill av-
förfogandenämndensställs tillmedelfördela som
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tillsammans med berörda högskolemyndigheter, Statens veteri--
närmedicinska anstalt berörda myndigheter i övrigtsamt verka
för de samlade for försöksdjursverksamhetenatt ochresurserna
därmed sammanhängande frågor utnyttjas effektivt.

Ledamöterna i de djurförsöksetiska nämnderna Centralautses av
försöksdjursnämnden djurskyddsförordningen.44 § Nämnden har
vidare bemyndigande meddela föreskrifteratt om

de djurförsöksetiska nämndernas organisation och pröv-- om
ningen ärenden 47 djurskyddsförordningen§av

utbildningskrav för den använder försöksdjur 51 § djur-som-
skyddsförordningen

undantag från kravet etisk prövning enligt 21 § djur--
skyddslagen djuren inte för operativt ingrepp,utsätts insprut-om
ning, blodavtappning eller lidande 52§ djurskydds-annat
förordningen

uppgiftslämnande antal djur och djurslag,journalföringom- m.m.
för den använder försöksdjur 54§ djurskyddsförord-som
ningen.

Centrala försöksdjursnämnden har meddelat föreskrifter med stöd
de redovisade bemyndigandena och har dessutom utfärdatav

allmänna råd i anslutning till föreskrifterna. Nämndens föreskrifter
och allmänna råd kungörs i Statens jordbruksverks författnings-
samling.

Centrala försöksdjursnämndens kansli förestås byråchefav en
medjuridisk Vid kansliet finns vidare två handläggare medexamen.
biologisk sekreterare på deltid.samtexamen en

Inom Centrala försöksdjursnämnden finns fem arbetsutskott med
följande uppgifter. Utskottet för alternativa metoder handlägger
frågor alternativa metoder till djurförsök. Till stöd för utveck-om
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defördelningtillförslagutskottetlämnarmetodersådana avling av
finnsVidareförfogarnämnden över.forskningsmedel som

för-användandetmedsambandifrågoretiskaförarbetsutskott av
vidhälsofrågorochkvalitets-fÖrsÖrjnings-, upp-försöksdjur,

och utrustninglokalerförförsöksdjur,användningochfödning av
djurförsökbedriverdemutbildningförförsöksdjurför samt somav

försöksdjurmedkontaktregelbundenikommereller sättannat
särskildharutskotteni ärLedamöterdjurförsök. someller personer

fråntjänstemändjurskyddochforskning samtikompetens
försöksdjursområdet.inommyndigheter

huvud-arit1991sedanharförsöksdjursnämndenCentrala
medarbetetinternationellai detinsatserSverigesföransvarig

forinorrbedrivsarbeteför detbl.a.försöksdjur, ramensom
användsryggradsdjurskyddEuroparådskonventionen somavom

underharArbetetändamål.vetenskapligtochförsöks-för annat
försöksdjurs-frågorberörthuvudsaki1991-1995perioden om

dvs.försöksdjur,använderdenförutbildningskravochstatistik som
ansvarsområde.försöksdjursnämndensCentralatillhörfrågor som

Överväganden förslagoch10.13

försöksdursnämndenCentralauppfattning ärutredningensEnligt
vad Statensförsöksdjursverksamheten änförankrad inommer

sanverkanregelbundenharNämndenjordbruksverk omt.ex.är.
djurskyddet,organiseradedetmeddjurförsökochförsöksdjur

ochutbildnings-Nämndensmyndigheter.berördaochforskningen
etablerade.välförsöksdjursområdet ärinominformationskanaler

sådanamedocksåkontakterregelbundnavidareharNämnden
tillmetoderalternativaframinriktade taattforskare ärsom

djurförsöksverksam-medkontakterJordbruksverketsdjurförsök.
omfattandesåintemeningutredningens somenligtheten är

centralfunktionsinGenomförsöksdjursnämndens.Centrala som
allsidigemellertidJordbruksverkettillsynsmyndighet har en mer

djurskyddsområdet änhelainomkompetensomfattandeoch
försöks-betydelsefull: förvilketförsöksdjursnämnden, ärCentrala
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djursverksamheten de många beröringspunkter finnsgenom som
mellan det allmänna djurskyddsarbetet och det djurskyddsarbete

försöksdjur. Verket harrör såväl veterinärmedicinskt.ex.som som
byggnadsteknisk kompetens och erfarenhet författnings-stor av
arbete. Verket har vidare brett kontaktnät med organisationer,ett
institutioner och myndigheter inom djurskyddsområdet.

Med hänsyn till den ansvarsfördelning finns mellansom
Centrala försöksdjursnämnden och Jordbruksverket och det sätt
myndigheterna bedriver arbetet förekommer det enligt utredning-

bedömning knappast något dubbelarbete inom försöksdjurs-ens
området för närvarande. Det emellertid utredningensär uppfattning

tillsynen försöksdjur iatt över och för sig sikt skulle kunna bli
rationell alla uppgifter försöksdjur fördesrör frånmer överom som

Jordbruksverket till Centrala försöksdjursnämnden så nämndenatt
också blev central tillsynsmyndighet försöksdjursverksamheten.över

nackdelEn med sådan överföring uppgifter Jordbruks-är atten av
verkets allmänna kompetensstörre och förankring inom djurskydds-
området inte skulle kunna användas så rationellt försom nu
försöksdjursverksamheten. En nackdel risken för dubbel-ärannan
arbete ytterligare central tillsynsmyndighet djurskydds-om en
området skulle tillskapas. Om uppgifterna skulle flyttas från Jord-
bruksverket till Centrala försöksdjursnämnden, det sannoliktär t.ex.

förutom motsvarandeatt också vissa allmänna djurskydds-resurser
skulle behöva föras till nämnden. Utredningens samladeresurser

bedömning därför det förär närvarande inte aktuelltatt ändraär att
ansvarsfördelningen mellan Jordbruksverket och Centrala försöks-
djursnämnden.
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ochdjurparkerGodkännande10.2 av

anläggningarliknande

offentligföranläggningarMindrel0.2.1

djurförevisning av

anläggningliknandedjurpark ellerträdgård,zoologiskNär en
brukidjurskyddsförordningen inte§enligt 37 tasfår deninrättas,

godkäntshardeninnandjurförevisningoffentligför avav
omflyttningvidocksåMotsvarande gällerJordbruksverket. av

betydelse.någonombyggnadellertill-och viddjuren avny-,
djurförevisningoffentligframgåravsnitt 5.3Av att av

ocksådjtrparkerochträdgårdarzoologiskaiförutomförekommer
ochminizoos.kstadsparker,terrarier,anläggningarmindrei som
förredogörelsekortfattadocksålämnasavsnittet4H-gårdar. I en

Ianläggningarna.olikadevanliga idjurslagvilka ärsom
lantbruketsframför alltförekommer4H-gårdaroch påstadsparker

kaninerÄven vanliga, l:ksomlantbrukets djurminizoopådjur. är
fördetuppskattatjordbruksverk har attmarsvin. Statensoch

spriddaanläggningar övermindreomkring 250närvarande finns
hand. Någoteftertillkommeranläggningarlandet.hela Nya som

anläggningarnaärendendessahandläggningen är attutmärker av
antingenBesiktningerr görsärendenainnan avgörs.besiktasbehöver

falli sålänsstyrelsen, ettellerJordbruksverket avgersomav
verket.tillyttrande

nötkreatur,för häst,stalldjurskyddsförordningen fårEnligt 5 §
eller byggastillbyggasuppföras,fjäderfä inteochfår,svin, getren,
djurskydds-frångodkäntsharförhandpåbyggnadenutan attom

utförsstallamaFörprövningendjurhälsosynpunkt.och avav
förprövningenViddjurskyddsförordningen.enligt 6 §länsstyrelsen

deuppfyllerstalletplaneradedetbl.a.länsstyrelsenkontrollerar om
1993:129föreskrifter SJVFSJordbruksverketsiställskrav som

lantbruketinomdjurhållning m.m.om
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överväganden102.2 och förslag

Utredningen har tidigare i avsnitt 9.1.4 anfört det angelägetäratt
Statens jordbruksverk central tillsynsmyndighetatt koncentrerarsom

sina samordna och stödja de andra tillsynsmyn-attresurser
dighetema. Enligt utredningens mening det därför angelägetär att
Jordbruksverket avlastas ärenden kan handläggas regionalsom
eller lokal nivå. föregåendeAv avsnitt framgår länsstyrelsernaatt
har den kompetens behövs för förpröva djurstallärenden ochattsom
därmed också i princip den kompetens behövs för prövaattsom
frågan godkännande de mindre anläggningarna för offentligom av
förevisning lantbrukets djur. Länsstyrelserna har dessutomav

till anläggningarnanärmare Jordbruksverket för de besiktningarän
behöver Handläggningen ärendenagöras. skulle därförsom av

enligt utredningens mening bli rationell ärendena över-mer om
fördes till länsstyrelserna. Utredningen bedömer länsstyrelsernaatt
bör ha kompetens också anläggningar medpröva vanligareatt om

Ävensällskapsdjur bör godkännas för offentlig förevisning djur.av
sådana ärenden bör kunna föras från Jordbruksverket tillöver
länsstyrelserna. Jordbruksverket bör därför bemyndigas meddelaatt
föreskrifter vilka sällskapsdjur lantbrukets djur, börutöverom som,
omfattas länsstyrelsernas prövning. Utredningen föreslår 37 §attav
djurskyddsförordningen bör följande lydelse så länsstyrel-attges

får till uppgift frågan godkännande anlägg-prövaattserna om av
ningar för offentlig förevisning nämnda djurslag:av

"Inrättas zoologisk trädgård, djurpark eller liknande anlägg-en
ning, får den inte i bruk för offentlig förevisning djurtas av
innan den har godkänts Jordbruksverket. Fråga godkän-av om
nande sådana anläggningar för häst, nötkreatur, svin, får, getav
och fjäderfä eller för sådana sällskapsdjur Jordbruksverketsom
meddelar föreskrifter skall dock länsstyrelsen.prövasom av
Motsvarande gäller också vid omflyttning djuren och vidav ny-,
till- eller ombyggnad någon betydelse."av
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Ärenden från Statensundantag10.3 om

SJVFSföreskrifterjordbruksverks
lantbruketinomdjurhållning1993:129 om

m.m.

vidhandläggsdispensärendenHur10.3.l

Jordbruksverket

djur-1993:129SJVFSföreskrifterjordbruksverks omStatensl
skalldjurhLrbestämmelserfinnslantbruketinomhållning omm.m.

ochstallklinatstallar,iinredningoch omskötas, omutrymmeom
olikaförbestämmelsersärskildafinnsutegångsdjur Där ävenm.m.

djurslag.
nötkreatur,häst,stall FörfårdjurskyddsförordningenEnligt §5

byggastill elleruppföras, byggasintefjäderfäochfår,svin, getren,
djurskydds-frångodkäntsförhand harbyggnadenattutanom

läns-utförsstallarnaFörprövningendjurhälsosynpunkt.och avav
FörprövningenViddjurskyddsförordningen.6 §enligtstyrelsen

deuppfyllerstalletplaneradedetbl.a.länsstyrelsenkontrollerar om
föreskrifternämndaJordbruksverketsställs ikrav som

Jordbruks-kanföreskrifterJordbruksverkets§kap. 31Enligt 1
särskildafinnsdetföreskrifterna,frånundantagmedgeverket om

dis-medvanligtförhållandevisdetärendetypervissa ärskäl. För
undan-ansökningarexempel kan nämnaspensansökningar. Som om

bestämmelsenföreskrifter. AvJordbruksverkets§kap. 28från 1tag
hydda ellerligghall,tilltillgånghaskallutegångsdjurframgår att

vindochväder samt torrskydddemmotsvarande, mot engersom
dessahandläggningenutmärkerliggplats. Detoch avsomren
innanbehöverplatsen görasinspektiondispensärenden är att en

berördadendärförbegärJordbruksverket attärendena avgörs.
föreskrifternaSedanärende.enskiltvarjesig ilänsstyrelsen yttrar

handlagtJordbruksverket etthar1994januarikraft den 1iträdde
§31kap.från lundantagmed begäranansökningarhundratal om

föreskrifter.Jordbruksverkets
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JordbruksverketsI föreskrifter finns bestämmelseräven om
i spiltor för hästar, i bås för nötkreatur ochutrymme måttutrymme

Äveni lösdriftsstallargångar för ungdjur nötkreatur. andra
bestämmelser liknande slag finns i föreskrifterna. stallarFörav som

i förebruk den juli1 1989 träder dessa bestämmelser i kraftvar
den januari1 1999. Jordbruksverket sig dispensansökningarväntar

Äveni samband med ikraftträdandet bestämmelserna. i dessa fallav
kommer det i så fall krävas inspektioner platsen innanatt
ärendena kan avgöras.

Övervägandenl0.3.2 och förslag

Som framgått avsnitt 9.1.4 utredningen det angeläget attav anser
Statens jordbruksverk koncentrerar sig de samordnande och
stödjande djurskyddsuppgifter verket har central tillsyns-som som
myndighet. Enligt utredningens bedömning det därför angelägetär

avlasta Jordbruksverket ärenden lämpligen kanatt handläggassom
regional eller lokal nivå. FöregåendeAv avsnitt framgår läns-att

styrelserna har den kompetens behövs för förprövaattsom
djurstallärenden. Enligt utredningens mening har länsstyrelserna

den kompetens krävs föräven dispens bör med-prövaattsom om
från den föreskrifter redovisats i avsnittet. Medtypges av som

hänsyn till de inspektioner dessutom behöver görassom anser
utredningen handläggningen de beskrivna ärendena skulle bliatt av

rationell de överfördes till länsstyrelserna. svårighetsgradenmer om
ärendena varierar emellertid och därmed också kravet kom-

för handlägga dem. kanDet därför lämpligtpetens Jord-att attvara
bruksverket får bedöma i vilka fall länsstyrelserna bör få med-som
dela fråndispens föreskrifterna. Utredningen föreslår därför 4 §att
djurskyddsförordningen följande lydelse:ges

"Jordbruksverket får meddela föreskrifter storleken ochom
utformningen i övrigt stall och andra förvaringsutrymmen förav
djur. Jordbruksverket får vidare meddela föreskrifter attom
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föreskrif-frånundantagmedgefårfallsärskiltförlänsstyrelsen
terna."

djurskyddsförord-i §också 17införasbörändringmotsvarandeEn
12.3.2.avsnittningen se

djurOmhändertagande10.4 av

länsstyrelsenmeddelasdjur fåromhändertagandeBeslut avavom
behovfinnasdetfall kanvissadjurskyddslagen. Istöd 31 §med av

får fattasbeslutSådanaomedelbart.omhändertasdjur avettattav
enligtpolismyndighetenellertillsynsmyndighetlänsstyrelsen, en

meddelats någonharbeslutetOmdjurskyddslagen. annan32 § av
länsstyrelsen,underställasbeslutetskalllänsstyrelsen, somän

Omhänder-gälla.fortsättaskalldet attskall avgörasnarast om
försorg.polismyndighetensskall sketagandet genom

skalldjur,omhändertagandebeslutarlänsstyrelsenNär avom
avlivas.ellersäljasskalldjuretfastställalänsstyrelsen snarast om

polismyndighetensskeskallavlivningenellerFörsäljningen genom
djurskyddslagen.34 §försorg

uppkommerkostnaderframgårdjurskyddslagen att35 §Av som
djur-§och 32enligtdjur 31omhändertagandengrundpå avav

djurmedel. Omallmänna ettförskotterasfårskyddslagen om-av
betalasslutligtkostnadenskalleller 32enligt 31händertas av

djuretsnormalfalletdvs. iriktats,haråtgärdenvilkenden mot
omhänder-till Omskälsärskilda ettfinnsinte annat.detägare, om

kostnadfårförsorg,polismyndighetenssåltshardjurtaget genom
köpesumman.betalasskall utslutligt ägaren tas uravsom
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10.4.1 Framställning Rikspolisstyrelsenav om
djurskyddslagen och lagenÖversyn tillsynav om

hundar och katteröver m.m.

I framställning den oktober23 till1995 Jordbruksdepartementeten
har Rikspolisstyrelsen hemställt Utredningen djurskydds-att om
tillsynen får i uppdrag de frågor aktualiserasöverväga ävenatt som
i promemoria fogats till framställningen. Rikspolisstyrelsenen som
har anfört bl.a. följande i promemorian:

"Polisen har huvuduppgift upprätthålla allmän ordningattsom
och säkerhet och i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd ochatt

hjälp. För polisens område har beslutats besparingarannan om
med krav oförändratpå hög verksamhetsnivå.en

Genom djurskyddslagen och lagen tillsyn hundaröverom
och katter tillsynslagen har polisen ålagts omfattande ansvar
och arbetsuppgifter. Polisens befattning med omhändertagande

djur enligt de båda lagarna gäller inte bara själva omhänder-av
tagandet sådana arbetsuppgifterävenutan t.ex. transport,som
förvaring, försäljning Verksamheten kräver inte sällanm.m.
ganska omfattande hos polismyndigheten till förfång förresurser
den operativa verksamheten. harDet därför vid olika tillfällen
ifrågasätts inte polisens åligganden i dessa avseenden börom
överföras till myndighet. arbetsuppgifterDeannan som- - -
åligger polisen vid omhändertaganden djur enligt såvälav
djurskyddslagen tillsynslagen, förvaring, värdering,t.ex.som

ofta mycket resurskrävande och kan intetransport ärm.m. anses
ha naturlig plats inom polisverksamheten.en

Med denna utgångspunkt och bakgrundmot stats-av
makternas ställningstagande renodling polisens arbeteom en av
bör polisen befrias från dessa arbetsuppgifter. Polisen bör dock
liksom f.n. initialt ansvarig för ingripanden detnär t.ex.vara
gäller bitska hundar, hundar springer lösa i trafiken,som
vanvårdade djur, Sådana åtgärder måste ligga inometc. anses

för vad krävs för upprätthålla allmän ordning ochattramen som
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verkställapolisenåliggaocksåmåste attsäkerhet Detm.|n.
endast kommadockbörHandräckninghandräckningsuppdrag.

uttömda.möjligheterandra ärifråga när
således ändrasskulletillsynslagenochdjurskyddslagenBåde

ochåtgärderakutaundantagmedhantering,allså att av
djurOmhändertagnabeträffande över-handräckningsuppdrag,

vilket ärdiskuteraskanandra Dettillflyttas somorganorgan.
kommunalaberördaellerlänsstyrelsenlämpligt, organmest men

tillsynenbakgrundhands. Mottill attdockligger närmast av
hosRikspolisstyrelsenbörutredsf.n.djurskyddslagenenligt

uppdragfår iutredningenhemställajordbruksdepartementet att
frågorna.aktuelladeävenövervägaatt nu

omhändertagandeuppmärksammassammanhanget bör ävenI
hittegods. Dessa1938:121lagenenligtskerdjur omsomav
hittegodsärendehandläggasinteomhändertaganden bör ettsom

punktJfr 232 §djurskyddslagen.enligtalltid hanterasbörutan
tvångsom-djur kanframgårdetdärdjurskyddslagen, att ett

anträffas.kaneller inteokändtill djuret ärhändertas ägarenom
behöverfrihetsberövad,tillhör tasdjur,specialfalletI att som

kost-harfråganmyndighet börhand somvemomavom
handförstaklargöras. Iåtgärdernavidtagnaför denadsansvaret

finnasdetEmellertid kankostnaderna.förskall djurägaren svara
för kost-ståmöjlighetharintedjurägaren attsituationer när

tillbiståndlämnasocialnämnden kunnafall börvissanaderna. I
i Göte-nämnda dom Kammarrättenjfr.kostnaderna, avovan

djurskydds-enligttvångsomhändertagandeandra fall kanborg. I
ikostnadernaskall bäraaktuellt. Fråganblilagen somvemom

ochbestämmelserdjurskyddslagensenligtfall får hanterasdessa
denmedsambandidel hanterasRikspolisstyrelsenssåledes för

Jordbruksdepartementet."tillframställningennämndaovan

frihetsberövad,tillhördjuromhändertagandenDe somsomav
lagenmed stödpromemorian, skeriRikspolisstyrelsen nämner av

m.fl.anhållnahäktade ochbehandlingen1976:371 avom
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Genom polismyndigheterna skyldiga ombesörjaatt är tvångs-att
omhändertaganden djur har kostnader för förskotterade medelav
enligt Rikspolisstyrelsen kommit belasta enskilda polismyndig-att
heters anslag. Rikspolisstyrelsen i promemorian det inteattuppger

ovanligt polismyndigheterna harär svårt fåatt ersättning för deatt
förskotterade medlen, kan uppgå till betydande belopp.som

10.4.2 Svenska Kommunförbundets och

länsstyrelsernas yttranden Rikspolisstyrelsensöver

framställning

Utredningen har begärt yttranden Rikspolisstyrelsensöver
framställning Svenska Kommunförbundet och länsstyrelserna.av

Av Svenska Kommunförbundets yttrande framgår i huvudsak
följande. Svenska Kommunförbundet djurskyddslagensattanser
regler omedelbart omhändertagande inte får polisensstyrasom av
önskan avbörda sig tidskrävande arbete. Kommunförbundetatt

åtgärder förvaring och försäljningatt djuret ärmenar som av
polisiära uppgifter, eftersom det fråga tvångsmässigtär ettom
omhändertagande djur ända tills djuret säljs eller avlivas.av
Kommunförbundet vidare det inte finns någonattanser annan
myndighet lämplig utföraär uppgiften polisenatt änsom nu mer
och också polisen den myndighet kan hanteratror fråganatt är som

förpå samhället rationellt och kostnadseffektivtett Omsätt. ett
alternativ polisen skall fordras enligtannat än prövas, Kommun-

förbundet utförlig konsekvensanalys bl.a. lagregleringensen av
syfte, ansvarsförhållanden administrativa och ekonomiskasamt
effekter.

Länsstyrelsemas yttranden Rikspolisstyrelsens framställningöver
har med några undantag i huvudsak haft ungefär följande- -
innebörd. Enligt länsstyrelsernas uppfattning polismyndighetemaär
de samhällsorgan lämpade verkställaär beslutmest attsom om
omhändertagande djur, eftersom det ofta uppstår pressadav en
situation i samband med omhändertagandet. Polismyndighetema har
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Länsstyrelsernasituationer.sådanahanteraochauktoritet attvana
förmyndighetdenlämpligtdet attär ansvararsomattanser

för-förvaring,förocksåomhändertagandet transporter,ansvarar
insatserolikadeeftersomdjuren,avlivningellersäljning somav

omhändertagandet måstemedsambandibehöver varagöras
rationelltintedetmeninglänsstyrelsernas attEnligt ärsamordnade.

myndigheter.flerauppgifternaolikaför defördela ansvaret
krävskompetensjuridiskadenvidareharPolismyndigheterna som

framhållitlänsstyrelser harNågra attslag.dettaingripandenvid av
ellersker påomhändertagandenakuta nattenovanligtdet inte är att

debörpolismyndigheternaförvilket talarhelger, att myn-vara
omhändertagandet.verkställerdigheter som

prak-denfrågornaturligtdetlänsstyrelserMånga att omanser
avlivningefterföljandeochdjurOmhändertagnatiska hanteringen av

ochpolisenmellansamverkanilösesdjurenförsäljningeller av
tillsynsmyndigheterna.

derimligtinteuppfattninglänsstyrelsers attenligt mångaDet är
omhändertagandenmedsambandiuppkommerkostnader som

därföranslag.polismyndighets De att ettenskildbelastar anseren
kostnaderför deinrättasförslagsanslag börellercentralt anslag som

djurägaren.kaninte uttas av
Riks-dekande inteframhållerlänsstyrelser attFlera att avse

deutföraskulle kunnamyndigheternaföreslagnapolisstyrelsen
kostnadseffektivtsamhället sättföruppgifterna påbeskrivna ett mer

polismyndigheterna.än
länsstyrelserna attSammanfattningsvis kan sägas att nuva-anser

polis-ochtillsynsmyndigheternamellanansvarsfördelningrande
bestådjur böromhändertagandesamband medimyndigheterna av

framtiden.iäven

Överväganden förslagoch10.4.3

polismyndigheternamellanansvarsfördelningFrågan annanom en
aktu-haromhändertagande djurvidtillsynsmyndigheternaoch av

skedeförhållandevis ut-iRikspolisstyrelsen sentaliserats ett avav
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redningen. Konsekvenserna ändrad ansvarsfördelning mellanav en
myndigheterna i enlighet med Rikspolisstyrelsens förslag bör enligt
utredningens mening egentligen utredas vad skettänmer som nu
innan välgrundat förslag kan lämnas i frågan.ett tidsskälAv är
detta emellertid inte möjligt Utredningen vill dock all-ettnu. som

principiellt ställningstagandemänt uttala den myndighetatt som
fattar beslut normalt också bör de ekonomiskaett konsekvensernata

beslutet, vilket i och för sig talar för ansvarsfördelningenav att
mellan polismyndigheterna och tillsynsmyndigheterna beträffande
omhändertagande djur bör förändras. Motsvarande överföringav av

från polismyndigheterna till tillsynsmyndigheterna förresurser
arbetsuppgifterna bör i så fall också ske. Utredningen emel-anser
lertid inte det framkommit sådana uppgifteratt på ettnu som
övertygande visar den förändringsätt Rikspolisstyrelsenatt som
föreslagit den från samhälletsär synpunkt rationella. Påmest
föreliggande utredningsmaterial utredningen därför någonattanser
ändring ansvarsfördelningen mellan myndigheterna för närva-av
rande inte bör Länsstyrelsernas förslaggöras. inrättaatt ettom
centralt anslag eller försöksanslag skulle dock enligt utred-ett
ningens mening möjligen kunna lösa del de kostnadsproblemen av

enskilda polismyndigheter kan drabbas i samband medsom av nu
omhändertagande djur.av
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11 Kommunernas enligt 2 §ansvar

djurskyddslagen för tillsynen över

försöksdjur

Kommunerna har för den lokala djurskyddstillsynen.ansvar
Efter ändring i 2 djurskyddslagen,§ trädde i kraften som
den juli har1 1990, det bl.a. ifrågasätts kommunerna harom
tillsynsansvar djurförsöken. Justitieombudsmannenöver har
i ärende uttalat kommunerna tillsynsansvariga.ett äratt
Utredningen delar denna uppfattning. Lagtexten emellertidär
enligt utredningens mening inte helt klar. Utredningen
föreslår därför tillägg i 2 § andra stycketgörs såatt ett att
innebörden bestämmelsen blir tydligare.av

l Djurförsöksetiska1.1 nämndernas

prövning djurförsökav

Användning försöksdjur för vetenskapliga eller andra jämförligaav
ändamål, innebär djuren för lidande, skall enligtutsätts 21 §attsom
djurskyddslagen från etisk synpunkt innan försöketprövas påbörjas.
Prövningen särskilda djurförsöksetiskagörs nämnder 41 §av
djurskyddsförordningen, har till uppgift ingåendegöraattsom en
och allsidig bedömning nödvändigheten djurförsök och deettav av
etiska problemen kring försöket. utföraFör den uppgiften haratt
nämnderna särskild sammansättning. I nämnderna ingårgetts en
därför lekmän, forskare och för personal harrepresentanter som
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allmänintressenasåvälfinnslekmännenBlandförsöksdjur.hand om
gällerprövningenVidforeträdda.djurskyddsorganisationernasom

tillskall hänsynnämndendjurskyddsförordningen taenligt 49 § att
förlidandetsidanandraoch åbetydelseförsöketssidanå ena

vetenskapligaforanvändsdjuravstyrkaskallNämndendjuren. att
synpunkt ellerallmänangeläget fråninte kanändamål det ansesom

metoder.andrakunskaplikvärdigfåmöjligtdet är att genomom

ändratsdjurskyddslagenVarför 2 §11.2

tidigare

lydelse:följandehar§Djurskyddslagens 2

ochlidandeonödsgtoch skyddasvälbehandlasskallDjur mot"2 §
sjukdom.

förstaavsesi 19 §ändamålföranvändsDjur, somsom
ellerlidandeför onödigtinteskallstycket, utsattavaraanses

tilstyrktshardennaanvändningen,vidsjukdom enavom
nämnd."djurförsöksetisk

juli 19901kraftträdde idjurskyddslageni §stycket 2Andra cen
endastparagrafenomfattadeDessförinnan1990:628.SFSgenom

djurstycketförstai är19 §djurstycket. Deförsta somavsessom
försöksdjur.s.k.ändamål,vetenskapligtanvänds för

durskyddslageninfördes i 2 §stycketandramedsambandI att
f.:101989/9:l18följande prop.departementschefenuttalade s.

särskild frågaocksåsammanhangetdet härvill i ta"Jag upp en
uppmärksammatsharochförsöksdjurtillsynenrör somavsom

djursådanaAnvändningen prövasdebatten.allmännai den av
tillsynennämnder medan ärdjurforsöksetiskasärskildaav

har iandra hur. Dettai frågaanordnad på sätt omsomsamma
meddelathälsoskyddsnämndenochmiljö-tillfall lett attett par
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föreläggande förbud försök godkänts vid den etiskamotom som
prövningen. ärende överklagandeEtt sådant beslut harettom av
nyligen kammarrätten.avgjorts har därvidKammarrättenav
uttalat lagligennämnden inte förhindrad meddelaäratt att ett
sådant förbud.

Enligt djurskyddslagen får djur inte för2 § onödigtutsättas
lidande sjukdom.och propositionen med förslagI till ny
djurskyddslag framhåller jag huvudregeln bör djuratt attvara
alltid skall åtnjuta sådant skydd det dock i vissa fall ärattmen
oundvikligt djur åsamkas visst lidande, vidatt ett t.ex.
användning försöksdjur. den etiskaGenom prövningenav - - -
tillgodoses således bl.a. kravet djur inte onödigtvis skallatt

för lidande och sjukdom. Avsikten med gällandeutsättas
bestämmelser givetvis den bedömning angelägenhetenär att av

forskningen de djurförsöksetiska nämndernagörsav som av
skall förbindande tillsynsmyndigheterna. fallI annatvara
förlorar den etiska prövningen del sitt värde. Miljö- ochen av
hälsoskyddsnämnden har inte heller sådan särskild kompetens

bör krävas för försök bör få utföras ellerprövaatt ettsom om
inte. Nämnden har i stället viktig uppgift tillatt atten se
försöket utförs enligheti med den tillstyrkta ansökningen och att
djurens vård och förvaring i samband med försöksverksamheten

tillfredsställande från djurskyddssynpunkt. lagenJagär attanser
förtydligasbör det klarare framgår djurförsökså att att ettom
tillstyrktshar etiska såvittvid den prövningen så skall djuret,

försöket, inte for onödigt lidande ellerutsattavser anses vara
sjukdom. En bestämmelse med den innebörden bör itas ett

andra stycke i 2 §."nytt
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samfundetNordiskaFramställning11.3 av

i 2 §ändringdjurförsökplågsammamot om

djurskyddslagen
Jordbruks-förchefentillaugusti 1994den 16framställningI en
djurförsökplågsammasamfundetNordiskahar motdepartementet
återfår sindenså,ändrasdjurskyddslagen att§föreslagit 2att
Jordbruks-remissbehandlatsharSkrivelsenlydelse.ursprungliga av

utred-till dennaöverlämnatsharRemissyttrandenadepartementet.

ning.
skrivel-anför idjurförsökplågsammasamfundetNordiska mot

följande:bl.a.sen

SMPDdjurförsök Nplågsammasamfundet"Nordiska ansermot
miss-olyckligtmycket sättdjurskyddslagSveriges ettatt

därförhoppasförsöksdjur. Vibli atttvingasdjurde somgynnar
medtillkommaföråtgärder rättavidtaskaregeringen att

i lagen.svagheterna
förskaintedjur utsättasdjurskyddslageni säger att§2

riks-komtilläggetmed ettlidande. Menonödigt genomsom
Därförurholkats.skyddförsöksdjurenshar1990dagsbeslut
lydelseursprungligasintillbakafådjurskyddslagenimåste 2 §

tillägg.någrautan
råd-desådet idagparagrafeni attärtilläggetgrundPå av
denheltbeslutENnämndernas styrdjurförsöksetiskagivande
ENmöjlighet atttillsynsmyndighetens trotsattansvariga agera,

ansökningarnabehandlarenbartfältetpåallsinte utanär ute
papperet.

kvar,skalydelsennuvarandedenförtalarIngenting att vara
betydligtfåråtgärder så ENdet krävsändå blir attdenmen om

kunnanämndernaskadärmedoch ävenskyldigheterstörre
ingethar ENuppfylls. Idaginte kravenställas till ansvar om

detbehandlatsväl haransökanuppföljningsansvar när men om
förskanämndenendastmeningriksdagens att ansvaraär



Kommunernas 179SOU 1996:13 ansvar

försöksdjurens skydd naturligtvis uppföljning ingåmåste även
i arbetet.

fall för varje ansökan få utföraNämnden måste i så attom
djurförsök detaljutredning, kräva samtligagöra attsamten

försökettänkbara konsekvenser redovisas för skaattav man
kunna utlåtande. exempel på svårigheterna medEttett attavge
innan försök kunna djuren kommeravgöraett startar attom

för onödigt lidande genforskningen, eftersomutsättas är
osäkerheten oftast angående vilka effekterär stor en
manipulering kan få djuren. de tillstyrkerNär ENväntas ett
försök vilket oftast sker idag det enligt lagen inte möjligtär att
ingripa. "- - -

Nordiska samfundet plågsamma djurförsök anför vidare imot
"gjort den tolkningen vidskrivelsen kommun näratt en man en

djurförsök vidtagitanmälan djurplågeri i samband med inteettom
åtgärder hänvisar till inte har något tillsynsansvarutan att man
enligt djurskyddslagen."2 § i

Justitieombudsmannens granskning11.4 av

kommuns handläggning ärendeettaven

avseende djurförsök

Justitieombudsmannen granskat det ärende djurförsökJO har om
djurförsök hänvisar till iNordiska samfundet plågsammamotsom

skrivelsen till Jordbruksdepartementet.
anmälan kommu-Enligt beslut dnr 2678-1993 avsågJO:s mot

tillsynsmyndighet djurskydds-underlåtenhet enligtdess attnen som
miljö-anmäla misstanke brott. beslut framgårlagen Av JO:s attom

hälsoskyddsnämnden i i huvudsak anförde följandeoch kommunen
till sin tid uppmärksammat rättsfall hadei sitt yttrande JO. påI ett

meddelat försöksledaredjurförsöksetiska nämnden i Stockholm en
tillstånd utföra djurförsök. Med hänvisning till djur-2 §att ett

förbjöd lokala tillsynsmyndigheten försöket.skyddslagen den
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med ochstöd 2länsstyrelsen,överklagades tillBeslutet avsom
Länsstyrelsensbifall.lämnade besvärendjurskyddslagen26 utan
likaledes läm-i sin till kammarrätten,överklagadesbeslut tur som

prövningenden rättsligabifall. Därmednade besvären utan av-var
fickdjurskyddslagenemellertid 2 §medfördeslutad. Fallet ettatt

hälsoskyddsnämn-miljö- ochavsnitt 11.2. Iandra stycke senytt
detåtalsanmälanskyldighetfaller närtillsynsansvardens göraatt

djurskyddslagen.djurplågeri eller brottmisstankefinns motom
vad tillsynsansvaretosäkerhetemellertidråderPrincipiellt stor om

vetenskapligtföranvändning djurtillståndspliktigomfattar vid av
efter ändringenhälsoskyddsnämnden harMiljö- ochändamål. av

inte hartillsynsroll så densinuppfattatdjurskyddslagen2 § att
vetenskapligtdjur föranvändningvidtillsynsansvarnågot av

ändamål.
citeradeavsnittdet i 11.2delaråtergav JOsitt beslutI av-av
bedömningi sinföljandeoch anförde bl.a.propositionenfrånsnittet

tillsynenlokalaklart denframgårförarbetenaärendet. Av attav
de kommu-tidigare, skallliksomdjurskyddslagen,enligt utövas av

föranvändsdjurbeträffande sådananämndernanala även som
nämnd bl.a.sålunda sådanändamål. åliggerDetvetenskapligt atten

ansökningen.den tillstyrktaenlighet medutförs iförsökentillse att
hälso-miljö- ochfrågai dennatveksamhetsådanNågon som

inte föreligga.yttrande kani sittuttryck förskyddsnämnden gett
omfattningeninställning tillfelaktiganämndensEnligt JO måste av

får förut-denallvarlig, eftersombedömassitt tillsynsansvar som
skyldighetsineftersattnämnden utövatillha lett attsättas att

avseende.angelägetsärskiltitillsyn ett

framställningenRemissyttranden11.5 över

plågsammasamfundetNordiska motav

djurförsök
harorganisationerochinstitutionermyndigheter,30-taldrygtEtt

plågsammasamfundetsNordiskaremissyttrandenlämnat motöver
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djurförsök framställning till Jordbruksdepartementet. fler-Det stora
talet, omkring remissinstanser20, det inte framkommitattanser
sådana skäl förtalar ändring djurskyddslagen,2 § så attsom en av
den återfår sin ursprungliga lydelse. majoritetEn dessa instanserav

universitet, myndigheter och andra självaär använderorgan som
försöksdjur, medan övriga instanser delar majoritetenssom upp-
fattning i huvudsak tillsynsmyndigheter. Centrala försöksdjurs-är
nämnden framhåller i sitt remissvar innebörden 2 § djur-att av
skyddslagen enligt departementschefens motivering i proposition-
1989/90:1 18 den bedömning angelägenheten forsk-är att av av-
ningen de djurförsöksetiska nämnderna skallgörssom av vara
bindande för tillsynsmyndigheterna och den etiska prövningenatt
i fall skulle förlora del sitt värde. Enligt nämnden tordeannat en av

utvärdering 2 § och de avgränsningsproblem den kan ha getten av
upphov till lämpligen i denna utredning.göras

Några de remissinstanser uppfattningen 2 §är attav som av
djurskyddslagen bör återfå sin ursprungliga lydelse har anfört deatt

nuvarande lydelse paragrafen skapat osäkerhetatt denanser av om
lokala tillsynsmyndighetens möjligheter ingripa vid djurförsök.att
Andra remissinstanser framhåller tillsynsmyndigheternas möjlig-att
heter ingripa försöksdjurs lidande, den djurförsöks-att mot som
etiska nämnden inte kan ha förutsett, begränsats eller fråntagits
myndigheterna tillägget i 2 Ytterligare några instansergenom

nuvarande lydelse paragrafen missgynnar försöks-attmenar av
djuren. Det djurskyddsföreningar och tillsynsmyndigheterär
inklusive Svenska Kommunförbundet vill återgå till den tidi-som

lydelsen djurskyddslagen.2 §gare av
Uppfattningen det väsentligt de ansökningar deäratt att som

djurförsöksetiska nämnderna tillstyrker utförligaså det tydligtär att
framgår vilket lidande djuren får för har framförts någrautsättas av
remissinstanser.
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tillsynEnkätundersökning över11.6 om

försöksdjur
till hand-ställtsenkätundersökning,har gjortUtredningen somen

detdärfyrtiotal kommunerhosdjurskyddsfrågor, ettläggaren av
föreståndaregodkändajordbruksverkfinns Statens ansvararsomav

enkätendjurskyddslagen. Svar20 §djurförsöksverksamhetför
hardessakommuner. Av30-taltillsynspersonal ilämnatshar ettav

djurförsök intebl.a. förfrågornaställdade attalla besvaratinte
erfarenhetsaknartillsynspersonalförelleri kommunenbedrivs att

verksamhet.sådantillsyn överav
lydelsenändradedeni kommunerTillsynspersonal atttre anser

kaninte utövakommunenmedförtdjurskyddslagen§ att2av
kommunerpersonal i attmedandjurförsök, artontillsyn anseröver

sådanhindrar kommunerna utövainte attlydelsenändradeden
lydelsenändradedenharPersonal i kommun atttillsyn. svaraten

djurförsök,iingripa närinte kunnatkommunenmedfört2 § attav
iTillsynspersonalansökningen.tillstyrktaföljt deninteförsöket

harkommunuppfattningen. Ihar denkommuner motsatta ensexton
medförtparagrafenlydelsenändrade attdenpersonalen attsvarat av

tillstyrktadendjurförsökingripa i attkunnatintekommunen p.g.a.
personal iharfrågai denna sextonOcksåoklar.varitansökningen

uppfattningen.denkommuner motsatta

överväganden förslagoch11.7

enkät-ochremissyttrandenaredovisadededrarUtredningen av
kanavgränsningsproblemdeföljande slutsatser somomsvaren

i frågatillsynsansvarnämndernaskommunalabeträffande definnas
försöksdjur.om

självaorganisationerochinstitutionermyndigheter,deAtt som
någraprincip inteändamål ivetenskapligaföranvänder djur ser

tämligenmeningutredningensenligt natur-avgränsningsproblem är
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ligt, eftersom i sinde verksamhet inte har direkt anledning att ta
ställning till hur andra stycket djurskyddslagen2 § bör tolkas.

Framför allt enkätsvaren, också remissyttrandena, talarmen
enligt utredningens mening för inte heller tillsynsmyndigheternaatt
har några problem gränsdragningen. överväl-större Engöraatt
digande majoritet handläggare djurskyddsfrågor således attav anser
kommunerna har för tillsynen försöksdjur, medanöveransvar en
liten minoritet kommunerna inte har det harJOatt ansvaret.anser
dessutom gjort klargörande uttalande i denna fråga innebärett som

kommunerna tillsynsansvariga se avsnitt Utredningen11.4.äratt
emellertid det ändå finns skäl något ändra formu-att attanser

leringen § andra stycket djurskyddslagen,2 eftersom innebördenav
stycket inte framgår lagtexten.enbart Innebörden framgårav av

tidigaredäremot, redovisats, departementschefens uttalandesom av
propositionen,i där det bl.a. "lagen bör förtydligas såsägs att att

klarare framgårdet djurförsök har tillstyrkts vid denatt ettom
etiska prövningen så skall djuret, såvitt försöket utredningensavser
kursivering, inte för onödigt lidande ochutsattanses vara
sjukdom." I propositionen vidare nämnden har viktigsägs att en
uppgift i "se till försöket utförs i enlighet med den tillstyrktaatt att
ansökningen och djurens vård och förvaring i samband medatt
försöksverksamheten tillfredsställande från djurskyddssynpunkt"är

1989/902118prop. 11. förtydliga avsikten med denFör atts.
gjorda ändringen föreslår utredningen följande tillägg kursivatt
text i 2 § djurskyddslagen:görs

"Djur skall behandlas väl och skyddas onödigt lidande ochmot
sjukdom.

Djur, används för ändamål förstai l9§som som avses
stycket, skall inte för onödigt lidande ellerutsattaanses vara

vidsjukdom användningen, denna har tillstyrktsom av en
djurförsöksetisk nämnd och utförs enlighet tillstyrktamed deni
ansökningen. "
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betydelsefullt dedetframhålla attärutredningenvillSlutligen att
nämnder-djurförsöksetiskai dedeltartillsynsmyndigheternalokala

Tillsynsmyndig-hittills.utsträckningisammanträden änstörrenas
djur-inte barakunskapvärdefullfåsåskulle påheterna sätt om

mellannämndernaavvägningar gördeocksåförsöken utan somom
lidandet försidanandraoch åbetydelseförsöketssidanå ena

dekunskapfåkunnadärigenomskullenämndernaOcksådjuret. om
ömsesidigaförhållanden. Dentillsynsmyndigheternaskommunala
verksamhettillsynsmyndigheternasochnämndernasFörståelsen för

öka.kunnaskulle härigenom
skall kunnatillsynsmyndigheterna utövalokaladeFör enatt

utredningensenligtdetdjurförsökdjurskyddstillsyn ärfullgod över
utbild-tillräcklighardjurskyddsinspektörernaväsentligtmening att

inomutbildningexempeldjurförsöksverksamhet. Ettining även
dendeltakunnabör ärinspektörernadjurförsöksområdet, som

i deledamöterförbedriverförsöksdjursnämndenCentralasom
nämnderna.djurförsöksetiska
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Bemyndigandet12 i 4 §

djurskyddslagen meddela föreskrifteratt

hur hållasdjur skall och skötasom

Enligt djurskyddslagen skall djur4 § föds ellersom upp
hålls för produktion livsmedel, ull, skinn eller pälsar ellerav
för användas i tävling hållas och skötas i godatt en
djurmiljö och sådant främjardet deras hälsasättett att
och dem möjlighet bete sig naturligt. paragrafensAvattger
andra stycke framgår regeringen eller, efter regeringensatt
bemyndigande, Jordbruksverket får meddela ytterligare
föreskrifter hur sådana djur skall hållas och skötas.om

Utredningen det finns behov detaljeradeattanser av
bestämmelser hur djur skall hållas för fleroch skötasom
djur och föreslår därför djurskyddslagen4 § ändras så,att att
Jordbruksverket kan bemyndigande meddelaett attges
skötselföreskrifter för samtliga djur omfattassom av
djurskyddslagen.

12.1 Skötselföreskrifter som

Jordbruksverket får meddela

Enligt djurskyddslagen skall djur4 § föds eller hålls försom upp
produktion livsmedel, ull, skinn eller pälsar eller för användasattav
i tävling hållas och skötas i god djurmiljö och sådant sättetten

det främjar deras hälsa och dem möjlighet bete sigatt att natur-ger
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eftereller,regeringenframgårstyckeandraparagrafens attligt. Av
ytterligaremeddelaJordbruksverket fårbemyndigande,regeringens

sådantEttoch skötas.skall hållassådana djurföreskrifter hurom
djurskyddsförord-i §Jordbruksverket fått 17bemyndigande har

ningen.
innehöll någotinte4lydelsenursprungligaden oml somav

fördjurhållningengrundläggande kravvissatävlingsdjur, angavs
djur-propositionenEnligthusdjursskötseln.inomenbartdjur om

allmännadenpreciseringparagrafenskyddslagen utgör aven
skyddasochvälbehandlas motskalldjurenligt 2 §skyldigheten att

tillbegränsadesparagrafen attsjukdom. Attochlidandeonödigt
intepropositionenenligtinnebärhusdjursskötselninomgälla djur
djurövrigaförocksågällermotsvarande kravinteför sigochi att

husdjursskötseln utgörDjur inomför.tillämpliglagen ärsom
ekonomiskadegrundpåsärskiltemellertid utsatt avgruppen

52.1987/88:93djurhållningen prop.iliggerintressen s.som
gjordes 1992djurskyddslageni 4 §tävlingsdjurTillägget om

anfördeför tilläggetskäljanuari 1993. Somkraft den 1trädde ioch
tillsyns-effektivarekan blitillsynendepartementschefen omatt

bindandetilltillgångverksamhet harsinstöd förmyndigheten som
oftatävlingshästar, ärgällerdetdet,ochföreskrifter näratt

förgradlika högi minstinvolveradeintressenekonomiska som
skulletävlingsdjurdärförföreslog ävendjur.lantbrukets Han att

17.1991/921173prop.omfattas 4 § s.av
medmeddelathittillsJordbruksverketskötselföreskrifterDe som

djurskydds-§och 17djurskyddslageni §bemyndigandet 4stöd av
djurhållning1993:129SJVFSföreskrifternaförordningen är om

lantbruketinom m.m.
bemyndigandenågot attnärvarande inteförharJordbruksverket

eller för hästarförsöksdjurförskötselföreskriftermeddela somt.ex.
tävlingsverksamhet.används iinte

eftereller,regeringenfår1988:534djurskyddslagenEnligt §7
föreskriftermeddelaJordbruksverketbemyndigande,regeringens om

djur-§fångenskap. 19Idjur ihållaförvillkorellerförbud attmot
sådantfåttJordbruksverkethar ett1988:539skyddsförordningen
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bemyndigande. Jordbruksverket har nyligen med stöd bemyndi-av
gandet utarbetat förslag skötselföreskrifter omfattarett ävensom
s.k. zoobutiksdjur. föreslagna föreskrifternaDe gälla för bl.a.avses
fåglar, illrar, hardjur, ödlor, sköldpaddor, kroko-gnagare, ormar,
diler, groddjur och fiskar.

12.2 4 djurskyddslagenBör § omfatta
skötselföreskrifter för försöksdjur

12.2.1 Internationella överenskommelser om
försöksdjur

Genom Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen gäller numera
rådets direktiv 86/609/EEG den 24 november till-1986av om
närmning medlemsstaternas lagar och andra författningarav om
skydd djur används för försök och andra vetenskapligaav som
ändamål. Av artikel framgår alla försöksdjur5 hållasskall iatt
lämplig miljö, deras behov foder, och tillsyn skallatt vattenav
tillgodoses deras fysiologiska och etologiska behov skallsamt att
inskränkas i minsta möjliga utsträckning. vidareDär sägs att
försöksdjuren skall ha daglig tillsyn och deras hälsa ochatt
välbefinnande skall kontrolleras behörig Vidareav en person.
framgår åtgärder skall vidtas för avhjälpa varje skada elleratt att
lidande fortså möjligt. Direktivet har i denna intedel ännusom
införlivats i svensk rätt.

juniI 1988 ratificerade Sverige Europarådets konvention om
skydd ryggradsdjur används för försöks- och annat veten-av som
skapligt ändamål. konventionenI ställs liknande krav skötseln

försöksdjur i nämnda direktiv 86/609/EEG. Konven-av som nyss
tionens artiklar har införlivats i svensk förutom de artiklarrätt som
behandlar skötseln försöksdjur.av
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samfundetNordiskaFramställning mot12.2.2 av
iändring 4 §djurförsökplågsamma om

djurskyddslagen

plågsammasamfundetNordiskaframställning motdenl som
augusti 199416denJordbruksdepartementettillgjordedjurförsök

föreslogavsnitt 11.3djurskyddslagen seiändring 2 § sam-om
förutfärdaskanskötselföreskrifterändras så4 §fundet attävenatt

försöksdjur.
har läm-organisationerochinstitutionermyndigheter,30Drygt

remiss-Omkring 25framställningen.remissyttranden övernat
det blirändras såbördjurskyddslagen§ att4instanser attanser

Endast någraförsöksdjur.skötselföreskrifter förmeddelamöjligt att
oförändrad.förblibör§åsikten 4harfå instanser att

tillsynsmyndigheterochdjurskyddsorganisationerhuvudsakI
dvs.djurskyddslagen,omfattas 4 §bör attförsöksdjuratt avanser

och pågod djurmiljöskötas ihållas och ett"skallförsöksdjuren en
möjlighetdemhälsa ochfrämjar deras attdetsådant sätt att ger

skötsel-meddelamöjligtdet börochnaturligt",sig attbete att vara
harjordbruksverkinriktning. Statensmotsvarandemedföreskrifter

tidigarefaktorerekonomiskaframhållit deyttrandei sitt att som
animalieproduk-förpropositionergrund i attettangetts parsom

iomfattas 4 §tävling böranvänds ioch djurdjurtionens avsom
vetenskapligaanvänds förför djurgällatordegradhög även som

ändamål.
föreslårförsöksdjuranvänderinstitutionerdeFramför allt som

så långt-inteförsöksdjur ärfördjurskyddslagenitillägg 4 § somett
veterinär-stycke. Statensförstanuvarandeparagrafensgående som
för dennarepresentativtkanyttrandeanstaltsmedicinska somses

kun-med nuvarandedetyttrandei sittanförAnstalten attgrupp.
användsdjurarterallaförmöjligttordeinte "varaskapsnivå att som

förförutsättningenform förpreciseradnågonförsöksdjur angesom
dockbordenaturligt Detsigbeteskall kunnadjurdessa varaatt

såförsöksdjurförbestämmelsergrundläggandeutfärdamöjligt att
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djurmiljö ochhållas skötas i goddessa skall kunna ochävenatt en
främjar deras hälsa."sådant detsätt attett

remissyttrandeförsöksdjursnämnden framhåller i sittCentrala att
Sverige inte fullföljt sina åtagandenenda område därdet ännu

det områdeenligt den tidigare nämnda Europarådskonventionen är
försöksdjur. försöksdjurs-och förvaring Centralavårdrör avsom

vård ochnämnden det angeläget föreskrifteräratt att omanser nya
Även jordbruks-förvaring försöksdjur utfärdas. Statenssnarastav

det internationella åtagande Sverige harverk har framhållit genom
Europarådskonventionen.

Övrigt

anförthar i "Djurskyddstillsyn 1994"Jordbruksverkets arbetsgrupp
inte har be-brist i lagstiftningen verketdet allvarligär attatt en

för försöksdjur ochmyndigande utfärda skötselföreskrifter attatt
därför bör ändras§ djurskyddslagen s. 32.4

överväganden och förslag12.2.3

beträffande försöksdjurtill Sveriges åtagandenMed hänsyn dels
dels till detUnionen och Europarådet,Europeiskagentemot

djurskyddslagenredovisade remissutfallet utredningen 4 §attanser
skötselföreskriftermöjligt meddelaändras det blirbör så attatt

förskötselföreskrifterlångtgående bör dåockså för försöksdjur. Hur
i princip inteUtredningens uppfattning §försöksdjur 4vara är att

denmellan försöksdjur och andra djur.skillnad Ibör någongöra
djurskötselndjurförsök medför inskränkningar iutsträckning som
enligt utred-bete sig naturligt, bör dettaoch djurens möjlighet att -

djurförsöksetiskaansökningen till denmening framgåningens av-
uppgiftnämndensnämnden. bör alltså ingå i den etiskaDet att

ocksåställning till ansökningen i övrigtsamtidigt den tatarsom
inskränkningar i de aktuella avseendenaställning till vilka somnu

skötselföreskriftermedan försöket pågår.bör tillåtna De somvara
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böri fråganormalt kan kommabedömningutredningensenligt vara
meddelas StatensFöreskrifterna börkaraktär.grundläggande avav

försöksdjursnämnden.Centralasamråd medjordbruksverk efter
djurskydds-sammanfattningsvis 4 §uppfattningUtredningens attär

skötsel-meddelamöjligtblirdetändras såbörlagen attatt
principföreskrifter idessaförsöksdjur ochföreskrifter också för att

djur. Somför andraförsöksdjurlångtgående förlikabör somvara
ändras.djurskyddsförordningen§bör 17konsekvens härav ävenen

i avsnittparagrafer lämnasdessalydelsetillförslagEtt avny
12.3.2.

omfattadjurskyddslagen12.3 4 §Bör

samtliga djurförskötselföreskrifter

förskötselföreskrifterförslagTidigare12.3.1 om

djurfler

Jordbruks-lämnatsförslagtidigare hartillfällenVid några attom
med-bemyndigandeLantbruksstyrelsens,tidigareverkets, eller att

defler djuromfattatillutökas änskötselföreskrifter bordedela att
djurskyddslagen.i 4 §nämnssom

Lantbruksstyrelsensbl.a. iförslag har lämnats rapportsådantEtt
djurägar-framhållsHästutredningen. ll99l:4 attrapporten nya

djurskötselerfarenhetingenellermed litenkategorier tillkommit av
vanvårdochgod skötselmindredetta lett tilloch t.o.m. avatt en
betydandedjurhanteringokunnigEnligt etthästar. ärrapporten av

allmän-hästägandedenbland mångaOcksådjurskyddsproblem. av
sköt-kunskapenm.fl.,instruktörerförebilder, ärhetens tränare, om

enligtotillräcklig.ofta Det rapportenoch träning hästar ärsel av
till-lokalahälsoskyddsnämndernasochmiljö-angelägetmycket att

förföremålblirhästhållningallomfattningfår sådan att enensyn
måste,hälsoskyddsnämndernaochMiljö-regelbunden årlig tillsyn.

i dennaexpertisveterinärtill kompetentha tillgångdet vidare,sägs



djurskyddslagenBemyndigandet § 191i 41996:13SOU

tillsyn. Författningsändringar bör enligt ske så Lant-attrapporten
bruksstyrelsen kan utfärda skötselföreskrifter för hästar 134 f.s.

samband med riksdagen behandlade det tidigare nämndaI att
tillägget tävlingsdjur i djurskyddslagen anförde jordbruks-4 §om
utskottet följande 1992/93:JoU1 7:s.

"Utskottet konstaterar dock den utformning i lagen4 §att som
får innebär djurskyddsintressen fortfarandeväsentligaattnu

kommer lämnas utanför lagrummets tillämpningsområde.att
Bl.a. har Lantbruksstyrelsen i sin Hästutred-1991:4rapport
ningen problem förknippadeuppmärksammat de medärsom
hållandet privathästar. Enligt skulle bristande kun-rapportenav
skaper det gäller skötsel och motiverabåde vård kunnanär
utökade möjligheter skötselföreskriftermeddela bindandeatt

för dessa djur. Vid den utfrågning utskottet genomförtäven som
samband med detta framfördes synpunkteri ärende liknande

bl.a. för Veterinärförbundet. Enligt ut-representanterav - - -
skottets mening kan det i vissa fall finnas anledning att ge
föreskrifter från djurskyddssynpunkt långtgåendeettom mer

sig inte iskydd det gäller sådan djurhållning iäven när som
första hand motiveras ekonomiska intressen. Utskottet ärav

förmedvetet tillämpningsområdet §utvidgning 4attom en av
genomgripandei enlighet med det anförda torde kräva en mer
mening bör detförändring djurskyddslagen. Enligt utskottetsav

möjligheterankomma regeringen vilkaövervägaatt som
finns på bättre tillvarata sådana väsentliga djur-sättatt ett

tillämpningsområdet förskyddsintressen i dag faller utanförsom
djurskyddslagen."4 §

Jordbruksutskottet har gjort uttalandeliknandeäven ettsenare som
det citerade 1994/95:JoUl 12.nyss s.

Samfundetsde remissyttranden lämnades NordiskaI översom
plågsamma djurförsök framställning skötselföreskrifter förmot om

försöksdjur framförde synpunkternågra remissinstanser påäven
sådana föreskrifter för jordbruksverk anförövriga djurslag. Statens
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alla djuromfattabördjurskyddslagenyttrande 4 §i sitt attt.ex.
lämnadesyttrandenLiknandedjurskyddslagen.berörs avsom av

KommunförbundetSvenskatillsynsmyndigheter.fyraytterligare
uttalattillfällenvid fleraförbundetyttrandesitt attframhåller i att

Kommunförbundetalla djur.omfattadjurskyddslagen bör4 § anser
be-Jordbruksverket saknarlagstiftningenidet brist attäratt en

säll-försöksdjur,hurföreskrifterutfärdamyndigande att om
och skötasskall hållastävlingshästarhästarskapsdjur och andra än

i till-inte minstsvårighetermedförförhållandedettaoch storaatt
synsarbetet.

"Djurskyddstillsyniharjordbruksverks arbetsgruppStatens
omfattardenändras sådjurskyddslagen böranfört §1994" 4 attatt

sådanahästarandraoch katterSällskapshundar änsamtäven som
anledningf.. Medtävlingsverksamhet 28s. rapportenanvänds i av

februari 1995denskrivelse 22jordbruksverk ierinrade Statens
framhållit viktenverket tidigareJordbruksdepartementet att avom

berörsomfatta alla djurtillutvidgasdjurskyddslagen4 § attatt som
tillsynsarbetetunderlättaskulleenligt verketlagen, vilketav

regional nivå.lokal och

Överväganden förslagoch12.3.2

bestämmelsengrundläggandedenfinnsdjurskyddslagenl 2 § om
behandlasskalldjuroch skötas. Därhållashur djur skall sägs att

allmänsådanoch sjukdom. Enlidandeonödigtväl och skyddas mot
och hartillämpasvårpraktikenemellertid ibestämmelse attär

djurskyddslagen, bl.a.iparagraferandrai antalpreciseratsdärför ett
ochdjurskyddsförordningengjorts iocksåPreciseringar hari 4

Fördelen medmeddelat.jordbruksverk harföreskrifter Statensi som
tillsyns-ochdjurhållamaenskildadebådepreciseringarna är att

vilka kravinformationkonkretmyndigheterna får somommer
bestämmelsengrundläggandevad deni olika situationergäller än

förvalt-enklare FördärmedblirTillsynen utöva.i §2 attger.
ocksåfinns detdomstolarnaallmännaoch deningsdomstolarna

regler.konkretamedverksamhetendömandefördelar i den mer
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Med hänsyn till förslag,de och remissyttrandenrapporter som
redovisats i avsnitt 12.3.1 bedömer utredningen det finns behovatt

detaljerade bestämmelser hur djur skall hållas och skötasmerav om
och det lämpligt Statens jordbruksverk bemyn-äratt att ettges
digande meddela sådana skötselföreskrifter. Sådana föreskrifteratt
skulle förenkla tillsynsarbetet framför allt det lokala planet.
Skötselföreskrifterna bör för dessa djur liksom för försöksdjur- -
normalt grundläggande karaktär. Utredningen föreslår därförvara av

§ djurskyddslagen ändras4 enligt följande så det blir möjlig-att att
het för regeringen bemyndiga Statens jordbruksverk meddelaatt att
skötselföreskrifter för samtliga djurslag omfattas djur-som av
skyddslagen:

"Djur skall hållas och skötas i god djurmiljö och etten
sådant främjardet deras hälsa och dem möjlighetsätt att attger
bete sig naturligt.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Statens
jordbruksverk får meddela ytterligare föreskrifter hur djurenom
skall hållas och skötas."

konsekvensSom härav bör § djurskyddsförordningen17ävenen
ändras. Med hänsyn härtill och till förslaget i föreslåravsnitt 10.3.2
utredningen paragrafen följande lydelse:att ges

"Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter hur djurom
skall hållas och skötas. Jordbruksverket får meddelavidare före-
skrifter länsstyrelsen för särskilt fall undantagfår medgeattom
från föreskrifterna."
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13 Konsekvenser förslagenav

Utredningen beräknar de årliga kostnaderna för den före-att
slagna lokala djurskyddstillsynen enligt förslagetsom-

kommunen i kombinationutövas med länsstyrelsenav -
uppgår till 48 000 000 kronor. Kostnaderna fördelar sigca
med 43 000 000 kronor på kommunerna och kro-5 000 000

på länsstyrelserna.nor

13.1 Förslagen på lokal tillsynsorganisation
och andra förbättringar i den lokala
djurskyddstillsynen

Utredningen har i avsnitt 8.3 lämnat förslag på hur den lokala
tillsynsorganisationen bör utformas och förbättras. avsnittet före-I
slår utredningen kommunerna i kombination med länsstyrelsernaatt
bör få för den lokala djurskyddstillsynen. Kommunerna böransvaret
således i framtiden i huvudsakäven för den lokala djur-ansvara
skyddstillsynen. Länsstyrelserna bör dock ha för den lokalaansvaret
tillsynen djunransporter, cirkusdjur,över djur i djurparker och
liknande anläggningar, hägnat vilt, tävlingsdjur och djur inomrenar,
slakteriområden.
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konsekvenserEkonomiska13.1.1

för förbättradkostnadernaberäkningarfinnsavsnitt 3.9.3I enav
kostna-den årligatillsynsorganisation. framgårDäravkommunal att

kro-omkring 000 000beräknas till 48för samtliga kommunerden
inspektion tredjekostnaden förgenomsnittligaoch den vartennor

det renodlade kommu-Beräkningarnatill kronor.år 3001 avserca
nala alternativet.

länsstyrelserochKommuner

tillsynsorganisationenkombinerade lokalaföreslagnaden görFör
Enligt avsnittkostnaderna. 3.2.1följande beräkningutredningen av

de kända till-djur omkring 90lantbrukets procentutgör av
föreslås fåEftersom kommunernasynsobjekten i kommunerna.

djurhållning,lantbrukets djur ochtillsynen även överöver annan
tillsynsansvarlänsstyrelserna föreslås fåbör de objekt översom

tillsynsobjekt. Kom-samtligatiomindre än procentutgöra av
kronor000 seårliga kostnad 48 000beräknade camunernas
schablon-förslagetdet kombineradedärför iavsnitt bör3.9.3

kronor000med minst 43 000kommunernamässigt fördelas på
kro-000 000länsstyrelserna med högst 5ochminst 90 procent

förslaget årliginnebärkommunernahögst procent. För10 ennor
Kommunernaomkring kronor.totalt 3 000 000kostnadsökning

tillbidra derasförinrättastjänstvidare ha behovkan attattav en
sådanavsnitt 3.4.3. Endjurskyddsinspektörema sesamverkan om

Kommunförbundet. DenSvenskaexempelvis vidtjänst kan placeras
omkring 000 kro-till 600tjänsten uppskattaskostnaden förårliga

nor.
utgifterkommunernasbedömning kommerEnligt utredningens

alltfinansierasefter handdjurskyddstillsynenför att av-mer genom
Länsstyrelsernasinspektioner.viddjurägarnagifter tas ut avsom

meningenligt utredningenstillsynen börutgifter föreslagnaför den
därför inteförslagetbedömerUtredningentäckas avgifter. attav
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kommer få några direkta negativa ekonomiska konsekvenseratt för
de berörda myndigheterna.

Sveriges lantbruksuniversitet

Under år har 600 000 kr årligen anvisats till Sverigessenare
lantbruksuniversitet via Statensjordbruksverk se avsnitt for3.3.5
djurskyddsutbildning tillsynsmyndigheternas personal. Motsva-av
rande belopp bör enligt utredningens mening i fortsättningen i
stället kunna anvisas till den föreslagna djurskyddsutbildningennu

20 poäng.

Djurägare och jordbruksnäringen

Förslaget lokal tillsynsorganisation innebär djurskyddstills-att
förbättras och tillsynen i framtiden oftare i dag.att utövas änynen

Djurskyddsinspektörerna får enligt förslaget högre kompetens och
kommer därför helt också kunna djur-sättatt ett änannat nu ge

råd hur djurhållningen kan förbättras.ägaren Inom jordbruks-om
näringen kan det få till följd hälsotillståndet i besättningarna för-att
bättras och det ekonomiska utbytet uppfödningen därigenomatt av
också blir bättre. förbättradEn svensk djurskyddstillsyn kan dess-

åberopas jordbruksnäringen i marknadsföringen dessutom av av
produkter och kan därmed bli konkurrensfördel i förhållande tillen
utländska producenter.

Som tidigare bedömer utredningen kommunernassagts att ut-
gifter för djurskyddstillsynen efter hand kommer finansieras alltatt

avgifter djurägarna vid inspektioner.tas utmer genom som av
Länsstyrelsernas utgifter för den föreslagna tillsynen bör vidare
enligt utredningens mening täckas avgifter. Djurägarnas ochav
jordbruksnäringens årliga utgifter för djurskyddstillsynen beräknas
därför öka med motsvarande belopp. Med hänsyn till den för-att
bättrade tillsynen kan höja avkastningen för jordbruksnäringen och

utgiften för tillsynen förhållandevis låg bedömer utredningenatt är
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de ekonomiskaförändraravgörandenågotinteförslaget sättatt
djur-för övrigahellerförjordbruksnäringen. Inteförutsättningarna

förändrasförutsättningarna nämnvärt.ekonomiskabör deägare

Konsumenter

för-konsekvensernaekonomiskadebedömerUtredningen att av
jord-förför konsumenternamotsvarandeblir ungefärslaget som

på-avgörandeinte någotförslaget sättdvs.bruksnäringen, att
produktpriserna.verkar

vidpersonalförKonsekvenserl3.1.2

tillsynsmyndigheterna

Kommuner

tillsynsorganisationlokalinnebär förslaget attkommunernaFör
den kompetensinte hartillsynspersonalendelstörre somaven

bli någrainte böremellertid detbedömerUtredningenkrävs. att
femårsperiod påfårkommunernaövertalighetsproblem, eftersom en

personalen hardelomorganisationen. Engenomförasig för att av
de kandjurskyddstillsynerfarenhetkvalificerad attsåtroligen aven

delYtterligareutbildningskravet.det föreslagnafrånfå dispens en
till djur-sigvidareutbildaintresseradevidarekan attavvara
högstdessutomomfattarDjurskyddstillsynenskyddsinspektörer. en

sammanlagtochkommunernai drygt 55fjärdedels tjänst procent av
Störrekommunerna.i drygt 85halv tjänsthögst procent aven

djur-uppgiftsåledes änpersonalen hardelen annanenav
delkanTroligensysselsättning.huvudsakligskyddstillsyn ensom

framtiden.uppgiften iden andrasigpersonalen ägna merav
personal lämnadessutomkommerfemårsperioden attUnder

naturlig avgång.djurskyddstillsynen genom
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Länsstyrelser

Förslaget på lokal tillsynsorganisation innebär länsstyrelserna fåratt
uppgifter Förhållandei till i dag de föreslåsattnya genom ansvara

lokala tillsynenför den djurtransporter, cirkusdjur, djur i djur-över
parker och liknande anläggningar, hägnat fiskodlingar,vilt, renar,
tävlingsdjur och djur slakterier. Utredningen bedömer därförpå att
ytterligare personal kan behöva anställas vid länsstyrelserna. Av

framgåravsnitt l3.l.1 utredningen beräknat den årligaatt att
kostnadsökningen för samtliga län till högstuppgår 000 000 kro-5

Kostnadsökningen blir därmedlän i genomsnitt inte störrenor. per
omkring kronor år, vilket innebär i normal-200 000 detän attper

fallet troligen blir fråga deltidsanställningar veterinärer.om av

jordbruksverkStatens

jordbruksverks del bedömer utredningen förslaget påFör Statens att
tillsynsorganisationlokal inte får några mätbara verkningar för be-

personal.hovet av

ämställdhetspolitiska konsekvenser13. 1.3 J

utredningsmaterialet saknas uppgifter könsfördelning denI om av
personal arbetar inom kommunernas djurskyddstillsyn. Intesom
heller Svenska Kommunförbundet har sådana uppgifter. Enligt

och hälsoskyddstjänstemannaförbundet förbun-Miljö- bestod dock
drygt medlemmar tilldets 1 000 år 1993 knappt 60 mänprocent av

och drygt kvinnor. enligt mening40 Det utredningensärprocent av
rimligt kvinnorungefär proportion ochmänatt attanta samma
arbetar inom den kommunala djurskyddstillsynen, till storsom
del miljö- och hälsoskyddsinspektörer.utövas av

utredningens förslag tillsyns-ställs det krav på den framtidaI att
personalen skall ha särskild djurskydds-genomgått 20-poängsen
utbildning. bli till denna utbildning bör den sökandeFör att antagen
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lantbruksuniversi-Sverigesexempelvisgrundutbildning,lämpligha
djursjukvårdar-hippologutbildning ellerlantmästarutbildning,tets

blandkönsfördelningenlantbruksuniversitetetEnligtutbildning. var
1994/95 följan-budgetåretutbildningarnade nämndanybörjarna

lantmästarutbildningentvååriganybörjarna dendede. 90Av var
djursjukvårdar-nybörjarnade 20och Avkvinnor 7119 män.

hippologutbildningens 45samtliga kvinnor. Avutbildningen var
meningutredningensEnligtkvinnor och 3nybörjare 42 män.var

könsfördelningen hosframtidahur denbedömadet svårtär att
dockliggergenomförs.förslaget Detblir,tillsynspersonalen om

personal till kom-nyrekryteringenhandstillnära attatt anta av
utbildningarsamtligafrånförhållandevis likartadblir tremunerna

blirdärmed ocksåanställdabland dekönsfördelningenoch att
gäller för-överskådlig tid. Detsammaunderjämnförhållandevis
till läns-tillsynspersonalnyrekryteringenmodligen även av

någotförslaget intedärförbedömerUtredningenstyrelserna. att
förförutsättningarnaellervillkorenpåverkaravgörande sätt

mellan könen.jämställdhet

konsekvensergionalpolitiska13.1 Re

innebär kom-tillsynsorganisationtill lokal attförslagUtredningens
tillsynenlokaladen90förfår än procent avmeransvarmunerna
Tillsyns-tillsynen.knappt 10förlänsstyrelsernaoch procent av

väl spriddförhållandevisframtidenisåledesblirpersonalen även
således enligtdetförändring bliregentligNågonhela landet.över
Kvaliteten påavseendet.i detfrågamening inteutredningens om

tillsyns-också innebärvilkethöjas,docktillsynen kommer attatt
djurägarennärvarande kanförutsträckningpersonalen i änstörre ge

Servicen för djurägamaförbättras.kandjurhållningenråd hurom
däremotdjurägamanackdel förförbättrad. En är attsåledes blikan

Utred-efter hand.avgiftsfmansieradalltblirtillsynen sannolikt mer
motverkasdeltill vissutgiftsökningdock dennaningen bedömer att

i övrigtoch denrådgivningförbättradetillsynspersonalens attav
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inte fårså den några negativa regionalpolitiska konse-är stor att
kvenser.

Förslagen13.2 samordning ochom

samarbete

kapitel har utredningen lämnat förslagI 9 hur samordningen
mellan tillsynsmyndigheterna kan förstärkas framför alltoch hur
Jordbruksverkets stöd till övri tillsynsmyndi gheter kan förbättras.ga

kapitlet föreslås också hur samarbetet mellanI tillsynsmyndigheter
polismyndigheteroch kan förbättras. den effektivitetshöjningUtöver
förslagen bör medföra i tillsynsmyndigheternas arbete bedömersom

utredningen förslagens ekonomiska konsekvenser och övrigaatt
konsekvenser de slag redovisats i avsnitt inte den13.1 ärav som av
storleksordningen de direkt mätbara.äratt

Förslagen ändrad13.3 om

ansvarsfördelning mellan tillsynsmyndigheter

kapitel finns förslag hur ansvarsfördelningen mellanI 10 Statens
jordbruksverk och länsstyrelserna förbör ändras uppnå bättreatt ett
resursutnyttjande. Utredningen i detta avsnitt bedömningengör även

förslagens ekonomiska konsekvenser och övriga konsekvenseratt
de slag redovisats i avsnitt de inte13.1 så små ärär attav som

direkt mätbara.

13.4 Förslaget ändring i 2 §om

djurskyddslagen

Utredningens förslag i avsnitt ändring i djurskydds-11.7 2 §en
lagen 1988:534 innebär enligt utredningens mening enbart att



förslagen SOU 1996:13Konsekvenser202 av

konse-egentligaNågrablir tydligare.paragrafeninnebörden av
förslagetutredningen inteförtydligandet kan attkvenser utöver se

medför.

iändring 4 §Förslagen13.5 om

djurskyddslagen
regeringeninnebäroch 12.3.2l2.2.3i avsnitten attFörslagen

med-jordbruksverkbemyndiga Statensi sin attbemyndigas turatt
omfattasdjurslagsamtligaförskötselföreskrifterdela avsom

Jord-haravsnitt 12.1framgått1988:534. Somdjurskyddslagen av
djurskötselföreskrifter förmeddelamöjlighetbruksverket attnu

djurskyddslagen.omfattas §4avsom
reglerfinnstävlingsverksamhetanvänds ihästar inteFör nusom

bedömningJordbruksverketsenligtråd,form allmännai somav -
genomfördes.förslagetföreskrifter,tilländrassannolikt skulle om-

fall intei såföreskrifternaskulleutgiftsökningegentligNågon
bindandekanredanråden görasde allmännaförorsaka, eftersom nu
utfärda.kantillsynsmyndigheternaföreläggandeni form somav

anläggningar detliknandeoch ärdjurparkerhålls idjurFör som
med-skötselföreskriftermöjligtmeningutredningensenligt att som

utgifter. Utred-ökademedförakanförslagetenlighet meddelas i
utgiftsökningar det kanhuruttala sigdock inteningen kan storaom

bli fråga om.
nämnda,tidigaredesällskapsdjur,försöksdjur och utöverFör

förslagen iEnligtskötas.de börhurföreskrifteringafinns omnu
normaltmeddelasskötselföreskrifterdekapitel 12 bör vara avsom

innehålletbedömningUtredningens ärgrundläggande karaktär. att
genomförs,förslagetmeddelas,kommerföreskrifteri de att omsom

deskötselmed denhuvudsak kommeri överensstämmaatt som
djurskötselnundantagsfall därdedag.normalt får i Iaktuella djuren

förslagetbedömerUtredningenöka.dock kravenskulle attär sämre
djurhållningen.förutgiftsökningarinte medför några större
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Fördelarna med förslagen både de djurhållarnaenskildaär att
och tillsynsmyndigheterna får konkret information vilkamer om
krav gäller i olika situationer. Tillsynen blir därmed enklare attsom

forvaltningsdomstolar allmännaFör och domstolar finns detutöva.
fördelar i den dömande verksamheten med konkreta regler. Förmer
tillsynsmyndigheterna och dom stolarna kan förslaget därför i någon
mån medföra utgifterna minskar.att

ytterligareNågra mätbara konsekvenser de slag redo-av som
visats i avsnitt 13.1 kan utredningen inte se.
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genomförandeÖrslagens14 F

djurskyddsutbildningundantag för förslagen 20-poängsMed om en
förslagtillsyn detillsynspersonalen och regelbundenför är somen

karaktären de i princip kandenutredningen lämnat att genom-av
efter det de nödvändigaFörberedelseföras någon större attutan

regerings- och riks-Förslagen får positivfattats.besluten Om en
bedömning kunnadärför enligt utredningensdagsbehandling bör de

föreslår förslagenjanuari Utredningengenomföras den 1997.l att
djurskyddsutbild-genomföra förslageti kraft då.träder För att om

mening förberedelse-emellertid enligt utredningensning behövs en
lantbruksuniversitetdärefter. be-period minst fem år Sverigespå

föreventuellt riksdagsbeslut i frågantid sig efterhöver på attett
Medför genomföra dem.detaljplanera innehållet i kurserna och att

femfyra till årkurs och skulle detdeltagare åromkring 20 taper
det finnsutbildats under förutsättningtillräckligt mångainnan att

länsstyrelsernaochtill kurserna.många sökande Kommunernanog
skaffa kompetensmöjlighet efter handfår därigenom att ny
vidareutbilda sig ellerpersonalenlåta denantingen att egnagenom

djurskyddsutbildningen.personal med dennyanställaatt nyagenom
djurskydds-erfarenhetkvalificerad praktiskhardenFör avsom

möjligt itidigare dessutomtillsyn bör det, att ettsagts, varasom
Utredningenfrån utbildningskravet.få dispensövergångsskede
utbildnings-förslagetkonsekvens med det sagdaföreslår i att om

föreslårkraft den januari Utredningenträda i 2003.krav bör l
intervall påbörjas såmedregelbundna tillsynenvidare den tätareatt

kanjanuari så denmöjligt efter den 1997fort 1 att varasom
bemannadefulltmyndigheterna börgenomförd till då2003, vara

tillsynspersonal.med kompetent
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Författningskommentarer15

föreslårUtredningen
ochdet i djurskyddslagen ändringar i 4dels 1988:534 görsatt
ochoch det i lagen införs två paragrafer, 2424 att nya a

b §§,24

ändringar idels det i djurskyddsförordningen 1988:539 görsatt
och56 59 §§,17, 37,

veterinärin-dels det i förordningen 1971:810 med allmänatt
struktion ändringar i och §§.9 12görs

Författningsförslagen finns före kapitel

lämnas hänvisningar till avsnitt i betänkandetdet följandeI som
behandlar de olika paragraferna.

lag ändring iFörslaget till15.1 om

djurskyddslagen

2§
i avsnitttill paragrafen finns 11.7.Kommentarer

4§
till paragrafen finns i avsnitten och 12.3.2.12.2.3Kommentarer
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24 §
i avsnitt 3.2.2.paragrafen finnstillKommentarer

24 §a
ochavsnitten 6.2.paragrafen finns i 3.3.5tillKommentarer

b24 §
i avsnittparagrafen finns 3.4.3.tillKommentarer

ÖvergångsbestämmelserIkraftträdande och
kapiteli 14.avsnitten och 6.2finns i 3.3.5Kommentarer samt

ändring iförordningtillFörslaget15.2 om

djurskyddsförordningen

4 §
paragrafen finns i avsnitt 10.3.2.tillKommentarer

17 §
12.2.3 ochavsnitten 10.3.2,paragrafen finns itillKommentarer

12.3.2.

37 §
i avsnittparagrafen finns 10.2.2.tillKommentarer

56 §
avsnitt 8.3.paragrafen finns itillKommentarer

§59
i avsnitt 9.1.4.paragrafen finnstillKommentarer

ÖvergångsbestämmelserIkraftträdande och
i kapiteloch 6.2 14.i avsnitten 3.3.5finnsKommentarer samt
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förordning15.3 Förslaget till ändring iom

förordningen med allmän veterinärinstruktion

4 §
till paragrafen finnsKommentarer i avsnitt 3.5.5.

9§
till paragrafen finnsKommentarer i avsnitt 3.5.5.

12 §
till paragrafen finns iKommentarer avsnitt 3.6.4.

Ikraftträdande
kapitelKommentarer finns i 14.
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Kommittédirektiv
WW

B89

Djurskyddstillsynen Dir.
1995:36

Beslut vid regeringssammanträde den juni 1995l

Sammanfattning uppdragetav

lin särskild utredare tillkallas med Lippgift redovisa ochatt
utvärdera hur tillsynen enligt djurskyddslageir 1988:534 och
med stöd lagen meddelade föreskrifter bedrivs lämnasamtav
förslag till hur tillsynen fortsättningsvis bör anordnas.

Bakgrund

Sverige har mycket långtgående djurskyddslagstiftning.en
Djurskyddet intresserar och människor i hög gradengagerar
och viktig etisk fråga. fungerande djurskyddslagstift-är Enen
ning förutsätter emellertid effektiv tillsyn. De grundläggan-en
de bestämmelserna djurskydd återfinns i djurskyddslagenom
1988:534 och djurskyddsförordningen 1988:539.

Enligt 24 § första stycket djurskyddslagen Statensutövar
jordbruksverk den centrala tillsynen efterlevnadenöver av
lagen. Jordbruksverket skall samordna övriga tillsyns-även
myndigheters verksamhet och vid behov råd och anvis-ge

iningar den verksamheten.
l 56 § djurskyddsförordningen länsstyrelsernaattanges

den regionala djurskyddstillsynen.utövar Länsstyrelserna prö-
bl.a. frågor förbud ha hand djur och omhän-attvar om om om

dertagande djur.av
§l 24 andra stycket djurskyddslagen miljö- ochattanges

hälsoskyddsnämnden eller nämnd med motsvarande funktion
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djurskyddstillsynen kommunen.inom denEnligtutövar
försöksverksamhettidigare lagen l986:99 medgällande om

befogenheter vid tillsyn enligtökade kommunala djurskyddsla-
haft befogenheterhar vissa kommuner sammagen, som

avseende frågor förbud ha djurlänsstyrelserna hand omattom
omhändertagande djur. Försöksverksamheten upphördesamt av

den ljanuari 1995.
förslagRiksdagens revisorer har i sitt till riksdagen,

Tillsyn djurskydd, pekat1993/94:RR8 många problemav
vad gäller djurskyddstillsynen. Enligt revisorerna djur-är

prioriterad inom kommunerna ochskyddstillsynen lågt utgör
föruppgift inspektörerna. Intervjuerliten och udda somen

visar tydligt kompetens erfaren-utförts revisorerna ochattav
djurskyddet. Vidareförutsättningar för god tillsynhet är en av

åtskilligaframgår revisorernas kommunerdet rapport attav
vilketdjurskyddsutbildad personal leder tilltillgång tillsaknar

planerad och uppsökandeinte kankommunerna utövaatt
förlitar sig i stället kommunernarevisorernatillsyn. Enligt

följd många talltill djur i blirvilketanmälningar kan att
myndigheternaår efter årundermåliga miljöerikvar utan att
granskningkonstaterar irevisorer sinRiksdagensgriper in. att

fort-till djurskydd i kommunernade avsättssomresurser
otillräckliga.farande varasynes

betänkande,uttalade i sitt bet.Jordbruksutskottet
iriksdagen poli-djurskydd,Tillsynl994/95:JoUl storattav

det gällerambitionsnivå vårdfast högtisk enighet lagt nären
ansåg vidareJordbruksutskottethusdjur.ochbehandling attav

genomslagverkligen skall få idjurskyddslagstiftningenom
effektivdet bland ochkrävspraktiska arbetet,det annat en

anfördedjurskyddstillsyn. Utskottetmålmedveten regering-att
förslag riksdagenmed tillbör återkomma ytterligaredeomen

handläggningenerforderliga iåtgärder kan anses omsom
uppfylla deinte kandjurskyddsärenden grundläggandeanses

djurskyddslagen. Riksdagenambitionerna i beslöt ikraven och
hemställan rskr. 1994/95:32.enlighet med utskottets

Jordbruksverket har iinom januari 1995En arbetsgrupp
djurskyddstillsynen.lämnat angående Irapport rapportenen
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3

förslag till hur djurskyddstillsynen kan bedrivas lokal,ges
regional och central nivå. Arbetsgruppen bl.a. di-tar upp
striktsveterinärernas roll och verksamheten med egentillsyn.

skrivelse till chefen förl Jordbruksdepartementet ien
augusti har Nordiska samfundet1994 plågsamma djurför-mot
sök föreslagit ändring 2 § djurskyddslagen, skulleen av som
innebära återgång till den ursprungliga lydelsen etten genom
borttagande andra stycket i paragrafen. Skrivelsen harav
remissbehandlats. remissyttrandena framgårAv bl. tolk-atta.
ningen paragrafen liar givit upphov till varierandeav upp-
fattningar i fråga de kommunala myndigheternas till-om

gäller försöksdjur.vad Centrala försöksdjursnämn-synsansvar
den påtalar i sitt yttrande bl.a. flera miljö- och hälso-att
skyddsnämnder, enligt enkätundersökning, i behovären av
utbildning för kunna fullgöra god tillsyn inom försöks-att en
djursområdet. Nämnden föreslår vidare utvärderingatt en av
paragrafen i anslutning till den djurskyddstill-görs översyn av

riksdagen efterlyst.synen som

Uppdraget

Enligt regeringens bedömning förefaller den nuvarande
djurskyddstillsynen inte fungera tillfredsställandeett sätt.

slutsats kanDenna bl.a. dra med anledning denman av
granskning riksdagens revisorer har utfört. Utredaren skall ge
ytterligare underlag for komma till med de problemrättaatt

bristeroch finns inom djurskyddstillsynen. Utredarensom
skall förutsättningslöst för denäven överväga ansvaretom
lokala åvilatillsynen skall kommunerna eller länsstyrelserna.
Utredaren vidare beakta de förslag har frambör lagts isom
betänkandet Kommunal uppdragsverksamhet och kommunal
samverkan myndighetsutövning 1995:13.Dsom
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Utredaren skall vidare
djurskyddstillsytten bedrivsredovisa och utvärdera hur samt-

fortsättningsvis anordnas, in-förslag till hur den börge
för respektive myndighetnefattande arbetsinriktnittgbla.
statliga och kommunalaansvarsfördelningen mellanoch

polismyndigheter,tillsynsmyndigheter samt
kan samarbetamyndigheter olika nivåerundersöka hur-

vid tillsynen,
ökade kommunalaförsöksverksamheten medutvärdera-

enligt djurskyddslagen,befogenheter vid tillsyn
samverkar,kommunalbeskriva möjligheter till-

tillsynen skallmodell för hurkartlägga och föreslå en-
slakterier,småskaligabedrivas landets såväl stor- som

kommunala tillsynsmyndigheterna,lämna förslag till hur de-
och distriktsveterinärernabesiktningsveterinärerna närmare

undersöa detdärvid blandkan samarbeta och ärannat om
rappmeringskyl-omfattaslämpligt alla veterinäreratt av

veterinä-tillsynsmyndigheten i de alldighet till den lokala
djurskyddssynpunkt,fråni sitt arbete konstaterar bristerren

avgränsningsproblemoch deutvärdera § djurskyddslagen2-
till-nämndernasfinnas beträffande de kommunalakansom

fråga försöksdjur,isynsattsvar om
inteutvärdera djurskyddslagen och4 § överväga on-

omfattaJordbruksverkets meddela föreskrifter börrätt att
samtliga djur.

personalkartlägga bakgrund och kompetens hos den som-
idag djurskyddstillsytten,utövar

för djur-vilken lämpligredovisa kompetens ärsom-
skyddsinspektörerna,

de konsekvenserna utredningensredovisa ekonomiska av-
förslag.
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Övrigt

jordbruksutskottetsvad anförs iUtredaren skall beakta som
frånförslagenoch 1994/95:J0U1,betänkanden l992/93zJoUl
dir.regeringens direktiv1993/94:RR8,riksdagens revisorer

kommittéer ochdir. tilldir. 1992:50, 1994:1241994:23, sär-
redovisaoffentligt åtagandenskilda utredare pröva attatt

jämställdhetspolitiska konsekvenserrespektiveregionalpolitiska
lagtJordbruksverkets arbetsgruppsynpunkterdesamt som

djurskyddstillsyn under årenfram i olika rapporter om
myndigheterberördaskall samråda medUtredaren1988-1995.

utredningens gång.under

Redovisning uppdragetav

den decemberredovisa sitt uppdrag 15Utredaren skall senast
1995.

Jordbruksdepartementet
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Bilaga 2

Svar på enkäter kommunernas tillsyn enligt djurskyddslagenom

247 enkäterhar behandlats.

För vissafrågor flerahar svarsalternativvarit möjliga. 1de där sammanlagdasvar procentsatsen
blir än 100 % beror det på än har angivits.mer att ettmer svar

I Hur bedrivs diurskvddstillsvnen

Vilkenkommunalnämnd för zljurskyddtzillsynenansvarar

67,6I % enkätemahar angivits: Miljö- och hålsoskyddsnämnd/miljönåmndav
19,4 Bygg- och miljönämnd
13,0 Annan kommunalnämndBygg-, räddnings-och miljö-

Miljö-nämnd, och räddningsnämnd,Miljöteknisk nämnd,
Plan- miljönämnd,och kommundelsnämnderoch miljö- och
stadsbyggnadsnämnd

handläggerVem djurskyddsfrågor

27,5I % enkätemahar angivits: Särskilddjurskyddsinspektörhandläggerav huvudsakligen
djurskyddsfrågor

60,3 Miljö- och hälsoskyddsinspektörmedävenandraarbets-
uppgifter

12,1 fönroendeman,Annan Kommunal f .d. distriktsveterinär.
tjänsterköps konsultföretag,Miljö- och hälsoskyddschcf,av
kommunbiolog, veterinär

Hur andel tiden åtgår djurskyddsfrågor årstor å inspektionpåfältetav ägnas inklusivesom per
resor

16,6I % enkätemahar angivits: 25 %av
27,1 25%-50%
39,3 50%-75%
17,0 75%
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zijurskyddsrillsynenmycketrid läggspá3 Hur
kommunenföljandetillryruobjehjirtm imånga5 Hur av

djurhállningarsammanlagdaantaletkända medvisardettillsynsobjekti kommunen"Kolumnen"antal
likn., tâvlingshästar,pälsdjur,páridskolorkennlar/dagis,hästarhundar/katterlantbruketsdjur, 0.

djur slakterier.ñskochlikn., vilt, odladdjur i djurparker hägnatzooaffärenförsöksdjur,djur 1 o.
djurskyddslillsynenliggs% heltidstjinst plav som

t111syns-Antal
150 Summa99 100 101-50 510 25 26 49Objékll -- -kommunen

0,4 %29,4 4,1% 1,2%1-100 %
0,8 %0,413,5 %101 200 4,1- 0,83,78,2 4,1% %201-300 %
1,62,91,7. %400 3,7W313- "71.6 0,41,2 %1,0 1,23111 500 82
3,7 1.01.2 4,1%0.45511 100g
0,8 0,8% %1001 000

2001 0,45000-
9,4 3,315,9 13,9 %summa7 56,7 %av

Lnttuttuttctna

skattaenkätenkurijurskyddstillsyneni dekommunerSammanlagdatiden läggs svaratsomsom
cirk.288 skattast1I1tjänsterför konttnuncrutgångspunktfrándetkanantalet76 Med1111c1rk.1 uanster,

90 bör ganskahög.tösátkcrhcten vara

dnr"registerfinnsej" 2111121101kommunerregister ñnns"respektive baserasA111e1c11cnkatsvardär
ttllsynsohjektär känt.antalet

PálsdjursupptRtdsknleverks IävltngshásurLantbr.djur Kennel
Antalenkäterdär

127224 163N-VHIHIS 235 216Visan

43,3"L1.I°k&#39; 2,8 1,3 % 11,7Hu 0 % %
93,8 45,7antalotuekt 93,6 81,0 % 51,5Vet % %

11,04,9 36,8 %6,4 16,2VCWJ %
ñnns 84,172,2 63,6 %86,8% 73,3 % 7,resustev

7,924,0 %51111561 19,1% %10,1% 20,3WS

Fiskodl. SlaktenZooafür Djurpark VtllhignFörsöksdjur
Antalenk.där

155 127frågan 152 175be-Vifm 176 105

9,1 26,8 %23,0 % % 16,8%H3 Objekt 15,3% 62.9%Ing
64,685,1 74,8 %UP-kl 27,6 67,1 % % %Velmü 83,5 %%
8,79,9 % 5,7 8,4vete; 9,5 % %1,1 %

61,8 66,7 %72,1 % 70,3%finns 72,3 87,1% %%S151
19,8 28,5 20,3 21,5 %1301155 % % %16,3 6,5 %C8

I 100Didör blinübdr:in Ifrlgtn regilurñnmeller kanlimmaenkäterhurtngel summan;var omnu:
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i för:tillsyn angivits huvudsakärAnnan som
tillståndzooaffárer vid etablering,ägarbyte,hundkennlar,ridskolorocho -

fiskodlingar miljötillsyno -
slakterier Livsmedelsverketo -

man tid vidcirkus i och besok.av- -
tillsyns-tillsynsfrekvenseninte till antaletkändanedanståendetillsynsobjekt relateratsFör har

sannoliktärkunnatlämnats.Observerasbör detobjekteftersomuppgift detta har ettattinteom
begränsatantalkommuner harsom renar.

Transport CirkusTåvlingsdjur RenSällskapsdlur
246fråga 245 245Enkäterdär 6besvarats 244 245

30,8 39,7Tillsynefter 44,5 9,778,5

fråndenska godtagbarföljandeobjekt,fbrofta bör regelbundentillsyn.tkeHur an varauv
djurxlcyddxsynpunkz.Flera alternativnmjligu

l Försöksdj.DjurparkZooaflårKcnncl Ridskola PälsdjurLÅnlbLLlJ
Enkät. frågandär

2l42l8besvarats 243 242

0.90,53111:144: 0,4
2,8 2,3 %0,4 % %ggr/år 0,4 0,4 %

35,621,024,3 36,9lzzr/âr 14,8 21,8 38,4
2,8 8,314,6vanzzm 24,8 11,526,7 25,1

5,617,6 3,7vanan: 20,644,8 31,7 24,4
0,92,3 2,6 0,5varma: 5,8 3,77,0

vanszeu 2,8 1,72,1 2,5 1,7
Regelbunden

2,0 % 1,0 %1,0 % 1,0illsynhücj sk 1,0 %1,0 % 2,0 %
46,066,0 % %uppfattning 6,0 37,0 % 25,0 %108GB 3,0 ll,0 %% %

TivLiijur slakteri CirkusTransportSällskdL RenFiskodl.Vilthign
Enkät.där

213 220221202fråg-bCSV- 238 227231 217

0,50,9 % %3ggr/Ar
0é3ggr/år
0,5 0,90,92ggr/a,

13,1 36,1 20,54,019,8lur/år 12,9 12,216,0
6,8 2,3 0,91,513,0 20,7Vmzr-ar 7,810,4

22,9% 0,5 0,52,0 3g15,9van 19,7har 12,4
1,9 0,51,0 1,45,9van-tur 2,8 4,48,2
0,50,5Vmszeár 2,3 2,53,5

tills.Regelb.
35,027,0 % 2,0 %10,0%29,0 % 9,0 %me ska 5,0 %2,0 %
42,051,0 52,0 % %81,0 % %30,0 %ingen"P90" 57,0 17,0%37,0 %%
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Vemböraruvaraför tillsynenöverföljandetillsymobjekt

Lmlbndj. Kennel Ridskola Zoonfñr FörsöksdjDjurparkPälsdjur
Kmmmm 213 222 209 179 78 101207
Lin-Wyrclsc 16 9 19 25 70 8417
5-1V 5 2 3 401 6 701

2Anm 3 O 2 04 1

Villhign Fiskodl. Sillskdj. TivLdJurRen TransportSllkleri Cirkus
Kmnmu" 144 169 215 148 73 9977 55
IÃDSSWMSC72 10 70 109 89 8647 54
SJV 6 3 2 2 29 22 8614 l
A553" 0 0 2 1010 5 21

m -
:L:
D tu

°° I su i
I Annan

E m3e3

Om kommunen Jordbruksverkeu/öreslái tillsynen något objektenLex.än utöva överannan av I
fråga 8 varför,
Fråganharbesvaratsi 206enkäter

42,2l enkätemaharangivits: flera cirkusarberör kommuner,transponer,av
7,8 djurudda

38,8 kompetensbehövsannan
14,1 myndighet överblick,kompetenscentral harbättre
5,3 objekt
9,2 enhetligarebedömningar.
0,5 tillstånd då tillsynenlänsstyrelsen ochbör ävenhager
1,5 för inte försvinnai denkommunalaskaatt resurserna

budgeten
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sammanträdenBesvarasent/astetiskanämndensdjurskyddsfrågorpåför10.Deltarhandläggaren om
kommunenmedförsöksdjuridetfinns verksamhet

28i enkäterFrågan harbesvarats
och39,3 % har11 eller svaratst

nejeller60,7 % har17 svarat

kommunmeddjurskyddstillsynen11. samverkarkommuneni annan

angivits:l 49,4 % enkätemaharav
nej50,6

12. pdfrága 11, hurOmja

i 128Frågan harbesvarats enkäter
hyrsfrån kommun12,5 % angivits: handläggarel enkätemahar annanav

hyrsi kommun6,3 handläggaredenna ut
kommundeltidsanstalldi ändenna5,5 handläggare mer

falltadfrágasi särskildai kommun44.5 handläggareannan
i särskildafallrådfrâgaskommun6,3 handläggarei denna

7,0 vid jäv
flyttardjurägarekollegeri andrakommunernär7,0 med ex.

5,5 möten
kommuner/länkostnad/tjänstmedandra5,5 delar

samverkan kommun13. páfrágu J finns behov medOmnej annanav

Frågan harbesvaratsi 115enkäter
48,7 % angivits:l enkâtemaharav
51,3 nej
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anställdnågonjurist15. kommunenHar

i 245enkäterFråganharbesvarats
angivits:41,6 enkätemahar%l av

nej58,4

djurskyddsärendenjuridisk hjälp vid16. Utnyttja:

242 enkätemaiFråganharbesvarats av
nejangivits:enkâtemahar19,0 %l av

påjurist kommunenja,23,6
kommunförbundetjurist påja,7,0

jurist länsstyrelsenja,37,6
lasslyrelsenkommunförbundetochjuristja,5,0

ochSJVjurist på länsstyrelsenja,2,1
i kommunjuristja, annan

jurist SJVja,2,1
2,1

utbildningochErfarenhet

mojliigaF/trta/lerltalitdjurskyddstillsynspersonalcnutbildningharVilkenerfarenhetoch17

edan.utbildningenligterfarenhetochinspektot/er harmedAndelkommuner som

djurslag:erfarenhet följandepraktiskYrkesmässig av

häst36,8 %
djurlantbrukets52,6

sällskapsdjur40,5
zoobutiksdjur3,6
vildadjur1,2
försöksdjur0,8
fiskar0,4
ingen36,8
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Utbildning:

17,0 % lantbruksutbildninggymnasium
12,6 Lantmâstareutbildningeller motsvarande
4,5 Agronom
2,0 Veterinär

19,5 Biolog/zoolog
9,3 % akademisk naturresursingenjör,livsmedels-geovetare,Annan examen

tekniker,kemist,jurist

48,2 förutbildning miljö- ochhälsoskyddsinspektörervid Umeåuniversitetvarav
21,8 % 9med2-4 poäng,25,2 % med5 2,5 % med poängpoängoch
djurskyddi grundutbildningen

44,9 5 grundkurs,lantbruketsdjur i Skarapoängs
19,4 5 ipoängsgrundkurs,sällskapsdjur Skara
20,2 I stycken2 poângskurseri Skara

1,6 2 2 istycken poängskurserSkara
2,0 3 istycken2 poängskurserSkara
0,4 stycken2 poängskurseri Skam4
1,2 i5 stycken2 poängskurserSkara

32,4 övrigt

18. Upplev:den ntäj/igaredovisadeerfarenhetenochutbildningensåsomtillräcklig Flera alternativ

I 24,3 % enkätemaharangivits:av
41,7 nej, kunskap djurskyddbehövsmer om
44,9 nej, kunskap praktiskdjurhållningbehövsmer om
47,8 juridisknej, kunskapbehövsmer
13,2 villkor,nej, kunskapbehövs animalieprod.ommer ex

förvaltning,handläggning,inspektionsövningar veterinär,med
smådjur/sällskapsdjur,psykologi/pedagogik
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19. Vilkenform löpandefortbildningdeltarkommunen.:djurskyddspersonalFlera alternativiav
möjliga

20. Vilkenform löpandefortbildning önskvärdför utveckladjurskyddsarbelelidr attav
kommunen ofta sådanfortbildningska rkeHFleraalremau möjligaHur v

ÖnskvärtDeltaridag förframtiden
l-flcraggr/år ingen l-flera inteallsggr/Ar1gång/âr 1gång/Ar

tidsang.
Enkäterdärfråganbesv. 222 238
Träffarmedveterinärer
Vcfksåmmlikommüncü 19,4% % 1,8 81,8% 3,6 % 7,3 %1,4
Enkäter fr.där besv. 236 238
KFzzsregionalaträffarför
djurskyddspersoml 29,7 16,2 73,2 3,6 18,2%% % 4,7 % % %
Enkäterdärfråganbesv. 238 243
Lst5:sregion.träffarmed
15115Vü-dlwskyddsinp 71,0 12,2 2,9 93,1 % 1,2 % 2,0% % % %°-
Enkäterdärfråganbesv. 217 239
Lats träffarmedreg.
md111Y1k°Sk31°g0ñe124,4 6,4% 7,4 % % 71,2% % 15,4%1,4
Enkäterdärfråganbesv, 221 227
landsomfattandeträffar
1111014118113aVKF 10,9% 13,7 38,3% 45,0%% 2,3 % 11,0 %

fråganEnkäterdär besv. 222 231
Landsomfattandeträffar
anordnadeSJV 11,3 18,0 56,7 % 27,7%% % 2,3 % % 14,7av
Enkäter frågandär besv. 225 221
Föqupningskurscr,Skara

6,2 % 21,7 53,9 % 34,8 % 7,7% 7,1% %
Enkäterdärfråganbesv. 216219

I 10,9% I 115,7%srudiebesökpáralner 67,6%13,2% 21,7% 12,1%

20 enkåtema angivits: fortbildning angivitvarje fleraggr/årl har 11av annan varav -
självstudier, ellerträffar, studieresori andralän kommuner

27 angivits: juridisk fortbildningl enkâtemaharav
10 fortbildning teknik, djurhållmsystem likn.0.omny nya
9 fortbildningi miljöskydd

63 länsvisfortbildningmedteman
3 fortbildning EUom
2 kursermedlantbrukskonsulcntcr

zknlmmnförbundel

länsstyrelsen
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kostnaderAvgifter och

utför djurskyddstillyynenFlera alternativmöjliga.21. Hur avgift Frågorna21-24 avseddaär:a: au
ekonamiansvarigkommunenbesvaras den iärav som

9 fastårsavgift.kommunertarut
34 fastbesöksavgift.kommunertaren
23 timavgiftvidkommuner besök.taruten

fastårsavgift fastbesöksavgift4 kommuner ochtarut
årsavgift timavgift12 kommuner fast ochuttar

17 kommuner fastbesöksavgift timavgiftochtarut
fastårsavgift,fastbesöksavgiftochtimavgiftll kommunertarut

105 avgiftkommuner inte någontar ut
21 avgift i kombinationmedovanstående,sjålvkostnpris,efterkommuner sätttarut annat

återkommandeantaldjurenheter,vid besökm.m.

fastaårsavgiften 100 10000 fastabesöksavgiflenvarierarDen varierarmellan kr och kr. Den mellan
6175och 750kr. Timavgiftenvarierarmellan250 650kr och kr.

22. koxrnøzdvn:nyårHur dentotalakostnaden árför kommunemdjllfSÅydd.Yli1LII7lärslor per
kosmaderjörpersonal,lokaler,administration, m.m.resor

I 225 hanfráganenkäter besvarats.

Summa:31546974kr, Minimikostnad 2 500 maximikostnad 158000angivits kr och lär arsom

Beräknatför 288 95%igtkonfidensintervall: 960kommuner, 34 896 45 863424kr.-

23. delHur rillxyrukoslnadenzaräds avgifier:tor av av

I snitt 13,63 i form avgifter.%tas ut av
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skullekastncdenbli denochhurbehövaspå kommunenmångairupektörerskulle24. Hur stor om re-r
hund-/katdagiaridskølv-hundkennlar,lantbmketsdjur,djurhållningmedgelbundnatillsynenöver

djurparkerinkl.verksamhetmedförsöksdjLr,zooajärer,palsdjursuppjödningar,verksamhet likn.,o. utövasidvlingshäsarslakterierochvilthägn,jixkodlingar,stadsparker likn.4H gårdar, vart,0.

kostnadkrdel tjänsterantaltjänsterel. av
med decimalanger en

68966261Summa:2:a år 183Summa:
214 enkätemaFrågan harbesvaratsi av

för 288kommuner:Beräknat
975000-96 48700072225-276 Summa:Summa:

34219952Summa:99år 5111111112:4:e
188Frågan harbesvarats cnkatcrna1 av

för 288Beräknat kommuner.
562000000 6342 855130 175 Summa:Summa: --

IV Delegation beslutav m.m.

enligtföljandebestämmelser25. Till delegerarnämndenbeslutvem

2l§DF32§DL l3a§DFl6§DL 24§DL 26§DL
Enkäterdär

245fråganbesvarats 243 246 244243 235

24,9 %Ingendeleganon 63,0 % 13,4% 54,1 %24,3% 31,9 %
1,2Tiltporinkcr 3,7 2,0 % %0,8 % 3,7n 1,7

73,9Ti" 82,9 43,9 %115115190131174,9 66,4 33,3 % % %% %

58 § DF,nämligenavgiftenligt25 §angivits delegeras, DL,I 14enkäterhar ävenannatatt
vid brådskandenâmndordförandendebitering 57 § tilllokalahålsoskyddsföreskrifter, enligt DF,a

31 §upplysningarenligt27 § DL och DL.ärenden,begära

delegationenligtfråga 2526. Vilka fördelarnamedär
Frågan i 227 enkâtemaharbesvarats av

förenklad snabbarehandläggning97,8 angivits: ochI % enkâtemaharav
onödigtlidande3,1 undviker

förkostnader nämnden1,3 lägre
politik och faktamindre1,3 mer
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27. nackdelarnameddelegationenligtfrågaVilka 257är
Frågan i 156 enkâtemaharbesvarats av

angivits: förelägganden politiskt1 2,6 % enkätemahar ochbeslutbör varamerav
förankrade

25,6 tjânstemannenläggsansvaret
1,9 MHN har pondus/tyngdstörre

handläggning10,9 sämre
dåligt11,5 risk politikerblir insattai delärendenatt en

1,9 mindre besluttyngd
3,2 rättssäkerhet

42,9 inga
1,9 ekonomiskt i kompliceradeärendenansvarstag.

28. vilkenutsträckningharföljandebestämmelsertillämpats kommunenFråganI av avser
från ochmedden1 1992till ochmedden31december1994.Djurskyddslagenperioden januari

förkortasDL ochdjurrkyddsförordningenDF

16§DL 24§DL 26§DL 32§DL 13a§DF 21 §DF
Enkäterdär
fråganbes 228 230 228 224 224 224

028V 23,7 37,4 59,8 58,9% % 37L7% 45,1 % % %
142 30,7 35,7 41,9 21,5 29,0% % 24,1 % % % %ggr
3-5 25,5 % 20,9 21,5 % 9,9 % 10,7% 10,7%ggr
6-10 8,8 4,8 4,814,9% 4,7 % % 1,7 % %%ss
11-15 3,1 3,0 0,4 0,4 0,4% 0,8 % % % % %se
113-201451 1,2 % 0,4 % 2,2 % 0,8 % 0,4 % 0,4 %
21-30 0,8 0,8 0,4% 1,3 % % %ggr
31-40 0,9 % 0,4 %ser
60m 0,9 %
10023 0,4 %

RegionalV central mvndiqhetoch

29. Vilken:lags länsstyrelsentill kommunendjurskyddsarbetetrådgivningochhjälp iger

Frågan i 229 enkåtemaharbesvarats av
rådgivningefterförfråganI 61,1 enkâtemaharangivits:%av
träffarochkurser22,7
projektinriktadtillsyn4,8

vid kompliceradeärenden18,8 stöd
juridisk22,3
bedömningsnonner5,2
obeñntlig,ingen5,7

besiktningarbiträdervid7,4
bestämmelser1,3 nya
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Är hjälp tillfredsställandelänsstyrelsenrådgivningoch30.

i 242 enkâtemaFrågan besvaratshar av
harangivits:l 72,3 % enkâtemaav

25,6 nej
utnytjaseftersomlänsstyrelseninteinte,2,1 vet som

rådgivare

ochhjälp tillrádgivnngtillryruntyndighetjörbälzrasinsåsomregional31. bör länsstyrelsenHur
kommunen

i 150Frågan enkaternaharbesvarats av
skriftlig informationharangivits:4,7 % enkâtema1 utgeav

projektinriktadtillsyninitiera12,0
träffar,anordna kurser26,7

för verksamheterstödökat20,7 engagemang,
arbetehårdarekontroll kommunens2,0 av

utökadekontaktermedkommunerna5,3
med inspektionerfölja9,3

hjälpvid kompliceradeärenden6,0
krav tilsyninformerapolitiker lagens0,7 om

jävrad intebetrakta:möjlighet3,3 att somge som
så lVållSlanSbitr. inteoch länsvetlänsvet. att

jäv föreligger
klarareställningstagandentidigareoch1,3

juridiskt stöd0,7 mer
djurharlistor0,7 lämna vemsom

likaskatolka lagenkommunerlänsstyrelseroch0,7

züurslvddsarbetetJordbruksverkettill kommuneniochhjälp32. Vilkenslagsrådgivning ger

191i enkätemaFrågan harbesvarats av
informationskriftligharangivits:26,2 % enkätemal av

kurser/träffar4,2
föreskrifterförfattningar,skickar12,0

efterförfråganrådgivning42,4
ingen19,4

ärendeni vissayttranden2,6
"Djuridiken", Crdbruk"djurskyddshandboken,19,4

tillfredsställande2
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Är33. Jordbruksverket.:rådgivningoch hjälp tillfredsställande

Frågan har besvaratsi 239 enkätemaav
I 27,2 % enkätemahar angivits:av

38,9 nej
33,9 inte, eftersomJordbruksverketinte utnyttjasvet som

rådgivare

34. Hur bör Jordbruksverketsåsomcentral tillsynsmyndighetförbättra rådgivningochsin hjälp
till kommunen

Frågan har besvarats 134i enkätemaav
I 29,1 % enkätemahar angivits: fler träffar/kurserav

29,1 skriftlig information, handböcker,skrifter
6,0 driva projektinriktad tillsyn

15,7 tillgänglighetbättre vid telefonkontakt,snabbare
ärendehantering

20,9 tydligare tolkning bestämmelsersvar av
6,0 sammanställning aktuellarättsfallav
2,2 informeradå inspektionsker i kommunen
1,5 fastställanationellaavgifter för tillsynen
2,2 utlokaliserakontaktpersoner
0,8 tillsynstips underlättarinspektionemasom
4,5 samordnaLillsynsverksamheten,centralt stöd
0,8 bidragaså kvalitén tillsynen blir bättre/enhetligareatt

i landet
0,8 samordnainformation medlänsstyrelserna

VI Besvaras endast de kommuner ingått i försöksverksamheten med ökadeav som
kommunala befogenheter vid tillsvn enligt djurskyddslagen

siffrornaHär inte längre % antal enkätsvar. 24I enkäterhar kapitel i någonformVlanger utan
besvarats.8 dessa24 har angivit befogenhetemaaldrig utnyttjatsoch har därför inte beattav

de enskildafrågorna i kapitlet.svarat

35. Hur ár har kommunenmånga ingått jörsöksverksamheteni

| i | | I| | Ia: 3Antal 4 5 6 7 8 9 10 svar

l l I l l i3 3 2 1 3 1 l l 1kommuner
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periodenfrånutökadebefogenheterna Frågan36. vilken utsträckninghar de tillämpatsI avser
1994.och medden l 1992till och medden31 decemberjanuari

32 3429 DU 31 DLDL DL
1312O 12 l l

l 1 4 4.
2 2 l l
3
4
5
6
7
8
9

37. kommunensamrâttmedlänsstyrelsenvid tillämpningenHar av:

34§DL29§DL 3l§DL 32§DL
3Alltid 2 3 5

Ofta 2 2 1
lSällan 1 1

2Aldrig 3 2 3

ejierfrágades38. defall kommunen medlänsstyrelsen,vilken kompetensI samrátt

8 enkätemahar angivits: veterinär kompetensI av
l juridisk kompetens
0 kompetensannan

till dess detfinnskändaför kommunen39. tidenfrån det missförhållandenblivitHar att ettatt
altemartit31, 32 eller 34 Fleralagakrafivunnetbeslut ärendetförändrats ifråga 29, §§i om

möjliga

befogenheterñck ökadeangivits: ja. kommunenI 5 enkätemahar attav p.g.a.
delegation beslutanderättenskett2 ja. att avp.g.a.

nej5

Djurskyaasngen1988:534
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40. Omja pd fråga 39, hur mycket

I 2 enkätemahar angivits: betydligt kortareav
3 någotkortare
0 någotlängre
O betydligt längre

41. Har djurskyddstillsynens förändrats sedankommunenfån flerresurser uppgifter degenomökadebefogenheterna

I 0 enkätemahar angivits: ja, förstärktsav
17 nej, oförändrad
1 ja, försämrats

42. Omförändringar skett. Pâ vilket sätt

I l enkätemahar angivits: indragningav halv assistenttjänstav

43. Har rättssäkerheteni djurskyddsärendenaförändrats sedankommunenfått ökade
befogenheter

I 1 enkätemahar angivits: ja, förbättratsav
l 1 nej, oförändrad
l ja, försämrats

44. Om rättssäkerhetenförändrats. Varför

I l enkätemahar angivits: denenskildeav har ytterligareatt instans överklagatillatten

45. Har djurskyddstillsynenförändrats i övrigt sedankommunenfått ökadebefogenheter

I l enkätemahar angivits: ja, förbättratsav
12 nej, oförändrad
l ja, försämrats
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46. Om tüurskyddsti/Isynenförändrats. På vilket sätt

lI enkätemahar angivits: Förkortadehandläggningstiderdå endast myndighetav en
3hanterarärenden. djurskyddsutskotbeståendeEtt av

ledamöterinrättades. sådanliten kan snabbtEn giupp
kallas fatta vid behcvfölja med ochoch beslut samt ut
bilda uppfattning. veterinär ronsult kansig En upprättsomen

förerforderliga intyg knutits till förvatningen.har Detta att
tvåstegsjzundvika lânsveterinärenkommer i situationatt aven

därmedförhindras hanteraârerdetdå det överklagasoch att
informerats förlänsstyrelsen.Fortlöpandehar länsvetcrinären

ipá tidigt stadiumbli införstådd ärendet.ett

47. Vad delegeras kommunenifråga de ökadebefogenhetemai om

29§DL 3l§DL 32§DL E4§DL
Ingendelegation 13 1414 4
Till politiker 2 2 2. 2
Till tjänsteman 2 1 11 1
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Svar på enkäter länsstyrelsens tillsyn enligt djurskyddslagenom

24 enkäterhar behandlats.

Siffrorna antal enkätsvar.anger

vilkenI utsträckninghar följande bestämmelsertillämpats länsstyrelsen Fråganav avser
periodenfrån och medden 1 1992januari till och medden31 december1994.

26 DL§ 29 § DL 31 § 32DL § 34 DFDL §
0 5 5ggr l 1
1-2 8 8 7ggr 5 8
3-5 5 4 6 6ggr 2
6-10 6 9 5 6ggr 7
11-15 3 1ggr 4 4
16-20ggr 2 2

Är kommunerna läneti intresserade regionala sammankomster djurskyddstillsynav om

I 17 enkäterhar angivits: intressefinnsstort
7 intressefinns
0 inget intressefinns

oftaHur genomförlänsstyrelsenregionala sammankomsterför handläggareav
zijurskyddsñágorpå kommunen

I l enkäterhar angivits: gångerantal årper

;Djurskyddslagen1988:534
DJUrSky-idsförordningen1988:539
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Hur ofta bör regionalasammankomstergenomföras den fønbildningen.öpandeatt av
ljurskyddsinspektöreroch djurskyddstillsvneni länet ska tillfredsställandevara

I 5 enkäterhar angivits: 1 gångerantal årper
13 2
3 3
3 fler4 eller

Hur kompetensenhosär handläggare djurskyddsfrågorpâ kommunernaav

I 1 enkäterhar angivits: mycketbra
l bra

19 i vissakommunerbra, i andn dålig
3 dålig

Omkompetensen mindre bra någonkommun,är i vilken kompetens det normaltär som
brister

19I enkäterhar angivits: baskunskaperidjurhållning/poduktionsformer
8 handläggningsrutiner/förvaltnngskunskap
5 utbildning

erfarenhet
11 juridisk kunskap
1 personalresurser

Deltar länsveterinären/bitr. länsveterinârenpå begäran komnuneni inspektionerav

181 enkäterhar angivits:
6 nej

Omnej, varför
I 5 enkäterhar angivits: jävsskäav

3 tidsbrist
1 länsveterinären fungeraska konsultson
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oftaHur bör regelbundendjurskyddstillsynpå lokal nivå skeför skatillsynenat vara
godtagbarfi-án djurskyddssynpunkt

IAntbLdj. Kennel Ridskola Pälsdjur zooaffär Försöksdj. Djugark

3ggr/ir
2ggr/år 1
1Ear/ir 3 7 8 1l 8l 814 1

VII 2 h 12 13 14 7 4 4 5
Van3:eår 9 3 2 3 1
Vart4:eår 2

Regelbunden
tillsynkan din
Ingenuppfatta. 1 1 1

Villhâøn Fiskodl. Sillshdj. TivLdjur Ren Transport slakteri Cirkus

3ggr/år 1
2ser/âr 1 1 1
1:Ef/if 5 1 1 20 2 7 12 17

Vi 2 år 8 5 6 3 l 34
van 3:ea: 3 7 3 1 2
Vart4:eår 1 2

Regelb.tills.
h" ske 1 13 l 2 1l 2 2
Ingenuppf 1 8 17

10. borVem för tillsynen följande tillsynsobjelaöveransvara

.Lantbndj Kennel Ridskola Pälsdjur zooaffär Förs.djur Djurpark
Kommun 10 13 8 5 12 5 4
Unsstyfeke 14 11 16 19 12 13 20
57V 0 0 O 0 0 5 0
Annan 0 0 0 0 0 0l

Vilthign Fiskodl. Sâllshdj. Tivlingsqi Ren Transport slakteri Cirkus
Kommun 4 4 15 6 7 6 4 7
1311559- 20 19 9 13 13 17 16 11
SJV 0 1 0 5 1 0 0 6
Annan 0 0 0 0 0 1 4 0
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Amnvnanm. FKomM-m
20: i Ul ln- I SJV

I Annan

a.a. xcu

någottillsynenföreslås överJordbruksverket utövakommunenLex.11. Om avänannan
varförobjektenifråga 10,

flera kommunerangivits: berör2 enkäterharl
speciellkompetenskräver4

bedömningenhetligare7
inom kommunenprioritet/resurserdåligvarierandetillsyn,3

avgifter/kostnadersamordning2 av
prioriteringarakutal

insphöjerl statusen
fortbildninggenomföralättarel att

revisorersriksdagens rapportl se

länsstyrelsenzljurskyddstillsynenpåmyckettid läggs12. Hur av

heltidstjänst% av
290101 15010099515026 49250 ---- 11762 5Förprövumg 2

2övrigt 36571
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13. Hur den totala kostnadenär årförstor länsstyrelsensdjurskyddstillsytzper I
kostnadeningår kostnaderför personal lokaler, administration, mm.resor

22I enkäterhar fråganbesvarats
Summa: 10528 808 kr.
Minimikostnad angivits 80 000är kr och maximikostnadsom l 500000är kr.

Beräknatför 24 län, 95%igt konñdensintervall:8 233 608 14738 328 kr.-

14. Vilkenslags rådgivningoch hjälp Jordbruksverkettill länsstyrelsen djurskydds-ger i
arbetet
l 15 enkäterhar angivits: rådgivningvid förfrågan

10 kurser/träffar
13 skriftlig information/djurskyddspârmen
3 förprövningsärenden
2 juridisk
1 ingen
l projekt

Är15. Jordbruksverketsrådgivningoch hjälp tillfredsställande
I 4 enkäterhar angivits:

17 nej
3 inte, eftersomJordbruksverketvet inte utnyttjas

rådgivaresom

16. Hur bär Jordbruksverketsåsomcentral tillsynsmyndighetförbättra rådgivningsin och
hjälp till länsstyrelsen

I 9 enkäterhar angivits: ökad tillgänglighet, snabbare/utförligaresvar, mer
skriftlig information

8 regelbundeninformation tolkningar/svar SJVom som
givit i enskildafrågor, delgivning princip. rättsfallav
tillsynsprojekt
kontakt medlänsstyrelsenvid inspektion
mindre personalomsâttning
bättrekompetenspå personalen
träffar/kurser
kunskap kommunernasoch länsstyrelsemasom
verksamheter
samordning verksamhetmellanlänenav
SJV har för "liberal" pådjurskyddslagensyn
normgivningenska homogenöver hela landetvara

årlig verksamhetsplantala vadgenom om som
förväntas länsstyrelsernaav
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blikostnaden förskullelänsstyrelsenoch hurpåbehövasskulleinspektörermånga storl Hur
djurhållningregelbundnatillsynenden överlänet,djurskyddstillsynenilokaladenutöva omatt

pälsdjurs-likn.,ridskoleverksamhøhund-/kattdagis,hundkennlar,djur,medlantbrukets ø.
stadsparkc.gårdar,inkl 4Hdjurparkerförsöksdjur,verksamhetmedzooajfärer,uppfödningar,

4:e år2:atåvlingshästarochslakterier utövas vartjiskodlingar,vilthägn, vartlikn., resp0.

kostnadlatjänsterel. deltjänsterantal av
decimalmedanges en

00035711Summa:138år Summa:2:a
i 17 enkäterbesvaratsFrågan har23i enkäterFrågan har besvarats

för 24 län:Beräknat
651 28052294896Summa:144Summa: -

000929Summa:53Summa:är4:e
i ll enkäterbesvaratsFrågan hai enkäter14Frågan har besvarats

för 24 län:Beräknat
983 293425 33407Summa:91Summa: -

placerashuvudsakinspektörernai18. börVar
länsstyrelsencentralthar angivits:13 enkäterI

lokalt i länet5 ute
centralfördelenmedmåsteresekostnader vägasmot1

placering
l/3 lokaltlänsstyrelsen,2/3l

lokaltinspektöremabemanningcentralt,ökad
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medlänsveterinärer i länIänsveterinärer/bitr.frågor endastFöljande besvaras av
befogenheterkommunalamed ökadeingått försöksverksamhetkommuner isom

djurskyddslagenvid tillsyn enligt

frågorna i kapitlet besvarats.12I enkäterhar

motsägelsefulla.något28, 29 30frågorna ochAvseende är svaren

finns länet19. mångakommuner iHur
befogenheterfått ökade20. många dessaharHur av

Antalkom. i lånetilån AntalkommunerAntal
medökadebefogenh.länet

25
11
8

20
6
15
19
11
10

djurskyddslagen32 eller 34 §§beslutenligt 29, 3121. länsstyrelsenfattatHar avsersom,medökadebefogenheterdjur kommuneri

angivits:enkäterharI 7
nej4

med1992till ochfrån och medden I januaripå fråga ofta under tiden22. ja 21, hurOm
december1994.den31

32 3431 DL DL29 DLDL
35 45

232 2
22

1
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23. Om påja fråga 21, vilkenanledninghar länsstyrelseningripi i ställetförav
kommunen

I l enkäter angivits:har kommunerna sig inte ha :kyldighet endastutananser
möjlighet utnyttja sina befogenheteratt

1 långahandläggningstider
kommunensbegäran

1 10 länetskommunerhar inteutnyttjatav
befogenhetema

1 överenskommelse kommunernamed
l ökadrättssäkerhet

24. kommunermedHar ökadebefogenhetersamráttmedlänsstyrelsenvid tillämpningenav:

29§DL 31§DL 32§DL 34§DL
Alltid 1 2 2 1
om 1 1 1 1
Sällan 1
Aldrig e 6 5 6

25. Omsamrådskett, vilken kompetenshar första handi efterfrågas

I I enkäterhar angivits: veterinärkompetens
1 juridisk kompetens
3 veterinär juridiskoch kompetens

26. Har ökadekommunalabefogenhetermedfört tidenfrån det missförhållandenatt an
blivit kändaför kommunentill dess detfinns lagakrajtvunnetbesluti ärendet frågaiatt ett

29, 31 32 eller 34 djurskyddslagen§§ förändratsom ,

I l enkäterhar angivits:
2 nej
6 intevet

27. Omja påfråga 26, hur mycket

0I enkäterhar angivits betydligt kortare
0 någotkortare
1 någotlängre
0 betydligt längre
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28. mångaHur gångerhar kommunernasbeslutenlig följande paragrafer överklagatstill
länsstyrelsen.Frågan gäller beslutfattade kommunernaunderperiodenden l januariav
l 992 till och medden31 december1994.

29 DL 31 32DL DL 34 DL
8 9 8 9

1
1 1
l

29. mångaHur gångerhar länsstyrelsenfastställt kommunernasöverklagadebeslut ifråga
följande bestämmelser:Frågan galler beslutfattade kommunernaom undertidenfrånav

och medden l 1992januari till och medden31 december1994.

29§DL 31§DL 32§DL 34§DL
0 9 9 8 10ggr
l lggr
2 1ggr
5 lggr

30. mångaHur gångerhar länsstyrelsenupphävtkommunernasöverklagadebesluti fråga
följande bestämmelser:Frågan gäller beslutfattadeom kommunernaunder tidenfrånav

och medden I januari 1992till och medden31 december1994.

29§DL 31§DL 32§DL 34§DL
0 9 9 8 10ggr
l lggr
2 1ggr
5 1ggr

31. detFinns någonåterkommandeanledning,och i såfall vilken, dei fall de överklagade
besluteni fråga 30 har upphävts

I l enkäterhar angivits: nej
1 ärendenahar inte tillräckligtvarit utredda
1 ärendenahar inte uppfyllt djurskyddslagens

formella krav
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ökadefåttförändrats sedankommunendjurskyddsärendena32. rättssäkerheteniHar
befogenheter

förbättratsangivits: ja,har0 enkäterl
oförändradnej,7

ja, försämrats1

Varförförändrats.rättssäkerheten33. Om

ärendenutreddadåligtangivits:enkäterharlI
formellauppfyllt djurskyddslagensintehar travl

juridisk kompetensbristandel

befogenheterökadefåttsedankommunendjurskyddstillsynenförändrats i Övrigt34. Har

förbättratsangivits: ja,harO enkäterI
nej, oförändrad7

försämratsja,1

vilket sättförändrats. Pâdjurskyddstillsynen35. Om

minskatlaroch kommunlänsstyrelsesamrådetmellanangivits:enkäterharI l

E3800

7xCbktq/ovL,
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