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Sammanfattning 

 

Bristande kunskap om djurens behov vid djurtransporter har länge varit ett problem runt om i 

världen. Många djur transporteras till slakt i stressande miljöer. Redan under romartiden och 

antiken transporterade man vilda djur från Afrika till nöjesparker i Rom. Syftet med arbetet är 

att jämföra hur väl Sverige och Danmark utför sina kontroller av slakttransporter av nöt och 

svin. Idag är överlastade transporter och dålig behandling av djuren inte ovanligt och bara 

inom EU transporteras det 22 miljoner djur årligen mellan olika länder. För att se till att 

djuren transporteras på ett sätt som inte innebär något onödigt lidande har EU upprättat en 

förordning 1/2005, som gäller i samtliga EU:s medlemsländer. Varje land får sedan 

komplettera denna med egna lagar och förordningar. Det bästa för djuren bör vara att använda 

sig av så kallade mobila slakterier, så att slakten kan ske på gården eller i närheten av gården. 

Men än så länge är standarden och utformningen av dessa slakterier bristfällig. Skulle detta 

komma att fungera betyder det att köttet transporteras fryst och djuren slipper stressas inför 

slakt. 

Sverige och Danmark har två olika system när det gäller att kontrollera slakttransporter. I 

Sverige ligger detta ansvar hos djurskyddsinspektörerna på länsstyrelsen, medan det i 

Danmark ligger hos polisen. Antalet kontroller som utförs skiljer sig åt i de båda länderna och 

där har Danmark det bästa resultatet. En anledning till att varför Danmark utför fler kontroller 

är på grund av den geografiska placeringen. Danmark fungerar mer som ett genomfartsland 

medan Sverige har fler inhemska transporter. Det finns en hel del som de båda länderna kan 

lära av varandra. Danmark har en betydligt enklare checklista att följa vid en kontroll, men i 

Sverige är exempelvis djurskyddsutbildningen bättre hos inspektörerna som dömer något 

hårdare vid en inspektion. Däremot är det bättre att mindre avancerade kontroller utförs än 

inga alls. Sverige har idag inte lika hårt sanktionssystem som Danmark, vilket gör att 

Danmark kan ge högre bötesbelopp vid överträdelser. Sammanfattningsvis så är Sverige 

bättre på utbildning medan Danmark har bättre statistik på antalet gjorda kontroller. 



 

Abstract 

 

Animal welfare during transport has for a long time been a problem around the world. Many 

animals are transported in stressful environments for slaughter. Even during Roman and 

Antiquity times wild animals were transported from Africa to the amusement parks in Rome. 

The aim of our work was to compare how well Sweden and Denmark are performing their 

inspections of transports of cattle and pigs for slaughter. Today, overloaded transports and 

poor treatment is not uncommon in Europe and every year 22 million animals are transported 

between countries. To ensure that animals are transported in a manner that leaves no 

unnecessary suffering, the EU has established a Council Regulation No 1 / 2005, which 

applies in all EU member countries. Each country will then supplement this with their own 

laws and regulations. Probably the best thing for the animals had been to use the so-called 

mobile slaughterhouses, so that the killing can be done on the farm. But so far the standard of 

the mobile slaughterhouses are inadequate. If this should work it would mean that the meat 

will be transported frozen and that the animals do not have to be stressed before slaughter.  

 

Sweden and Denmark have two different systems for checking animal transports. In Sweden 

this is the responsibility of animal welfare inspectors at the county administration, whereas in 

Denmark the police are the responsible part. The number of inspections differs in the two 

countries and Denmark makes more inspections per year. A reason why Denmark performs 

more inspections is because of their geographic location, and many transports are just passing 

through while in Sweden there are more domestic transports. There is a lot that the two 

countries can learn from each other. Denmark has a much simpler checklist to follow during 

an inspection, but in Sweden, for example, they have a better education of animal welfare 

inspectors, who also judge harder during an inspection. However, it is better that less 

advanced checks are done than none at all. Sweden today has not as hard sanctions as 

Denmark; this means that Denmark can provide higher sanctions for infringements. The 

conclusion is that Sweden has a better education while Denmark has a better statistic result of 

number of inspections per year.   



 

Förord 

 

Slakttransporter har varit ett ämne som har intresserat oss, vi känner även att det är ett ämne 

som blir mer och mer aktuellt idag. Ju mer billigt kött vi konsumerar, desto sämre och längre 

transporter blir det för djuren till slakt.  

 

Vi vill tacka Mattias Gårdlund på Länsstyrelsen i Skåne för all hjälp med information och 

kontakter till vårt arbete. Även ett stort tack till Michael Kofoed, Niels Arberg och Lars 

Lorentsen från den danska rigspolitiet för ett trevligt och givande bemötande i Danmark. 

 

Vi vill också tacka vår handledare Eva Strandell på Högskolan i Halmstad för att ha hjälpt oss 

komma vidare i vårt arbete och givit oss bra synpunkter. 
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1. Inledning 

 

Det transporteras varje år omkring 22 miljoner djur genom EU och över gränserna till tredje 

land. Detta kan bidra till långa transporter, som i sin tur kan bidra till att djuren utsätts för 

stort lidande utan mat, vatten och med dålig ventilation (Lindroth, 2003). Uppfödning av djur 

sker inte i de länder där konsumtionen är som störst utan där det finns mycket markyta 

(Gårdlund, M. 12 maj 2010) 

 

Nötkreatur transporteras mellan olika länder, inte bara till slakt utan även för vidare 

uppfödning. Omkring 37 miljoner nötkreatur slaktas i EU varje år. Uppfödning av nöt är strikt 

reglerad av EU, det ges även ut en del bidrag vid slakt och export (SOU 2003:6). Även 

svinproduktionen är väldigt stor och det transporteras miljontals grisar genom EU varje år. 

Kandidatländerna (länder som söker EU-medlemskap) har en hel del uppfödning av svin, 

vilket kan påverka EU:s medlemsstater och antalet djurtransporter vid en utvidgning (SOU 

2003:6).  

 

Danmark har en stor omsättning av svinproduktion, vilket leder till att de har en stor 

slaktkapacitet. De tar även emot andra länders svin till slakt. På ett svinslakteri i Ringsted i 

Danmark har de en slaktomsättning på ca 22-25 miljoner svin per år (Kofoed, M. 

Rigspolitiet). 

 

I mars 2001 uppmärksammades problemen med djurtransporter då regeringen tillsatte en 

utredare vars uppgift var att utreda och föreslå åtgärder angående långa transporter av djur. 

Tanken var att framhäva de lokala slakterierna (SOU 2003:6). I Sverige finns idag ett fåtal 

helägda Scan slakterier, bland annat i Kristianstad, Linköping och Visby (Hoff, S. 3 mars, 

2010). Ett minskat antal slakterier leder till längre transporter för djuren. Exempelvis så har 

slakteriet i Kristianstad ett upptagningsområde som sträcker sig ända upp till Skara (Julin, B  

1 mars, 2010). 

 

Några brister som ofta upptäcks är bland annat att för många djur placeras i transporten och 

att det är bristfälliga kontroller av själva fordonet (Håkansson m.fl. 2009). Ett alternativ till de 

långa transporterna skulle kunna antas vara att använda sig av mobila och semimobila 

slakterier, vilket betyder att djuren slaktas på gården eller på en uppsamlingsplats. USA och 

Norge har redan detta system (SOU 2003:6). Dessa slakterier betyder att djuren kan slaktas 

närmare gården och slipper därmed genomgå en längre transport, på så sätt transporteras 

köttet fryst till olika länder. Det är bara fyra medlemsländer i EU som inte har den 

slaktkapacitet som krävs för att kunna ta hand om slakten av sina egna djur, detta leder till att 

de måste exportera sina djur till slakt (Lindroth, 2003).  

 

 



 2 

 

1.1 Mål och syfte 

 

Syftet med vårt arbete var att jämföra hur väl Sverige och Danmark sköter kontroller av 

slakttransporter av nöt och svin till slakt. Syftet var också att ta reda på vad lagar och 

förordningar i Sverige och Danmark säger om djurtransporter. 

 

 

1.2 Frågeställningar 

 

1. Hur stor är skillnaden mellan Sverige och Danmark angående kontroller av transporter 

av slaktdjur? 

2. Hur fungerar sanktionssystemet som används vid överträdelser av lagen i respektive 

land? 

 

 

1.3 Metod 

 

Examensarbetet genomfördes genom att studera vad olika lagar säger om djurtransporter till 

slakt, både på EU-nivå och på nationell nivå i Sverige respektive i Danmark. Det finns inte 

mycket skrivet material och djurtransporter är idag ett dåligt belyst område. Vi har själva varit 

med den danska polisen när de genomförde kontroller av slakttransporter på Själland. 

Informationen till arbetet har vi bland annat fått genom att, via mail, skicka ut en fråga till 

samtliga länsstyrelser i Sverige. Vi har även sökt information i litteratur och nätbaserad data 

och har också haft flera samtal med personer som har kunskap inom området djurtransporter. 

  

 

1.4 Avgränsningar 

 

Arbetet fokuserar endast på kontroller av nötkreatur och gris till slakt. Ytterligare en 

avgränsning är att vi har riktat in oss på att endast kontrollera när djuren transporteras i 

slakttransporterna, inte i- och urlastning. Vi har även avgränsat oss till att endast titta på 

Sverige och Danmark.  

 

På grund av att vi påbörjade vårt arbete i januari 2010, så kommer vi inte att ta hänsyn till den 

nya reviderade föreskriften om transport av levande djur DFS 2010:2 som började gälla den  

1 april 2010. Vi har använt oss av DFS 2006:9. 
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2. Bakgrund 

 

Människan har sedan långt tillbaka i tiden behövt transportera djur av olika anledningar. 

Under antiken och romartiden transporterades många vilda djur från Afrika till lokala 

nöjesparker i Rom. Dessa resor skedde främst med vagnar dragna av hästar eller åsnor för att 

sedan omlastas för vidare transport till havs (Blancou m.fl. 2008).  

Upptäckterna av nya kontinenter, som Amerika på 1400-talet och Australien på 1700-talet, 

ledde till att många européer emigrerade och startade nya liv. Med sig tog de också djur som 

de skulle behöva. Bortsett från hund, kalkon och ankor fanns det inga domesticerade och 

tämjda djur i Amerika före koloniseringen, men européerna förde med sig både boskap, 

grisar, getter och får. Detsamma gällde med Australien. Handeln med boskap blev stor, och 

därför utgjorde djuren en stor del av den last som fartygen förde med sig (Blancou m.fl. 

2008). Att transportera levande djur var ett sätt att konservera köttet, men denna metod är 

även aktuell idag.  

Även i krig har djur haft en betydande roll och varit ett viktigt verktyg för människan. Därav 

har också många transporter varit nödvändiga genom tiderna. Under 1900-talet ökade antalet 

djurtransporter enormt. På 1930- talet fick transporter av hästar från Argentina till Europa stor 

uppmärksamhet i media då djuren var i mycket dåligt skick vid ankomst efter långa båtfärder. 

Främst uppmärksammades bristen på foder och vatten och på den brutala behandlingen vid 

avlastning (SOU 2003:6). 

Under 60-talet bildades många organisationer i Storbritannien som kritiserade hur djur 

behandlades under transporter till slakt. År 1972 lämnade organisationen Compassion in 

World Farming över en protestlista till Storbritanniens jordbruksminister mot att landet 

exporterade levande djur. Efter detta gjordes fler protester mot djurtransporter runt om i 

Europa och mycket av den dokumentation som gjordes hamnade i media (SOU 2003:6). 

 

 

Resultat 

3. Lagar om djurtransporter inom EU  
 

3.1 Generella bestämmelser 

En lag som berör djurtransporter måste balanseras. Lagen ska tillgodose djurens behov, men 

också de krav som finns för att transporten ska bli ekonomiskt lönsam. Någonstans mellan 

idealet där djuren inte lider, och värsta tänkbara scenariot där djur dör, ska lagen sätta en nivå 

på hur mycket lidande ett djur kan klara av. Den balansen är svår att hitta (Doonan m.fl. 

2008).   

Den 5 januari 2007 fick EU:s 27 medlemsstater en ny förordning om transport av djur inom 

EU, förordning (EG) nr 1/2005. Förordningen gäller samtliga EU-länder och även Norge ska i 

detta fall jämställas med en medlemsstat. I syfte att underlätta djurtransporter mellan de 
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nordiska länderna, har det nordiska ministerrådet försökt att gemensamt tolka den nya 

förordningen. 

De gemensamma lagar och regler om djurtransporter gäller för samtliga EU-stater och är de 

högst prioriterade lagarna inom EU. Ett medlemsland kan, utöver dessa, ha nationella 

tilläggslagar som bara gäller inom det specifika landets gränser. Dessa får aldrig understiga 

nivån på lagarna i EU:s förordning. Vid transporter över nationsgränser är det endast EU-

lagarna som gäller och inte de nationella. Har ett land däremot infört tillämpningsregler till 

förordningen så gäller dessa även internationella transporter, detta har Danmark gjort 

(Nordiska ministerrådet, 2007). 

Ett nytt fördrag, Lissabonfördraget, började gälla den 1 december 2009 inom EU. Det blev få 

förändringar inom djurskyddet jämfört med Amsterdamfördraget från år 1997. Detta återfinns 

nu under artikel 13 i Lissabonfördraget: 

Article 13: “In formulating and implementing the Union's agriculture, fisheries, transport, 

internal market, research and technological development and space policies, the Union and 

the Member States shall, since animals are sentient beings, pay full regard to the 

requirements of animal welfare, while respecting the legislative or administrative provisions 

and customs of Member States relating in particular to religious rites, cultural traditions and 

regional heritage.” (Eurogroup for animals, 2010) 

 

 

3.2 Rådets förordning nr 1/2005 

 
För att kunna tillämpa EU:s förordning nr 1/2005 Om skydd av djur under transport enhetligt 

och effektivt är det viktigt att fastställa bestämmelser som tar upp särskilda behov i samband 

med olika transportformer. 

Transportörer kan bedriva sin verksamhet fritt i olika medlemsstater. På grund av detta kan 

det vara svårt för behöriga myndigheter att övervaka och utföra sina kontroller. Även andra 

aktörer som uppfödare, handlare, uppsamlingscentraler och slakterier är delaktiga i 

djurtransporter. 

 

Under rubrikerna nedan följer en sammanfattning av det viktigaste i EU-förordningen 1/2005. 

 

 

Definitioner 

 

Djur  Levande ryggradsdjur. 

 

Uppsamlingscentral Platser som anläggningar, uppsamlingsställen och marknader. 

 

Skötare Person som direkt ansvarar för djurens välbefinnande och som 

ledsagar djuren under befordran. 
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Behörig myndighet Är den centrala myndigheten i en medlemsstat som är behörig att 

utföra kontroller av djurens välbefinnande eller en myndighet till 

vilken den har delegerat denna behörighet. 

 

Kontrollstationer Kontrollstationer i den mening som avses i förordning (EG) nr 

1255/97. 

 

Djurhållare Fysisk eller juridisk person, med undantag för en transportör som 

antingen permanent eller tillfälligt är ansvarig för eller hanterar 

djur. 

 

Transportmedel Vägfordon, järnvägsfordon, fartyg och flygplan som används för 

djurtransport. 

 

Officiell veterinär Den veterinär som utses av den behöriga myndigheten i 

medlemsstaten. 

 

Avsändningsort Plats där djuret först lastas i ett transportmedel, förutsatt att djuret 

före avsändningen har förvarats på denna plats under minst 48 

timmar. 

 

Bestämmelseort Plats där ett djur lastas ur ett transportmedel och förvaras under 

minst 48 timmar eller slaktas. 

 

Transportör Varje fysisk eller juridisk person som transporterar djur för sin 

egen eller annans räkning. 

 

 

Allmänna villkor för transport av djur 

 

Ingen person får transportera eller låta transportera djur på ett sådant sätt så att de riskerar att 

skadas eller orsakas onödigt lidande. 

 

 Alla nödvändiga åtgärder ska ha vidtagits på förhand för att transporttiden skall 

begränsas till minimum och djurens behov skall vara tillfredställda under transport. 

 

 Djuren skall vara i skick för planerad transport. 

 

 Transportmedlen ska vara utformade och konstruerade samt underhållas på ett sätt att 

skador och lidande förhindras och djurens säkerhet tryggas. 
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 Anordningar för i- och urlastning ska vara utformade och konstruerade samt 

underhållas och drivas på ett sådant sätt att skador och lidande förhindras och djurens 

säkerhet tryggas. 

 

 Personer som hanterar djuren ska vara utbildade eller ha vederbörlig kompetens för sin 

uppgift. De ska utföra sitt arbete utan att använda våld eller andra metoder som i 

onödan kan skrämma djuren eller tillfoga djuren skada eller lidande. 

 

 Transporten till bestämmelseorten ska genomföras utan dröjsmål och förutsättningarna 

för djurens välbefinnande ska kontrolleras regelbundet och upprätthållas på lämpligt 

sätt. 

 

 Djuren ska förfoga över tillräcklig golvyta och ståhöjd i förhållande till sin storlek. 

 

 Djuren ska få vatten, foder och vila med lämpliga intervaller och i en mängd och av en 

kvalitet som skall vara anpassad till djurart och storlek. 

 

 Transportören ska utse en fysisk person att ansvara för transporten och skall se till att 

uppgifter om planering, genomförande och slutförande av den del av befordran som de 

kontrollerar alltid finns att tillgå. 

 

 Organisatörer ska vid varje transport se till att djurens välbefinnande inte äventyras på 

grund av de olika delarna av transporten och att hänsyn tas till väderförhållanden, och 

att en fysisk person ansvarig för att uppgifter som planering, genomförande och 

slutförande av transporten alltid kan ställas till den behöriga myndighetens förfogande. 

 

 Vid långa transporter mellan medlemsstaterna eller med tredjeland av tama hästdjur, 

med undantag av registrerade hästdjur, och tamdjur av nötkreatur, får, getter och svin 

skall transportören och organisatörer följa bestämmelserna om färdjournal enligt 

bilaga II i EU förordningen.  

 

Transporthandlingar 

 

En person får transportera djur endast om det i transportmedlet medför dessa handlingar.  

 

 Ursprung och ägare 

 Avsändningsort 

 Datum och tid för avsändning 
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 Avsedd bestämmelseort 

 Förväntad transporttid 

 

 

Transportörer 

 

En person får agera som transportör endast om vederbörande har ett tillstånd som utfärdats av 

en behörig myndighet enligt artikel 10.1 eller om det handlar om långa transporter 11.1. En 

kopia av detta tillstånd skall tillhandahållas den behöriga myndigheten under djurtransporten. 

 

Transportören ska anmäla till den behöriga myndigheten om eventuella förändringar i 

förhållande till informationen och handlingarna, senast 15 arbetsdagar från den dag då 

förändringen inträffade. 

 

Vägfordon för transport av tama hästdjur eller tamdjur av nötkreatur, får, getter, svin eller 

fjäderfä får endast framföras av personer som innehar ett kompetensbevis enligt artikel 17.2, 

och endast dessa personer får fungera som skötare för djuren. Kompetensbeviset ska lämnas 

in till den behöriga myndigheten i samband med djurtransporten. 

 

 

Krav för tillstånd för transportörer 

 

Tillstånd för transportörer skall meddelas av den behöriga myndigheten under förutsättningar 

att: 

Sökandena är etablerade eller, i fråga om sökande som är etablerade i ett tredjeland, är 

företrädda i den medlemsstat där de ansöker om tillstånd. 

 

Sökande har visat att de i tillräcklig utsträckning förfogar över lämplig personal, utrustning 

och driftsförfarande för att kunna följa bestämmelserna i denna förordning.  

 

Sökande eller deras företrädare får ej ha dömts för allvarligare överträdelser av 

gemenskapslagstiftningen och/eller den nationella lagstiftningen om djurskydd under de tre år 

som föregår ansökningsdatum. 

 

 

Utbildning och kompetensbevis 

 

Transportörers och uppsamlingscentralers personal skall få sådan utbildning som avses i 

artikel 6.4 och artikel 9.2 a.  

 

Varje enskilt medlemsland utformar sina egna krav på utbildning och detta leder till att nivån 

på kunskap varierar från land till land. De länder som har en enklare utbildning kan utbilda 

fler personer men inte med en lika djup kunskap inom området. Sverige har en enklare variant 

av utbildning för transportörer än vad Danmark har (Gårdlund, M. 12 maj 2010). 
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Kompetensbeviset (se bilaga 2) ska skrivas på den utfärdande medlemsstatens officiella språk 

samt på engelska när transportören sannolikt kommer att vara verksam i fler än en 

medlemsstat.  Giltigheten för nämnda kompetensbevis får begränsas till att endast omfatta en 

viss djurart eller grupp av djurarter.  

 

Intyg om godkännande av vägtransportmedel 

 

Den behöriga myndigheten eller det behöriga organ som medlemsstaten har utsett skall efter 

ansökan ställa ut ett intyg om godkännande för vägtransportmedel. 

 

 

 

Kontroll vid utförselställen och gränsstationer 

 

Utan att det påverkar de kontroller som föreskrivs i artikel 2 i förordningen (EG) nr 639/2003 

när djur befinner sig på utförselställen eller gränskontrollstationer, ska en officiell veterinär i 

medlemsstaterna kontrollera att djuren transporteras i enlighet med bestämmelserna i denna 

förordning. 

 

 

Påföljder 

 

Medlemsstaterna får själva bestämma regler om påföljder. 

 

 

Överträdelser och anmälningar av överträdelser 

 

Om en behörig myndighet i respektive land konstaterar att en transportör inte har iakttagit 

bestämmelserna i denna förordning eller att ett transportmedel inte uppfyller kraven, ska 

myndigheten utan dröjsmål anmäla detta till den behöriga myndigheten som meddelade 

transportören tillståndet eller ställer ut intyget om godkännande av transportmedel. Denna 

anmälan ska omfatta alla relevanta uppgifter och handlingar. 

 

 

Behöriga myndigheters inspektioner  

 

Den behöriga myndigheten i respektive land som har hand om tillsynen ska genom icke 

diskriminerande inspektioner av djur, transportmedel och följedokument kontrollera att 

kraven i denna förordning är uppfyllda. Dessa inspektioner ska utföras på ett lämpligt sätt i 

förhållande till antalet djur som transporteras årligen inom den enskilda medlemsstaten och de 

kan genomföras samtidigt med kontroller som utförs för andra ändamål. Antalet inspektioner 

ska ökas om det konstateras att bestämmelserna i denna förordning inte efterlevs.  
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Medlemsstaterna ska senast den 30 juni varje år lägga fram en rapport för kommissionen om 

de inspektioner enligt informationen ovan som utförs året dessförinnan. Rapporten ska även 

innehålla en analys av allvarliga brister som konstaterades och en åtgärdsplan för att avhjälpa 

dessa brister. 

 

 

Förordningens omfattningsområden 

Förordningen omfattar endast djurtransporter med ekonomisk vinning, exempelvis transporter 

till slakt, försäljning, uppvisning eller avel. Exempel på vilka transporter som inte berörs av 

förordningen är hobbyverksamheter. 

Transportsträckor som är kortare än 50 km omfattas bara av några få punkter i förordningen. 

Sträckor på högst 65 km omfattas av de flesta bestämmelserna men transportören behöver inte 

ha tillstånd och föraren behöver inte ha ett kompetensbevis. Med undantag av de som nämnts 

tidigare gäller hela förordningen på transporter som understiger 8 timmar. Här gäller också för 

transportören att i ansökan kunna bevisa att de bland annat har lämplig personal och kunskap 

för att kunna följa förordningen. För de som är längre än 8 timmar gäller fortfarande alla 

bestämmelser men även fordonet ska då uppfylla ytterligare krav. Exempelvis ska alla fordon 

från och med den 1 januari 2009 vara utrustade med ett navigeringssystem. Även en plan över 

hantering av nödsituationer ska finnas gällande alla djurslag. 

Ett utbildningskrav tillsattes den 5 januari 2008, gällande att alla djurskötare och förare ska ha 

genomgått och klarat en godkänd utbildning (nordiska ministerrådet, 2007). 
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EU- förordningen 

1/2005 

 

Djurskyddslagen 

1998:534 

 

Djurskyddsförordningen 

1998:539 

Jordbruksverkets föreskrifter 

om 

transporter av levande djur 

DFS 2006:9 

Länsstyrelsen 

Transportören 

Bonden 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

4. Sverige 

 

4.1 Uppbyggnad av lagsystem 

 

1. De lagar som EU fattar står över de nationella 

lagarna och ska alltid följas. De är minimikrav och 

medlemsstaterna får sedan besluta om egna direktiv. 

 

2. Djurskyddslagen (1988:534) är den lag som gäller 

utöver EU-förordningen. Den är framtagen av den 

svenska riksdagen.  

 

3. Djurskyddsförordningen (1988:539) går djupare än 

lagen. Förordningen tas fram av den svenska 

regeringen. 

 

4. Föreskrifterna till lagen tas fram av Jordbruksverket 

som har det högsta ansvaret för kontroller av 

djurtransporter. Från och med den 1 april 2010 finns det 

en reviderad utgåva av föreskriften, nu heter den DFS 

2010:2.  

 

5. Länsstyrelsen är kontrollmyndigheten och 

rapporterar till Jordbruksverket. 

 

6. Transportören har ansvar att följa alla bestämmelser. 

 

7. Bonden har ansvar för djuren så länge de vistas på 

gården. När djuren är på transportfordonet så har 

transportören och föraren ansvaret. Båda parter är 

givetvis mån om att djuren kommer fram i bra skick. 

(Gårdlund, M.10 februari 2010)  
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4.2 Lagar om djurtransporter i Sverige 

 

Den myndighet som ska utföra den offentliga kontrollen av djurskyddslagen i Sverige är 

länsstyrelsen. De har enligt lagen rätt till att begära upplysningar och ta del av handlingar, få 

tillträde till byggnader och utrymmen där djur hålls och där kunna utföra besiktningar av 

djuren och ta prover. Polisen är enligt djurskyddslagen skyldig att assistera och ge 

djurskyddsinspektören den hjälp som behövs för att se till att lagar och bestämmelser efterlevs 

(Djurskyddslagen 24, 27, 27 a §§). 

Under kapitel 6 i de svenska föreskrifterna och allmänna råd (DFS 2006:9) om transport av 

levande djur, också kallad L5, finns allmänna bestämmelser för transport av djur med fordon 

men också särskilda bestämmelser för vissa djurslag, se rubriken nedan. 

 

 

4.2.1 Allmänna bestämmelser 

Skyltning 

Varje motordrivet fordon och släpvagn som fraktar levande djur, med undantag av 

personbilar, måste ha skyltar där detta framgår. Skyltar som är godkända av annan 

medlemsstat godtas på utlandsregistrerade fordon.  

Tillsyn 

Djuren i en transport ska ha tillsyn minst varannan timme om inget annat anges i de särskilda 

bestämmelser som finns om respektive djurart. Levande djur får inte transporteras i 

bagageutrymmet på en personbil om det inte går att ha tillsyn över djuret från 

personutrymmet under tiden transporten sker. 

Ventilation 

Ett fordon som är slutet ska ha tillräckligt många reglerbara ventiler för att uppehålla en bra 

luftkvalitet hos djuren se figur 1. Det ska också finnas temperaturmätare inne i lastutrymmet. 

Det är rekommenderat att en transport med framför allt grisar har så få uppehåll som möjligt. 

Alternativet är att det går att reglera temperatur och ventilation för att undvika 

avgasförgiftning. 

 

 

 

 

 
Figur 1.  

Exempel på ventilationssystem .  
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Lastutrymmet 

Om lastutrymmet inte har någon fast inredning med spiltor eller boxar, ska utrymmet kunna 

delas upp med hjälp av flyttbara grindar. Skiljeväggarna måste vara anpassade efter de djur 

som ska transporteras så att de är tillräckligt hållbara. Det får heller inte finnas någon risk att 

djuret skadar sig på anordningen. 

Hjulhuset inne i lastutrymmet får inte hindra djuret att stå eller ligga med en normal 

kroppsställning. Hjulhuset måste ha en plan ovansida och det får inte finnas några vassa 

kanter eller hörn. 

Ett djur måste själv kunna gå upp på transporten och det ska kunna stödja på samtliga ben för 

att överhuvudtaget få transporteras. 

 

 

4.2.2 Särskilda bestämmelser 

Nötkreatur 

Utöver de allmänna bestämmelserna tillkommer det några extra bestämmelser för varje 

djurslag. 

En tjur får aldrig bindas upp i nosringen under transport. Om de nötkreatur som ska 

transporteras tidigare har gått tillsammans i lösdrift är det ok att frakta dessa i en transport 

som tvärtemot vad de allmänna bestämmelserna säger, inte har fasta spiltor eller flyttbara 

skiljeväggar (DFS 2006:9). Lutningen på de lastramper som används får högst vara 26˚ för 

vuxna nötkreatur. Den maximala transporttiden är åtta timmar om inte fordonet är godkänt 

och uppfyller samtliga krav för lång transport. Om så är fallet får djuren transporteras 14 

timmar följt av en vilopaus på en timme innan transporten får fortsätta i ytterligare 14 timmar. 

Efter dessa timmar måste djuren lastas av och vila i minst 24 timmar (Nordiska ministerrådet, 

2007). 

Gris 

För att transportera gris måste de allmänna villkoren uppfyllas men även de som är särskilt 

framtagna för just gris. 

Det finns olika faktorer som kan påverka en gris under transporten, till exempel förmågan att 

anpassa sig, blandning av främmande grupper, klimat, mat och hur skötaren hanterar djuren 

vid i- och urlastning. Alla individer är olika och de reagerar därför olika vid olika situationer, 

men om ett djur inte kan anpassa sig till den omgivning eller miljö den befinner sig i så leder 

det till stress och dålig välfärd. (Blixt m.fl. 2005) 

Slaktgrisar ska transporteras i olika avdelningar i transporten med max 20 grisar i varje. Det 

bör också finnas en mekanisk ventilation i ett lastutrymme som transporterar slaktsvin eller 

livgrisar (galtar, suggor och gyltor). Till skillnad från detta är mekanisk ventilation ett krav 

vid transport av smågrisar. Livgrisar ska transporteras i olika avdelningar så att de kan hållas 
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åtskilda (DFS 2006:9). En gris på 100 kg ska ha 0,42 m
2
 golvyta till sitt förfogande och detta 

kan ökas med ytterligare 20 % beroende på grisens storlek, fysiska tillstånd och 

väderförhållanden. Detta bland annat för att ventilationen ska fungera så bra som möjligt. Den 

maximala transporttiden för gris är samma som för ko, åtta timmar. Skillnaden är vid lång 

transport, där grisar får transporteras i 24 timmar med tillgång till vatten. Därefter måste de 

lastas av och vila i 24 timmar. Lastramperna får ha en lutning på högst 20˚ (Nordiska 

ministerrådet, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. 

Humoristisk text på en dansk slakttransport. 
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Antal gjorda kontroller år 2009
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4.3. Kontroller i Sverige 

4.3.1 Djurskyddet på länsstyrelsen 

 

I Sverige utförs kontrollerna av djurtransporter av länsstyrelsen. Detta sedan årsskiftet 

2008/2009, då djurskyddet flyttade från de 290 kommunerna till de 21 länsstyrelserna för att 

få ett mer jämnt djurskydd över hela landet. Vid genomförande av kontroller av 

djurtransporter har djurskyddsinspektören en lång checklista att gå efter. Se bilaga 5. 

Efter att ha haft kontakt med samtliga länsstyrelser, visade det sig att endast två stycken hade 

utfört kontroller av slakttransporter under år 2009. Se referenser i bilaga 1. Statistiken visas i 

diagrammet nedanför. Vad som däremot inte får glömmas bort, och som gör statistiken 

vilseledande, är de kontroller av djuren som görs av veterinär vid ankomst till slakterier. 

Dessa utförs inte på daglig basis av länsstyrelsen och det finns därför inte med i statistiken 

(Gårdlund, M. 18 mars 2010). 

 

 

 

 

 

Enligt artikel nr 27 i EU-förordningen 1/2005, ska alla medlemsländer i EU rapportera in till 

kommissionen om de inspektioner som har utförts i respektive medlemsland. Detta ska göras 

före den 30 juni varje år och rapporten ska även innehålla en analys av allvarliga brister och 

hur dessa ska avhjälpas. Sverige har tidigare fått kritik från EU för att ha utfört för få 

Figur 3. 

Antal kontroller av slakttransporter utförda av länsstyrelsen år 2009. Här är alltså inte kontroller av 

hästtransporter och besiktning av transportfordon medräknade. Källa: Djurskyddet, Sveriges 

länsstyrelser, se bilaga 1. 
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kontroller av djurtransporter. Ett sätt att överhuvudtaget utföra kontroller är att göra många 

kontroller vid enstaka tillfällen, till exempel vid tävlingar, marknader etc. På grund av 

bristande resurser utför vissa länsstyrelser så kallade punktkontroller och arbetar mycket i 

preventivt syfte och med att informera (Gårdlund, M. 10 februari 2010). 

 

Polisens inblandning i kontroller av djurtransporter är i Sverige relativt liten. Det kan 

jämföras med systemet i Danmark, där hela ansvaret ligger hos polisen. Detta kommer att tas 

upp längre fram i rapporten. I Sverige är länsstyrelsen kontrollmyndighet för djurskyddet, 

men polisen måste vara med för att det ska vara tillåtet att stoppa ett fordon för kontroll längs 

vägen. Men i och med att polisen inte är kontrollmyndighet får de inte själva stoppa en 

transport för endast kontroll av djuren utan att ha en djurskyddsinspektör med på plats, om det 

inte har gjorts en anmälan om brott mot transporten. Om polisen stannar ett fordon för att 

kontrollera exempelvis bältesanvändning, däck eller liknande kan de samtidigt passa på att ta 

en titt på djuren men det får inte vara en huvudanledning för stoppet. Polisen har också rätt, 

enligt 30 § Djurskyddslagen (1988:534) att genast avliva ett sjukt eller skadat djur på plats. 

Dessa rättigheter har också en veterinär (Thofelt-Gynne, U. 15 april 2010). Ett stort problem 

är att den svenska polisen inte känner till sina skyldigheter och befogenheter när det gäller att 

stanna transporter detta på grund av att de saknar kunskap inom området (Gårdlund, M. 12 

maj 2010). 

 

4.3.2 Djurskyddet på kommunen 

 

Innan djurskyddet bytte myndighet, från kommun till länsstyrelse den 1 januari 2009, låg 

alltså ansvaret för kontroller av djurtransporter på de 290 kommunerna i Sverige.  

 

Det är svårt att få fram exakta siffror på hur många kontroller som gjordes under år 2008 på 

transport av nötkreatur och svin till slakt. Alla djurslag medräknat (nöt, gris, får, getter, hästar, 

fjäderfän och kaniner), gjordes sammanlagt 27 stycken inspektioner av transporter till slakt i 

hela Sverige. Hur stor andel av dessa som är transport av nöt och svin är svårt att tyda. 

(Håkansson, M. 30 mars 2010). 

 

4.3.3 Kontroll vid slakteri 

 

Som tidigare nämnts utförs en hel del inspektioner av fordon och djur på plats vid ankomst till 

slakterier. Dessa görs av officiell veterinär. För att ett slakteri ska ta emot djur krävs det att de 

minst, 24 timmar före ankomst, får ta del av information om djuren från djurhållaren. Den 

information som krävs är följande:  

 Djurens identitet 

 Vilken anläggning djuren kommer från 

 Att anläggningen får skicka djur till slakt 

 Att djuren är rena 
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 Att djuren är friska 

 Att djuren kan stödja på alla sina ben 

 Att djuren kan gå in i transporten av egen kraft 

 Att djurens tillstånd är tillfredsställande enligt djurskyddskraven  

(Jordbruksverket 2010) 

 

Till hjälp vid en inspektion på slakteri har veterinären en instruktion att gå efter. Syftet med 

denna är att kontrollera att slakteriet följer djurskyddslagen och att de rutiner som finns för att 

säkerställa djurens välbefinnande efterlevs. Kontrollerna sker enligt en kontrollplan, men det 

görs även oplanerade kontroller om det misstänks att djurskyddslagstiftningen inte följs. 

 

Det som veterinären på slakteriet ska inspektera vad gäller transporten är följande tre punkter 

 Skicket på transportfordonet 

 Beläggningsgraden på fordonet (kontroll att den inte är lastad med fler djur än tillåtet, 

så att djuren har det utrymme de ska ha enligt lagen) 

 Skicket på djuren vid ankomst och avlastning 

 

Den officiella veterinären är skyldig att årligen rapportera resultaten av inspektionerna till 

Jordbruksverket, om myndigheten begär det. (Livsmedelsverket, 2008) Om veterinären vid 

slakteriet upptäcker brister ska detta rapporteras till länsstyrelsen. När det gäller större brister ska 

livsmedelsverket rapportera vidare detta till åklagare (Gårdlund, M. 12 maj 2010). 

 

4.4 Sanktioner i Sverige 

4.4.1 Straff enligt Djurskyddslagen 

 

I Djurskyddslagen (1988:534), 8 §, finns en översikt om vad som gäller vid transport av djur. 

 

”8 § Vid transport av djur skall transportmedlet vara lämpligt för ändamålet och ge djuret 

skydd mot värme och köld samt mot stötar, skavning och liknande. I den utsträckning det 

behövs skall djuren hållas skilda från varandra.” 

 

Bryter en transportör eller djurhållare mot detta kan de bli straffade enligt 36 § och 36 a § i 

Djurskyddslagen (1988:534). 

 

”36 § Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet  

1. bryter mot 3, 5, 6, 8-11, 13, 14, 16-19 a eller 21 §, 

2. bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av denna lag, eller 

3. underlåter att följa ett sådant föreläggande eller bryter mot ett sådant förbud som avses i 

29§.  

Om brottet har begåtts med uppsåt och avsett en förpliktelse av väsentlig betydelse från 

djurskyddssynpunkt, döms till fängelse i högst två år. 
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Om gärningen är att anse som ringa skall inte dömas till ansvar. 

Till ansvar enligt denna paragraf döms inte om gärningen är belagd med samma eller 

strängare straff i brottsbalken.” 

”36 a § Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet 

bryter mot skyldigheter, villkor eller förbud som finns i de EG-bestämmelser som 

kompletteras av lagen. Detta gäller dock inte, om överträdelsen avser bestämmelser om 

myndighetsutövning. 

Om brottet har begåtts med uppsåt och avsett en förpliktelse av väsentlig betydelse från 

djurskyddssynpunkt, döms till fängelse i högst två år. 

Om gärningen är att anse som ringa skall inte dömas till ansvar. 

Till ansvar enligt denna paragraf döms inte om gärningen är belagd med samma eller 

strängare straff i brottsbalken.” 

 

4.4.2 Domar i tidigare rättsfall 

 

Målnr/Dnr: 2008-B 1093. Femton svin avled under transport. 

Den 25 maj 2009 beslöt hovrätten över Skåne och Blekinge, att döma chauffören och VD:n 

för transportföretaget som ägde transporten där det inträffade, till böter för brott mot 

djurskyddslagen då 15 svin avlidit under en transport. 

Chauffören hade ingen utbildning, inget kompetensbevis och han hade lastat 73 svin över vad 

föreskrifterna säger är tillåtet. Exempelvis hade släpet nio avdelningar, maxlasten är 20 

svin/avdelning och alltså totalt 180 svin. Chauffören hade här lastat 190 svin. 

Helsingborgs tingsrätt dömde den 2 april 2008; 

 chauffören till brott mot djurskyddslagen och dagsböter 30 à 100 kr 

 VD:n till brott mot djurskyddslagen och dagsböter 50 à 250 kr 

De dömdes för brott mot 36 § första stycket andra punkten djurskyddslagen (1988:534) med 

hänvisning till artikel 6.5 i Europeiska rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 

2004 om skydd av djur under transport m.m. Men eftersom artikel 37 i EU-förordningen säger 

att artikel 6.5 inte ska börja gälla förrän den 5 januari 2008 överklagades domen, då brottet 

begåtts i mars 2007. Hovrätten ogillade tingsrättens beslut och beslutade att staten skulle 

betala försvararkostanden i tingsrätten på 5000 kr. 

 

Målnr/Dnr: 2009-B 6710. Åtta skadade grisar transporterades till slakt 

Vid leverans till slakteri upptäcktes att åtta grisar var kraftigt avmagrade, hade 

ledinflammation, infekterade bogbladssår (trycksår), bölder och några hade svårt med 

andningen och två suggor kunde inte resa sig på frambenen. 

Djurhållaren åtalades för djurplågeri genom vanvård och att för ha utsatt åtta grisar för 

onödigt lidande genom att lämna dem till transport, trots att en transport inte kunde ske utan 

att orsaka grisarna onödigt lidande. 
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Tingsrätten i Örebro dömde den 11 februari 2010, djurhållaren för djurplågeri till villkorlig 

dom och 50 dagsböter. 

Här ovan ser vi att många domar resulterar i dagsböter. Mattias Gårdlund, 

djurskyddsinspektör på länsstyrelsen i Skåne menar att ett alternativ för att visa hur 

djurskyddsbrott värderas idag är att börja döma företagsböter till verksamheter som drivs i 

företagsform. Detta istället för dagsböter som kan variera mycket i belopp. Företagsbot är en 

ekonomisk sanktion med en straffande effekt. Ett företag kan i och med detta dömas även om 

det inte går att identifiera en enskild gärningsman. Det finns ett fall i Kristianstads tingsrätt 

där en djurägare fick en företagsbot på 20 000 kr efter att ha skickat en gris till slakt för tidigt 

efter att den hade grisat. Detta skulle också fungera på företag som driver en 

transportverksamhet (Bengtsson, I-L. 2006).  
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5. Danmark 

 

5.1 Uppbyggnad av lagsystem 

 

1. De lagar som EU fattar står över de nationella 

lagarna och ska alltid följas. De är minimikrav och 

medlemsstaterna får sedan besluta om egna direktiv. 

 

2. Dyreværnsloven är Danmarks nationella 

djurskyddslag och gäller utöver EU:s förordning. 

Lagen är framtagen av Justitsministeriet. 

3. En implementering av de europeiska lagarna i 

Danmark. Här finns exempelvis lagar om böter. 

4. I Danmark ligger djurskyddet hos 

polismyndigheten, medan det i Sverige är 

Länsstyrelsen som är ansvarig myndighet. 

5. Transportören har ansvar att följa alla 

bestämmelser. 

 

6. Bonden har ansvar för djuren så länge de vistas på 

gården. När djuren är på transportfordonet så har 

tranportören och föraren ansvaret. Båda parter är 

givetvis mån om att djuren kommer fram i bra skick. 

(Kofoed, M. 18 mars 2010) 
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Dyreværnsloven 
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5.2 Lagar om djurtransporter i Danmark 

 

För Danmark, som för alla medlemsländer i EU, gäller Rådets förordning om transport av djur 

1/2005 som den högsta lagen och måste följas. Sedan har Danmark en kompletterande lag till 

denna, Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport BEK nr 1729 af 21/12/2006. Här 

följer ett antal av de bestämmelserna. 

 

 

Godkännande av transport 

 

Ett fordon som används för transport av djur både över och under åtta timmar, ska godkännas 

av bilprovningen i Danmark. Certifikatet ska vara på både danska och engelska och är giltigt i 

högst fem år. Det ska alltid finnas med under en körning och kunna visas upp för polis eller 

veterinärmyndigheter. Även om ett fordon har blivit godkänt, kan det danska trafikverket dra 

tillbaka ett godkännande om transporten inte uppfyller kraven. 

 

 

Krav på höjd och ventilation 

 

I bekendtgørelsen finns det krav på vilken höjd det ska vara mellan varje våning i en transport 

av gris se figur 4. Detta ska mätas mellan den högsta punkten på golvet och den lägsta i taket. 

Grisarna får inte hindras att utföra sina naturliga beteenden och det ska finnas möjlighet till 

god ventilation. Det mekaniska ventilationssystemet ska säkra en jämnt fördelad ventilation, 

med en kapacitet på 61 m
3
/t per 100 kg svin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.  

Exempel på en transport där höjden 

inte är godkänd. 
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Planläggning av transporten 

 

Innan transporten påbörjas är det avsändarens ansvar att se till att mottagaren är underrättad 

om vilken tid transporten väntas vara framme. Det är mottagarens ansvar att ta hand om 

djuren vid ankomst till bestämmelseorten. Transporten måste vara rengjord från avföring, strö 

och eventuellt döda djur före pålastning av nya. 

 

 

Förbud mot onödigt lidande 

 

Djur får inte utsättas för onödigt lidande på grund av transporten. Men djur som har lättare 

skador eller sjukdomar kan få transporteras om golvet är täckt med ett extra tjockt lager av 

strö. Dock får djuret fortfarande inte utsättas för onödigt lidande. Vid tillfällen då detta är 

svårt att avgöra ska en veterinär ge ett utlåtande. Kor får inte transporteras förrän 14 dagar 

efter kalvning. Mjölkande kor ska mjölkas precis före pålastning och sedan igen högst 12 

timmar efter detta.  

 

 

Dispens 

 

Justitsministeriet kan ge dispens från 14-26 §§ Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under 

transport, om det är av hänsyn till djurens välfärd. 

 

 

Åtgärder 

 

Om det under transporten konstateras att bestämmelserna i transportförordningen eller i 

bekendtgørelsen inte följs, får polisen eller Fødevarestyrelsen (ungefär jordbruksverket) 

förelägga att den ansvarige för transporten utför de åtgärder som anses nödvändiga för att 

säkra djurens välfärd. 

 

 

Straff 

 

I bekendtgørelsen kapitel sju, finns straffbestämmelser. Straffet kan bli böter eller fängelse 

upp till fyra månader. 

 

 

5.3 Kontroller i Danmark 

 

I Danmark arbetar fem poliser endast med att kontrollera transporter av djur och de har hela 

Danmark som sitt arbetsområde. Det som är speciellt gällande det danska systemet, är att 

poliserna endast har en polisutbildning i grunden och att de själva har läst in sig och 
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specialiserat sig på området. Det finns även en grupp med sex veterinärer som kan hjälpa till 

vid kontrollerna. Poliserna brukar stå vid väggrenen i ca fyra till fem timmar om det kommer 

transporter, om inte, åker de vidare till en ny plats. De största problemen med transporterna 

brukar förekomma på Jylland vid gränsen till Tyskland. Där har ca 40-50% av alla 

transporterna någon form av överträdelse. Dessutom transporteras mycket illegalt där igenom. 

I Danmark har 28 % av alla transporter som polisen stoppar begått någon form av överträdelse 

av lagen. I cirka hälften av fallen är det formella fel som till exempel fel i kompetensbevis 

eller tillstånd. Andra hälften brukar stoppas på grund av bristfällig djurhållning/djurhantering. 

Polisen har en enkel checklista på några punkter som de går efter när de utför en kontroll. Se 

bilaga 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om en transport vid en kontroll får underkänt kan det i vissa fall vara bäst för djuren att den 

får fortsätta att köra till sitt mål. Då får chauffören med en blankett som ger tillstånd att 

avsluta körningen. Se bilaga 4. 

 

Danmark gjorde 600 kontroller på djurtransporter under år 2009. De har som mål att hinna 

med 800-900 kontroller per år. Det som först och främst inspekteras när polisen stannar en 

transport är om djuren har en godkänd mängd strö, hur djuren har det (höjden på tak, om alla 

djur kan ligga ner), men även kompetensbevis och giltiga papper. Men om det är en transport 

som endast åker igenom landet under 8 timmar så kan de ej tvinga transportören att ha strö för 

djuren eller vattennipplar på grund av EU:s bestämmelser. Den danska lagstiftningen gäller 

inte för utländska transporter. En transport som ska till slakt och som transporterar fler djur än 

vad som är tillåtet får ej betalt för de djur som kommer in på slakteriet. På så sätt förlorar 

djurägaren och transportören stora summor pengar.  

Figur 5. 

En kontroll pågår av en transport. 

 

Figur 6. 

En brist som noterades vid en kontroll av transport. 

Detta kan med tiden bli större om det inte åtgärdas. 



 23 

 

 

 

De djurslag som åker igenom Danmark är främst hästdjur, nöt och svin. Det slaktas ca 22-25 

miljoner svin i Danmark varje år. 

 

Transporter som endast kör en sträcka under 50 km behöver ej ha någon skylt på fordonet där 

det står att de transporterar djur. Annars ska det finnas en skylt bak på fordonet men det är 

inget krav att den skall vara i någon speciell färg (Kofode, M. 18 mars 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Danmark är det väldigt vanligt att lantbrukarna själva brukar åka med sina egna djur till 

slakteriet. Bönderna transporterar djuren i enklare transporter som har ett tältliknande 

utseende (Kofoed, M 18 mars 2010). 

 

Figur 9.  

En svensk skylt för djurtransport. Just detta 

utseende är inget måste efter den 1 april 

2010. 

Figur 10. 

En dansk variant av skylt för djurtransport.  

 
Figur 8.  

Bra mängd med strö. 

Figur 7.  

Ett dåligt exempel på underlag. 
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5.4 Sanktioner i Danmark 

 

I den danska djurskyddslagen finns bestämmelserna om straff i 28 §, Dyreværnsloven 

(lovbekendtgørelse nr. 1343 af 4 december 2007). Den senaste ändringen av paragrafen 

gjordes för att skärpa straffnivån i vissa fall rörande transport av djur, och för att genomföra 

en klippkortsordning. Klippkort är ett administrativt system, där den som får ett klipp hamnar 

i det danska brottsregistret. Efter tre klipp blir chauffören av med sitt kompetensbevis och 

måste ta om det. Efter fyra klipp blir de av med tillståndet och får inte transportera djur på tre 

år. Bötesbeloppet bör vara betydligt högre när det gäller upprepade och eventuell systematisk 

överträdelse av transportreglerna, oavsett om det gäller lantbrukare, transportörer eller 

chaufförer. För att motverka att personer som yrkesmässigt ägnar sig åt djurtransporter inte 

konsekvent bryter mot reglerna, ska böterna kunna läggas samman i en absolut kumulation, 

det vill säga böterna lagras och summan blir på så sätt större. 

 

I de fall det är brott mot formella regler, som att exempelvis föraren inte har de tillstånd och 

intyg som krävs för att få köra, men där djuren inte har blivit utsatta för någon felaktig 

Figur 11. 

Lantbrukarens egna transport. 

Figur 12. 

Danska poliserna Lars Lorentsen, Niels Arberg 

och Michael Kofoed. 
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behandling, bör straffen i den nya ändringen av lagen inte skärpas. I förarbetena till den nya 

lagen vill de också kunna skilja på bötesnivån för de inblandade personerna. Genom att få 

fram huvudmannen, den person som får en ekonomisk vinning i att överträdelserna av lagen 

sker, ska denna kunna straffas hårdast. Det kan antingen vara leverantören eller transportören. 

 

Lantbrukare och transportörer 

 

I förarbetena till ändringslagen från år 2007 finns det bestämda minimistraff som används 

som utgångspunkt vid bötesstraff. 

 

    Första gången                Andra gången 

Hänsynslös behandling av djur. 

(Överträdelse av bekendtgørelse och 

dyreværnsloven § 28, stk. 1, 1. pkt.)  13 000 DKK                  18 000 DKK 

 

Grov hänsynslös behandling av djur. 

(Överträdelse av bekendtgørelse och  

dyreværnsloven § 28, stk. 1, 1. pkt., 2. pkt.) 25 000 DKK                  40 000 DKK 

 

Chaufförer och djurskötare ombord på transporten 

 

Denna grupp berördes aldrig av skärpningen av straffen som gjordes år 2007, utan för dessa 

gäller de bestämmelser som gjordes i förarbetena till ändringen år 2003. 

 

    Första gången                Andra gången 

Bara överträdelse av bekendtgørelse och/eller  

dyreværnsloven § 28, stk. 2.  3 000 DKK                    4 500 DKK 

 

Hänsynslös behandling av djur. 

(Överträdelse av bekendtgørelse och 

dyreværnsloven § 28, stk. 1, 1. pkt.)  5 000 DKK                    7 500 DKK 

 

Grov hänsynslös behandling av djur. 

(Överträdelse av bekendtgørelse och  

dyreværnsloven § 28, stk. 1, 1. pkt., 2. pkt.) 10 000 DKK                  15 000 DKK 

 

Om transportören inte har med sitt  

kompetensbevis under transport.  3 000 DKK                  7 000 DKK 

 

I fall där det gäller misshandel av djur kan det bli tal om fängelsestraff. Vid en grov 

hänsynslös behandling av djur eller om den oförsvarliga behandlingen upprepas kan 

tillståndet att få transportera djur dras in. Detta gäller likväl transportörer och lantbrukare som 

chaufförer (Udtræk af Rigsadvokatens Meddelelse nr. 2/2008, 18 mars 2010). 
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6. Diskussion 

 

Eftersom hela EU har en gemensam lagstiftning sedan år 2005 utgick vi från att tolkning och 

kontroller var lika i medlemsländerna. Men efter att ha studerat Sveriges och Danmarks 

lagsystem och tillvägagångssätt för hur kontroller av slakttransporter genomförs, har vi inte 

förrän nu förstått hur olika systemen är i respektive land. Vi hade förväntat oss fler likheter 

när det gäller kontroll av transporter. Vad som också förvånade oss var att polisen som utför 

kontrollerna i Danmark, inte har någon grundläggande utbildning gällande djurskydd. De är 

nästan helt självlärda på området. Sedan upptäckte vi under arbetets gång att Sveriges 

länsstyrelser knappt utfört några kontroller av slakttransporter alls. Anledningen är bristande 

resurser, pengar och kunskap om hur kontroller ska genomföras inom det svenska 

djurskyddet. Sveriges ambition är att göra fullständiga kontroller men detta tar tid och det 

leder till att inga kontroller genomförs. 

 

Det finns i Sverige ett framtaget dokument (se bilaga 5) om hur kontroller ska gå till som 

består av en allmän del och en som riktar in sig på respektive djurslag. För att det ska bli 

enklare att genomföra kontroller skulle det vara bra med en mindre avancerad checklista än 

den som finns idag. Till exempel som i Danmark så kontrollerar man först och främst djurens 

skick, mängden strö och antalet djur i transporten. Detta skulle troligtvis leda till fler 

kontroller. Till skillnad från Sverige har Danmark en betydligt enklare checklista att gå efter 

vid en inspektion (se bilaga 2).  

 

Ytterligare en skillnad mellan länderna är att i Danmark ligger ansvaret för besiktning och 

godkännande av transportfordon på bilprovningen. I Sverige ligger detta än så länge på 

länsstyrelsen, men en ändring kommer att ske inom en snar framtid och kommer på så sätt 

mer likna den danska modellen. När detta blir verklighet kommer det leda till att 

djurskyddsinspektörerna får mer tid över till att utföra fler kontroller. Det känns också mer 

logiskt att en yrkeskvalificerad person utför kontrollerna av fordonet. 

 

Danmarks geografiska position och stora slaktkapacitet bidrar till ett större antal transporter 

som åker genom landet, i jämförelse med Sverige. Detta betyder att Danmark också bör ha 

fler kontroller än Sverige, vilket också är fallet idag. Eftersom Danmark är ett litet land och 

därför har fler mindre vägar, bidrar detta till att det är enklare att stanna transporter längs 

vägarna. För att Sverige idag ska kunna få en bättre rutin på sina kontroller kan ett sätt vara att 

titta på hur Danmark lägger upp sina kontroller och få erfarenheter därifrån. Ett förslag skulle 

kunna vara att Sverige utbildar några poliser som är specialiserade på att hjälpa 

djurskyddsinspektörer vid kontroller av djurtransporter. På så sätt kan kontrollerna bli mer 

smidiga och fler kontroller kan genomföras. På samma sätt kan Danmark ta lärdom av Sverige 

när det gäller kunskap och utbildning inom området. Idag har de danska poliserna ingen 

likvärdig utbildning i djurskydd som de svenska inspektörerna har och på så sätt blir 

inspektionerna inte lika grundligt utförda. Men samtidigt tycker vi att detta är bättre än att inte 

göra några kontroller alls. 
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Sanktionssystemet är en annan del i den svenska uppbyggnaden som är bristfällig och gör att 

det blir svårare att komma åt de transportörer som bryter mot lagen. Idag ges ofta dagsböter 

som ligger på små summor och som knappt är kännbara. Därför skulle en företagsbot vara ett 

bättre alternativ på grund av att summan blir betydligt större, men även att flera personer 

drabbas vilket leder till att straffet blir mer kännbart. Det finns ett fall i Kristianstads tingsrätt, 

som nämnts tidigare, där en djurägare dömdes till en företagsbot på 20 000 kronor.  

 

När det gäller EU känns det som att de satsar mer på kvantitet än kvalitet gällande kontroller. 

I dagsläget får ett medlemsland böter om de inte har gjort ett visst antal kontroller under ett år, 

men de är inte så intresserade av hur kontrollerna har gått till och vad som är kontrollerat. Det 

är svårt för EU att ha riktigt bra koll på hur ett medlemsland utför sina kontroller, och kan 

därför bara kontrollera antalet kontroller som görs. Masskontroller under marknader, tävlingar 

etc. leder till en bättre statistik men frågan är om det ger en bra bild av helheten?  Detta 

system skulle behöva förbättras genom att EU har en bättre överblick över hur kontrollerna 

genomförs i de olika länderna. Kanske skulle det behöva finnas en enkel checklista för varje 

djurslag på EU-nivå som alla ska följa, men även att det ska finnas bestämda antal kontroller 

på varje djurslag som ska genomföras under ett år. 

 

I den danska modellen arbetar polis och veterinär många gånger tillsammans vid kontroller. 

Fördelen med detta är att de får en bred kunskap av teknik och djurskydd. I Sverige bör polis 

och veterinär vara behjälpliga på samma sätt som i Danmark. Idag står djurskyddsinspektören 

själv för både den tekniska kunskapen och kunskapen inom djurskyddsområdet. 

 

Mobila och semimobila slakterier anser vi vara ett bra sätt att minska antalet långa transporter 

och förbättra djurens välfärd, genom att djuren slaktas nära gården. Enligt statens offentliga 

utredningar (SOU 2003:6) används detta system redan i länder som USA och Norge. Detta 

tror vi skulle kunna införas i Sverige om utvecklingen av mobila slakterier blir bättre. 

 

Ett annat, enligt oss väldigt bra alternativ för att minska antalet djurtransporter generellt i 

världen är att transportera mer fryst kött istället för levande djur. Man bör ta hänsyn till hela 

cykeln, både miljö och djurens välfärd när man som konsument väljer kött. Kanske är det 

frysta köttet från Brasilien ett bättre alternativ än det svenska där djuren kanske transporterats 

långa sträckor? Vi tror att många konsumenter idag hellre handlar billigt kött och inte tänker 

så mycket på var köttet kommer ifrån och hur djuren har haft det. Detta tror vi skulle kunna 

ändras på ett smidigt sätt genom rätt information till konsumenterna. Ett problem med att 

människor inte skulle vilja köpa fryst kött kan vara av kulturella och religiösa skäl, men även 

att frakta köttet på rätt sätt kan vara ett för kostsamt alternativ i dagens läge. 

 

Vad som verkligen har blivit tydligt för oss under arbetets gång är att pengar styr allt. Det 

behövs satsas mer på utbildning och kontroller av slakttransporter vilket skulle leda till bättre 

välfärd för djuren.  I Sverige har djurskyddet redan en dålig ekonomi och många moment 

måste prioriteras bort. Otillfredsställande kontroller och sanktionssystem motverkar inte 

dåliga transporter. Sverige uppfyller idag inte EU:s förordning som säger att kontrollerna ska 

vara effektiva, uppföljande och avskräckande. 
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6.1 Förbättringsförslag 

 Vi tycker att djurskyddet bör få högre prioritet och på så sätt få mer resurser av 

staten.  

 Sverige behöver satsa mer på att utveckla mobila slakterier. 

 Transportera mer fryst kött. 

 Bättre samarbete mellan de berörda myndigheterna i Sverige respektive 

Danmark vad gäller djurskydd. 

 Utbilda ett par djurskyddsinspektörer på varje länsstyrelse i Sverige för att 

specialisera sig på att kontrollera djurtransporter. Vi vill också se ett bättre 

samarbete mellan länsstyrelsen och polisen. 

 Förenkla den checklista som djurskyddsinspektören går efter vid kontroll av 

transport. 

 Låt bilprovningen ta över godkännandet av transportfordonet och på så sätt ger 

det mer tid över för inspektörerna att kontrollera djuren. 

 

7. Slutsats 

 

Det finns stora skillnader mellan Sverige och Danmark vad gäller kontroller av slaktdjur. 

Sverige har ett bra system på pappret om hur en kontroll av djurtransport ska gå till, men det 

fungerar inte i verkligheten. Systemet upplevs som för avancerat och tidskrävande. Danmark 

har ett fungerande system, kanske för att reglerna hur en transport ska inspekteras inte är lika 

avancerade som de är i Sverige. Det vi har kommit fram till är att båda länderna har bra 

kunskap inom olika områden och på så sätt skulle de kunna samarbeta och ta del av varandras 

erfarenheter. De berörda myndigheterna i de båda länderna skulle behöva skapa en kontakt 

sinsemellan och utbyta kunskap med varandra. Det Nordiska Ministerrådet är ett första steg i 

rätt riktning till ett bättre samarbete länderna emellan och till en gemensam bild av hur 

kontroller ska genomföras.  

För att kunna göra ett bra jobb med djurtransporter krävs det att staten ger djurskyddet på 

länsstyrelsen mer pengar, att fler djurskyddsinspektörer anställs och att ett betydligt bättre 

samarbete med polisen upprättas. 
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Anna Kanstrup, Länsstyrelsen Kronobergs län. 2010-02-15. 

Maria Gustafsson, Länsstyrelsen Örebro län. 2010-02-15. 

Hanna Lindgren, Länsstyrelsen Västernorrlands län. 2010-02-16. 

Eva Lindström, Västra Götalands län. 2010-02-16. 

Fredrik Holm, Länsstyrelsen Blekinge län. 2010-02-16. 

Douglas Båld, Länsstyrelsen Östergötlands län. 2010-02-16. 

Åsa Regnander-Dahl, Länsstyrelsen Jämtlands län. 2010-02-16. 

Karina Burlin, Länsstyrelsen Stockholms län. 2010-02-16. 

Erika Johansson, Länsstyrelsen Västerbottens län. 2010-02-16. 

Torsten Jakobsson, Länsstyrelsen Gotlands län. 2010-02-18. 

Anne-Mari Forsberg, Länsstyrelsen Västmanlands län. 2010-02-18. 

Marie-Louise Sjöberg, Länsstyrelsen Jönköpings län. 2010-02-18. 

Olle Rydell, Länsstyrelsen Dalarnas län. 2010-02-18. 

Maria Hammarström, Länsstyrelsen Värmlands län. 2010-02-18. 

Vanja Kinch, Länsstyrelsen Hallands län. 2010-02-18. 

Henrik Ericsson, Länsstyrelsen Uppsala län. 2010-02-19. 

Marie Tarin, Länsstyrelsen Norrbottens län. 2010-02-22. 

Hanna Heyl, Länsstyrelsen Kalmar län. 2010-02-23. 

Mattias Gårdlund, Länsstyrelsen Skåne län. 2010-03-08. 

Kristina Holmström, Länsstyrelsen Södermanlands län. 2010-02-23. 

Mona Rönning, Länsstyrelsen Gävleborgs län. 2010-03-03. 
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9.2 Bilaga 2 
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9.3 Bilaga 3 
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9.4 Bilaga 4  
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9.5 Bilaga 5 
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