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1. Abstact 

This is a degree project written as an assignment from the County Administration board of 

Västra Götaland. The project aims to explore what farmers with animal production think of 

the animal inspectors. On the 1st January 2009 the responsibility for animal control and 

protection was transferred over from the municipalities to the County Administrative boards. 

This study is based on the answers from livestock farmers to a questionnaire survey.  In the 

questionnaire farmers were asked about how they have experienced the move from the 

municipalities to the county administrative boards and how the animal inspectors’ knowledge, 

efficiency and attitude are perceived.  The questionnaire was sent to 227 farmers with regular 

visits from the county administrative boards. The results showed that the farmers consider that 

the regular visits and knowledge during inspections have become better since the transfer, but 

the information from and the contact with the inspectors have become worse. The overall 

result showed that a good dialogue between the animal inspectors and the farmers are crucial 

for a well functioning animal control.  

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 3 

2. Sammanfattning 
 

Det är länsstyrelsen som har det huvudsakliga ansvaret för djurskyddet i Sverige.  Tidigare 

var det kommunen som hade ansvaret men den 1 januari 2009 tog länsstyrelsen över. 

Anledningen till detta var att djurskyddet inte såg lika ut kommuner emellan och att den 

Europeiska gemenskapens bestämmelser om offentlig kontroll inte efterföljdes. En inspektion 

ska inte bara vara just en inspektion utan även en hjälp för djurhållaren att kunna förbättra 

djurens hälsa och få goda råd. Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska genom 

rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina 

skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen. 

Men hur fungerar länsstyrelsen arbete idag och vad kan förbättras? Hur upplever djurhållarna 

flytten från kommun till länsstyrelsen och vad anser de om djurskyddskontrollantens 

bemötande? Får djurhållarna med animalieproduktion det stöd och den rådgivning som de har 

rätt till? Målet med detta examensarbete var att ta fram konkreta råd som kan hjälpa till att 

förbättra eventuellt framkomna brister som upptäcktes vid undersökningen. Arbetet har utförts 

med hjälp av en enkätundersökning. Djurhållarna tyckte att informationsförmedlingen och 

kontaktbarheten har blivit sämre sedan länsstyrelsen tog över djurskyddet men tillsynsbesöket 

och kunnigheten har blivit bättre. Resultatet visade bland annat på att kommunikationen 

mellan kontrollant och djurhållare är mycket viktig. De två aspekter som tydligast kunde 

urskiljas var att många tyckte att kontrollanten skulle ha bättre kunskap om den verksamhet 

som kontrollerades och ha en bättre helhetssyn på verksamheten. Samt att många tyckte det 

var besvärande när besöken inte är föranmälda utan att de måste släppa allt de håller på med 

för att vara med kontrollanten. För att uppnå ett välfungerande djurskydd är det alltså viktigt 

att tänka på att ha en god dialog och att djurhållaren upplever att de får ett bra bemötande. 
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3. Förord 
Miljö- och hälsoskyddsprogrammet är en treårig utbildning på 180 hp. Examensarbetet är en 

del av utbildningen som omfattar 15 hp. Jag har valt att göra mitt examensarbete inom ämnet 

djurskydd då jag har valt att inrikta min utbildning mot det.  Jag vill tacka Västra Götalands 

län för möjligheten att utföra undersökningen och examensarbete. Ett stort tack riktas även till 

de djurhållare som tagit sig tid att besvara min enkätundersökning, utan dem hade det inte 

blivit något examensarbete. Jag vill även tacka mina handledare Anna Hansson och Helena 

Kummel för hjälp och stöd under arbetets gång.  
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4. Inledning 
Det här examensarbetet är skrivet på uppdrag av Västra Götalands länsstyrelse som ville veta 

vad djurhållare med animalieproduktion anser om djurskyddet efter att länsstyrelsen tog över 

det. 

En djurskyddskontroll innebär en tillsyn men även rådgivning. Djurskyddskontrollen ska 

hjälpa verksamhetsutövaren att följa lagen. Som kontrollant måste man kunna kommunicera 

med alla sorters människor, även om de är arga eller ledsna. Den sociala kompetensen är 

mycket viktig och även vilken attityd kontrollanten har. Alla människor har olika bakgrund, 

utbildning, social kompetens och attityd, det är därför viktigt att kontrollanten klarar de 

psykiska påfrestningar som kan uppstå när djurhållarna är pressade och djur har farit illa.  

4.1 Bakgrund 
Alla som äger ett djur har ansvar för att se till att det sköts på ett sådant sätt att djuret mår bra. 

Djurhållare med animalieproduktion har även kunskapskravet att följa. Med det menas att den 

som driver en verksamhet eller utför en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs för att 

värna om människors hälsa och miljön (Miljöbalken,1998). Det kan dock uppstå situationer 

då djur inte tas omhand på ett lämpligt sätt och det är då viktigt att det finns en fungerande 

djurskyddskontroll som tar hand om de fall där djuren farit illa. Det är länsstyrelsen som har 

det huvudsakliga ansvaret för dessa kontroller i Sverige. Länsstyrelsen bedriver sin tillsyn 

utefter den svenska djurskyddslagstiftningen. I Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) NR 882/2004 kan man läsa i Artikel 3, punkt 2 att ”Offentlig kontroll skall genomföras 

utan förvarning, utom i samband med revision och liknade fall då det krävs att foder- eller 

livsmedelsföretagaren underrättas i förväg” (Europeiska unionens officiella tidning L 165, 

2004). På LRF:s hemsidas kan man läsa om att efter EU har fört in nya regler så har begreppet 

kontroll börjat användas mer. Kontroll innefattar inte till exempel rådgivning utan är ett mer 

inskränkt begrepp (LRF, 2011). Syftet med djurskyddskontrollerna är att oavsett i vilken del 

av landet djurhållaren bor i ska djuren ha ett likvärdigt djurskydd. Den 1 januari 2009 tog 

därför länsstyrelsen över djurskyddskontrollen från kommunerna som ett led i att möta syftet 

med djurskyddskontrollerna (Regeringskansliet, 2006). Beslutet grundade sig i regeringens 

proposition 2007/08:63 som visade att det mot bakgrund av regelbundna brister fanns behov 

av att styra, samordna och följa upp den offentliga djurskyddskontrollen. I den kommunala 

kontrollen visade sig bristerna främst vara skillnader i likvärdigheten och i garantin om att 

den Europeiska gemenskapens bestämmelser om offentlig kontroll följs. Det föreslogs därför i 

propositionen att den offentliga kontrollen av djurskydd skulle flyttas över från kommunerna 

till länsstyrelserna (Sveriges riksdag, 2007).  

4.2 Viktigt med kommunikation 

Det finns en uppfattning om dagens djurskyddskontrollanter att många endast ser till 

lagstiftningen och inte helheten vid kontrollerna. Detta väcker frågan om kompetensen är 

tillräcklig bland djurskyddskontrollanterna? Erika Brendov som är ansvarig för 

djurskyddsfrågor på LRF säger att de senaste året har hon fått många telefonsamtal från 

lantbrukare som känner att de blivit bedömda felaktigt och inte respekterade. LRF tycker det 
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ska finnas en bättre dialog mellan lantbrukare och djurskyddskontrollanter. Kompetensen är 

också mycket viktig vad det gäller djurslag och bemötande. LRF vill ha en tillsyn med en 

helhetssyn och att det ska finnas en sådan kompetens att kontrollanten kan bedöma om 

avvikelser ligger inom ramen för det normala (Lantbruk & Skogsland, 2011). 

Kommunikationen mellan djurskyddskontrollant och djurhållaren är därför väldigt viktig och 

ibland kan det ske missuppfattningar. En kontroll ska inte enbart vara just en kontroll utan 

även en hjälp för djurhållaren att kunna förbättra djurens hälsa och få goda råd. Enligt 

Djurskyddslagen (1988:534) 24 a § står det ” Den kontrollmyndighet som regeringen 

bestämmer samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar vid behov råd och 

hjälp i denna verksamhet. Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska genom 

rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina 

skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de 

EG- bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av 

EG-bestämmelserna, Lag (SFS 2008:660).” 

4.3 Tillsyn kontra offentlig kontroll 

För att förtydliga begreppen tillsyn kontra offentlig kontroll är det viktigt att tänka på att de 

tidigare begrepp som använts (tillsyn och tillsynsmyndighet) numera ersatts med offentlig 

kontroll och kontrollmyndighet då EU:s kontrollförordning trädde i kraft den 1 jan 2006 

(Alexandre Barchiesi, 2011). Det framgår från kontrollförordningens artiklar att 

myndigheternas roll som kontrollant är ganska renodlad och att det huvudsakligen är en 

kontroll av efterlevnad av lagstiftningen som ska göras. Alexandre Barchiesi som arbetar på 

Jordbruksverket menar att det är en mer komplicerad fråga att som kontrollmyndighet ge råd 

eller inte. I djurskyddslagstiftningen står det att myndigheten även ska ge råd och hjälp. Att 

lämna information till en djurhållare utesluts alltså inte ur den offentliga kontrollen. Det är 

dock viktigt att akta sig och inte gå så långt att myndigheten blir lantbrukarens konsult i 

sakfrågor som kontrolleras.  Myndigheten ska till exempel inte gå in på tekniska 

dimensioneringar utan i stället hänvisa till konsulter/installatörer. Den roll som 

kontrollant/vägledare finns inte närmare reglerad i djurskyddslagen men har blivit en direkt 

följd av den svenska förvaltningslagen menar Barchiesi. Begreppet offentlig kontroll 

innefattar i EG-rätten idag inte sådana uppgifter som tidigare utförts av myndigheter i form av 

till exempel rådgivning och allmän information. Det har påpekats av flera remissinstanser att 

det bör förtydligas att de myndigheter som utför en offentlig kontroll även i fortsättningen ska 

utföra dessa uppgifter säger Barchiesi.  

4.4 ”Effektiv dialog- Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter” 

LRF har gett ut ett häfte som heter ”Effektiv dialog- Tips för bättre kontakt mellan företag 

och myndigheter” och i den kan man läsa om roller och förhållningssätt. Olika regler, både 

obligatoriska och frivilliga styr de gröna näringarnas verksamhet. Allt från 

branschorganisationer, myndigheter till kommuner hanterar dessa regler. Det är mycket 

viktigt att kontakten mellan myndigheter och företagare fungerar då det är en stor mängd 

regler och inblandade instanser. Företagaren kan uppleva kontakten med myndigheten som 

väldigt stressande, det är därför viktigt att tänka på att ha en god dialog och gärna lämna 
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skriftlig information om vad besöket handlar om. Det är även viktigt att vara tydlig med 

vilken myndighet man representerar och vad man ska kontrollera då lantbrukare oftast har 

många olika typer av myndighetskontakter. Att förklara syftet med lagen kan även skapa en 

bättre dialog och förståelse. Myndigheten har huvudansvaret för att kontakten går väl 

(Effektiv dialog, LRF) 

4.5 Åsikter om djurskyddet 

Efter att djurskyddet har gått över till länsstyrelsen rapporteras det ofta i media att 

djurskyddskontrollanterna inte hinner med tillsynen. Enhetschefen i Västra Götalands län, 

Robert ter Horst tycker att den största förändringen efter flytten har blivit ett mycket närmare 

samarbete mellan veterinärer och djurskyddskontrollanter. Han anser även att bedömningen 

har blivit jämnare och att det arbetas extra mycket med samsynen. Anmälningsärendena har 

hunnits med men det har varit tufft, men med extra pengar från staten har även rutinkontroller 

och några projekt hunnits med. Horst säger att djurskyddet förr var bra i vissa kommuner men 

sämre i andra och att man måste kunna arbeta förebyggande. Det gör mer nytta att lägga 

mindre tid på flera gårdar än att gå igenom allt på en gård. Den nya organisationen måste ges 

3-5 år innan målet kan nås, anser han (Per Nygren och Caroline Karlsson, 2011). 

 

Bo Wendt som är Båstads förre miljöchef är dock av en annan uppfattning. Han menar att när 

tillsynen låg på kommunen så hade kontrollanten lokala kontakter, bodde nära och åkte ut till 

akuta ärenden trots att det var helg. Wendt kritiserar att djurskyddskontrollanterna inte finns 

tillgängliga efter kontorstid och menar att ett sjukt djur inte kan vänta tills efter helgen. Efter 

att länsstyrelsen tog över kontrollen 2009 så har den förebyggande verksamheten med 

planerade tillsyner i princip upphört. Wendt säger det kan dröja veckor innan en anmälan följs 

upp och väntetiden kan betyda liv eller död för djuren. Idag åker djurskyddskontrollanterna 

bara ut när det är misär, då blir det inget förebyggande arbete och det byggs aldrig upp några 

kontakter till bönder och djurägare menar han. Den förre miljöchefen tycker att den nya 

organisationen är ineffektiv och vill ha djurskyddet tillbaka till kommunerna och att 

länsstyrelsen ska ha i uppdrag att kontrollera att det sköts. Den största kritiken riktar han mot 

landsbygdsminister Eskil Erlandsson och tycker inte att djurskyddskontrollanterna ska lastas 

utan att länsledningarna måste ta sitt ansvar för bristerna.  Landsbygdministern är inte heller 

helt nöjd med hur djurskyddet fungerar på alla håll i landet utan har bett statskontoret att 

utvärdera resultatet av flytten (Lotta Andersson, 2011 a). 

 

Länsveterinär Madeleine Beckman i Hallands län håller med om att det var jobbigt det första 

året efter djurskyddet gått över till länsstyrelsen. 2009 var ett år som präglades av tidsbrist, 

resursbrist och systemkrångel men efter det så har handläggningstiderna förkortats för de mest 

akuta ärendena. Beckman menar att under det första året kunde det handla om månader innan 

länsstyrelsen följde upp en anmälan men förra året handlade det mest om dagar. Enligt 

veterinärenhetens tillförordnade chef gick de på knäna under det första året och då var det 

endast en liten skara djurskyddskontrollanter som åkte ut på anmälningar. Under 2011 började 

de med den planerade tillsynen av riskobjekt, alltså sådana ärenden som kommunerna på sin 

tid hade extra kontroll på. Det handlar om gårdar och djurägare där det funnits risker och 
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brister i djurskyddet som länsstyrelsen fortfarande inte följt upp. En stor del av kontrollerna 

som skulle utgöra ett förebyggande arbete är fortfarande obefintligt. Resursmässigt ser det 

bättre ut i år enligt Beckman.  Hon menar att kontrollanterna mår dåligt av att endast åka ut på 

gårdar eller till en djurägare där problem och lidande väntar. Oavsett om anmälan är 

berättigad eller inte så blir det en pressad situation för både djurägare och personal. Fem 

djurskyddskontrollanter har aldrig varit ute på en vanlig kontroll uppger hon. Men hon håller 

inte med om kritiken som Bo Wendt ger angående att kontrollerna ska flyttas tillbaka. Hon 

menar att det fanns en anledning att de flyttades över till länsstyrelsen. I landet varierade 

djurskyddet stort tidigare. Personalen på länsstyrelsen har inte jour men polisen har det. På 

kvällar och helger hänvisar hon till dem, de kan rycka in i akuta fall. Det kvarstår ännu en hel 

del problem som kom med den snabba ansvarsflytten men Beckman menar på att det bara kan 

blir bättre och som enda mål har hon att ” ge så mycket djurskydd som möjligt för pengarna” 

(Lotta Andersson, 2011b). 

4.6 Tidigare undersökning 

Västra Götalands län skickade ut en undersökning till personer eller företrädare för 

organisationer som ansökt om tillstånd enligt § 16 Djurskyddslagen och fått ett beslut under 

perioden 2010-01-01 – 2010-06-30. Undersökningen handlade om kundnöjdheten bland 

personer eller företrädare för organisationer. Västra Götaland och Skånes län deltog i 

undersökningen. Enkäten som skickades ut bestod av 17 frågor som bland annat handlade om 

vilket bemötande djurhållaren får från länsstyrelsen, hur engagerad och intresserad personalen 

är, hur ansökningsblankett och webbplats är utformad, hur informationsförmedlingen och 

rapporteringen fungerar. Länsstyrelsen fick överlag ett gott betyg men de brister som 

uppmärksammades var om länsstyrelsen gett ökad kunskap om hur djurskyddslagstiftningen 

ska uppfyllas, om det är lätt att nå rätt person på telefon samt om handläggningstiden. Enligt 

definitionen i undersökningen föll inga av frågorna inom ramen för att förbättras. Det var 

endast på en fråga som svaren skiljde sig från varandra mellan länen med mer än 10 

procentenheter. Den frågan handlade om webbplatsen har bra information som kan användas i 

tillståndsärendet.  

4.7 Frågeställning 

Frågorna som studien vill besvara grundar sig i de varierande åsikter om djurskyddskontrollen 

som står beskriven i bakgrunden. Finns det något som behöver förbättras i länsstyrelsens 

arbete? Hur upplever djurhållarna flytten från kommun till länsstyrelsen och vad anser de om 

djurskyddskontrollantens bemötande? 

4.8 Syfte och mål 

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på om de olika djurhållarna med 

animalieproduktion anser att de får det stöd och den rådgivning som de har rätt till. Hur ser 

djurhållarna som har haft rutinbesök på djurskyddskontrollerna och anser de att det har blivit 

någon skillnad sedan länsstyrelsen tog över djurskyddet. Finns det något djurhållarna skulle 

vilja förbättra och tycker de att de får ett bra bemötande. Målet med det här examensarbetet är 
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att ta fram konkreta råd som kan hjälpa till att förbättra eventuellt framkomna brister som 

upptäcktes vid undersökningen. 

4.9 Metod 

Undersökningen bygger på en enkätundersökning och 227 adresser till djurhållare med 

animalieproduktion som hade haft ett eller flera tillsynsbesök under 2010, som erhölls av 

länsstyrelsen. Enkäten tillsammans med svarskuvert skickades ut till samtliga 227 och det 

spelade ingen roll hur många djur djurhållarna hade eller vilken art det var. Urvalet av 

enkätdeltagare byggde på ett önskemål från länsstyrelsen i Västra Götaland som ville ha en 

undersökning utförd inom denna kategori av djurhållare.  Endast de som haft tillsynsbesök 

valdes ut och de som fått en anmälan mot sig exkluderades. Syftet med detta var att 

djurhållare som tidigare anmälts kan ha upplevt hela situationen mer otrevlig vilket kan ge ett 

missvisande resultat, då de var själva tillsynsbesöken som skulle studeras här. Enkäten bestod 

av nio frågor och en rad där övriga åsikter kunde kommenteras, bilaga 1. Frågorna handlade 

om hur djurhållaren upplever övergången från kommun till länsstyrelsen inom olika områden 

och även hur djurskyddskontrollanten uppfattas. 7 av frågorna var så kallade flervalsfrågor 

där djurhållarna fick kryssa i det svarsalternativ som passade bäst in på dem och 3 av frågorna 

hade fritextsvar där djurhållarna fritt kunde svara på frågan. Frågorna skapades utifrån syftet 

och målet med detta arbete, därför handlade frågorna om vad djurhållarna anser om flytten 

från kommun till länsstyrelse och hur lagstiftningen och djurskyddskontrollanten upplevs. 

Fritextsvaren på fråga 9 har räknats upp i resultatet. De svar som var mest representativa för 

undersökningen valdes ut och användes för utvärdering i försök att skapa tips och råd på 

förbättringar av djurskyddet. Om enkäten inte blivit returnerad inom tidsramen så följde ett 

telefonsamtal med en påminnelse om att skicka tillbaka enkäten, enkäten kunde även besvaras 

muntligt om man hellre ville det under samtalet. Enkäterna numrerades för att kunna urskilja 

vilka som skulle få en påminnelse om att skicka in enkäten. Numren togs sedan bort när 

resultaten sammanställdes och alla svar blev anonyma. Fördelen med en enkätundersökning är 

att djurhållaren då kan ta sig den tid han/hon vill och svaren kan också blir mer tillförlitliga än 

vid ett telefonsamtal eller besök, detta eftersom det är större chans att djurhållaren vågar vara 

ärlig i enkäten. Svaret på flervalsfrågorna i enkäterna fördes in i SPSS som är ett 

datorprogram för statistisk analys. Med hjälp av SPSS programmet och analysmetoden 

descriptive statistics frequencies kunde ett resultat av undersökningen erhållas. Samtliga 

djurhållare svarade inte på samtliga frågor, därför blir inte slutsumman alltid 100 % i alla 

analyser. De resterande procentdelarna var på så sätt ”missing values”. Ett tvåsidigt Spearman 

test användes för att visa samband därför att variablerna mättes med ordinalskalor, bilaga 3. 

Det fanns ett starkt positivt samband då r var nära +1 och när r var nära -1 fanns ett starkt 

negativt samband (-1 ≤ r ≤ +1). I rapporten står r för Spearmans rangkorrelationskoefficient 

och p för sannolikheten. 
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5. Resultat 
227 enkäter skickades ut till djurhållare med animalieproduktion varav 75 kom tillbaka, 

således blev svarsfrekvensen 33%. Samtliga sammanställningar grundar sig på de 75 svaren. 

Enkäten skulle endast skickas ut till djurhållare med animalieproduktion som haft ett 

tillsynsbesök sedan länsstyrelsen tog över kontrollen. Det visade sig dock att det kommit med 

adresser på listan från Västra Götaland länsstyrelse på djurhållare som ännu inte haft besök. 

Vissa uppgav även att de inte kunde svara på enkäten för de hade avslutat sin verksamhet, 

dessa båda grupper exkluderades från undersökningen.  
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5.1 Hur har djurskyddstillsynen blivit efter flytten från kommunen till 

länsstyrelsen 
 

 

Fråga 1 ” Vad anser du om följande aspekter inom djurskyddstillsynen efter flytten från 

kommunen till länsstyrelse” 

Informationsförmedlingen och kontaktbarheten har blivit sämre sedan länsstyrelsen tog över 

djurskyddet men tillsynsbesöket och kunnigheten har blivit bättre, figur 1. 29 personer 

(38,7%) svarade att det tyckte informationsförmedlingen blivit bättre och 38 personer (50,7%) 

svarade att den blivit sämre. 33 personer (44 %) tyckte att tillsynsbesöket hade blivit bättre 

och 32 personer (42,7%) tyckte det hade blivit sämre. 28 personer (37,4%) tyckte 

kontaktbarheten blivit bättre medan 37 personer (49,4%) tyckte att den blivit sämre. 36 

personer (48 %) tyckte att kunnigheten blivit bättre hos kontrollanten och 30 personer (40%) 

tyckte att den blivit sämre.  
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5.2 Tolkningar av djurskyddslagstiftningen 

  

Fråga 2 ”Hur mycket känner du till om djurskyddslagstiftningen som gäller för din 

verksamhet?” 

47 personer ansåg att de kunde tillräckligt om djurskyddslagstiftningen för sin verksamhet, 21 

personer ansåg att de kunde mycket och 7 personer tyckte de kunde lite, figur 2. Det fanns ett 

fjärde svarsalternativ ” inget alls” men det var ingen som valde det alternativet.  

 

Fråga 3 ” Hur anser du det är att göra tolkningar utefter djurskyddslagstiftningen?” 

42 personer tyckte att det var svårt att göra tolkningar utefter djurskyddslagstiftningen medan 

29 personer tyckte att det var lätt, det var endast 4 personer som ansåg att det var mycket 
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svårt, figur 3. Det fanns även ett fjärde svarsalternativ med som var ”mycket lätt” men det var 

ingen som valde det alternativet. 

Fråga 4 ” Finns det något specifikt i lagstiftningen som är extra svårtolkat” hade ett fritextfält 

där djurhållarna fick skriva sina egna åsikter. De svar som framkom var att det är svårt att 

tolka och följa beteskravet, svårt att följa vissa delar i lagstiftningen då Sverige inte har 

samma lagstiftning som övriga konkurrensländer i världen, ventilationsbestämmelserna hos 

kalvar i gamla stallar är otydliga, att det är krångligt med registreringen angående djur under 

betesgången och båsavskiljarna bör regleras efter djuret och inte efter lagstiftningen. En 

person svarade till exempel ”Vissa saker är nästan omöjliga att följa som t.ex. beteskravet 

gällande robotladugårdar för djuren mår bättre av att vara inne än ute i värmen med 

flugorna.” 

 

Fråga 5 ”Utefter det du känner till om lagstiftningen, vad anser du om 

djurskyddskontrollantens kunskaper vid tillsynsbesöken?” 

47 personer svarade att de tyckte kontrollantens kunskaper var goda och 3 personer svarade 

att de var mycket goda, 20 personer tyckte dem var bristande medan 3 personer tyckte de var 

mycket bristande, figur 4. 
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5.3  Informationsförmedlingen och djurskyddskontrollantens bemötande 

 

Fråga 6 ”Hur bra är djurskyddsenheten på att ge tips och information om din verksamhet?” 

33 personer svarade att länsstyrelsen är bra på att ge tips och information när djurhållarna 

kontaktar dem, 15 personer tyckte däremot att de var dåliga på det och en person tyckte 

mycket bra medan 4 tyckte de var mycket dåliga på det, figur 5. 27 personer tyckte att 

länsstyrelsen var bra på att ge tips och råd när de kontaktade djurhållarna medan 18 personer 

tyckte de var dåliga på det. 4 personer tyckte de var mycket bra på det och 8 personer tyckte 

de var mycket dåliga på att ge tips och råd. 
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Fråga 7 ”Vad anser du om djurskyddskontrollantens bemötande.” 

43 personer svarade att de tyckte kontrollanten hade ett bra bemötande medan 8 personer 

tyckte de hade ett mycket bra bemötande. 10 personer tyckte dock att de fick ett dåligt 

bemötande och 1 person tyckte de hade ett mycket dåligt bemötande, 8 personer svarade ej 

aktuellt på frågan. 47 personer svarade att de tyckte kontrollanten hade ett bra bemötande när 

de kontaktade djurhållaren och 9 personer tyckte de hade ett mycket bra bemötande. 12 

personer tyckte bemötandet hos kontrollanten var dålig när de blev kontaktade och 2 personer 

tyckte de var mycket dåligt. 2 personer svarade ej aktuellt på frågan, figur 6. 
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Fråga 8 ”Hur upplever du djurskyddskontrollanten angående följande aspekter.” 

Djurhållarna upplevde samtliga aspekter i fråga 8 som bra. Det var 45 personer som tyckte att 

den muntliga informationsförmedlingen var bra men 18 personer upplevde den som dålig eller 

mycket dålig. Endast 5 personer tyckte den var mycket bra. 44 personer tyckte den skriftliga 

informationsförmedlingen var bra och 6 personer tyckte den var mycket bra. 16 personer 

tyckte den var dålig och 3 personer tyckte den var mycket dålig. Angående sakligheten var det 

55 personer som tyckte att den var bra eller mycket bra medan 13 personer tyckte den var 

dålig eller mycket dålig. 43 personer upplevde att kunnigheten hos kontrollanten var bra 

medan 4 personer tyckte den var mycket bra. 21 personer tyckte den var dålig och 2 personer 

tyckte den var mycket dålig. Beträffande djurskyddskontrollantens förståelse för 

verksamheten tyckte 42 personer var bra eller mycket bra. 17 personer tyckte den var dålig 

och 12 personer tyckte den var mycket dålig, figur 7. 

På fråga 9 i enkäten ” Finns det något som skulle kunna förbättras vid en tillsynskontroll, t.ex. 

kunskapen om verksamheten, information vid besöket, attityden eller information om 

lagstiftningen?” så kunde djurhållarna uttrycka sina egna åsikter. I bilaga 2 kan djurhållarnas 

åsikter avläsas. Utifrån djurhållarnas svar har generella råd till de vanligaste svarsalternativen 

tagits fram. De två saker som kunde urskiljas tydligast var att många ansåg att kontrollanten 

skulle ha bättre kunskap om den verksamhet som kontrollerades och ha en bättre helhetssyn 

på verksamheten. Den andra saken var att många tyckte det var besvärande när besöken inte 

är föranmälda utan att de måste släppa allt de håller på med för att vara med kontrollanten. 

Vissa svarade också att kontrollanterna inte alltid pratar klarspråk vid besöket och upplever att 

de får annan information i kontrollrapporten. Några tyckte även att djurskyddskontrollanterna 

hade bättre lokalkännedom när djurskyddet låg på kommunen. Nedan följer några citat av vad 

djurhållarna svarade: ”Dem skulle inte komma oanmälda för att de rör ihop dagens schema. 
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Dem skulle inte bara se teoretiskt på allt utan se till den praktiska aspekten också”, 

”Attityden behöver förbättras! Kräver man djurägarens medverkan måste man föranmäla 

besöket i så god tid att djurägaren hinner planera sin arbetstid. Olika kontrollanter gör olika 

bedömningar vilket leder till misstroende beträffande objektiviteten”, “Det är orimligt att 

man ska släppa allt för att vara tillgänglig på ett par timmars varsel. Förhör er om allt 

passar med ett besök ett par dagar i förväg, går mötet ej att genomföra måste en annan tid 

godtas.” 

5.4 Samband 
Enligt den statistiska analysen påvisades samband mellan: 

 Vad djurhållaren anser om kontrollanternas kunskaper och deras bemötande. Desto 

mer kunskap de anser kontrollanten hade desto mer positivt ser man på kontrollantens 

bemötande, (p < 0,05, r =1).  

 Hur bra kontrollanten är på att förmedla information och hur stor kunnigheten är hos 

denne. Anser man att kontrollanten har en stor kunnighet så tycker man även 

informationsförmedlingen är bra (p < 0,05, r =1). 

 Vad djurhållaren anser om djurskyddskontrollantens kunskaper vid tillsynsbesöket och 

hur bra djurskyddsenheten är på att ge tips och information om djurhållarens 

verksamhet när de kontaktar djurhållaren (p < 0,05, r =1). 

 Förståelse för verksamheten och den muntliga informationsförmedlingen. Anser 

djurhållaren att kontrollanten har en god förståelse för djurhållarens verksamhet anser 

de även att kontrollanten är bra på att förmedla muntlig information (p < 0,05, r =1). 

  Den skriftliga informationen och sakligheten. Är kontrollanten saklig så blir även den 

skriftliga informationen bättre anser djurhållaren (p < 0,05, r =1). 

 Den skriftliga informationen och förståelse för verksamheten. Djurhållaren anser att 

om kontrollanten har bra förståelse för verksamheten är den muntliga 

informationsförmedlingen bra (p < 0,05, r =1). 

Jämförda frågor r-värde p-värde 
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Den skriftliga informationen och 

förståelse för verksamheten. 
R= 1 P<0,05 

 

Då p> 0,05 fanns inget statistiskt samband mellan: 

 Hur mycket djurhållaren känner till om djurskyddslagstiftningen som gäller för 

verksamheten och vad denne anser om djurskyddskontrollantens kunskaper vid 

tillsynsbesöket. 

 Hur mycket djurhållaren kände till om djurskyddslagstiftningen som gäller för 

verksamheten och vad man anser om kontrollantens bemötande när de kontaktar 

djurhållaren.  

 Hur mycket djurhållaren kände till om djurskyddslagstiftningen gällande för sin 

verksamhet och om kontrollanten hade god förståelse för verksamheten.  

6. Diskussion 

Svarsfrekvensen blev 33% vilket är ganska lågt. Anledningen till det kan vara att djurhållare 

med animalieproduktion får hem mycket undersökningar och papper som de ska fylla i och 

därför inte hinner svara på allt de får hem till sig. Detta i kombination med att vårbruket 

började vid den tiden då jag skickade ut min undersökning kan ha resulterat i den låga 

svarsfrekvensen.   

Trots den låga svarsfrekvensen gick det att statistiskt säkerställa resultat från undersökningen 

samt bilda en uppfattning om hur djurhållarna upplever djurskyddskontrollanterna. 

Tillsynsbesöket och kunnigheten hos djurskyddskontrollanten upplevs som bättre sedan 

länsstyrelsen tog över djurskyddsansvaret efter kommunerna, enligt resultatet från 

undersökningen. Däremot anses informationsförmedlingen och kontaktbarheten ha blivit 

sämre sedan skiftet. Bristen på tillräckligt med resurser kan vara en av anledningarna till att 

informationsförmedlingen och kontaktbarheten blivit sämre. Finns det inte tillräckligt med 

resurser måste de saker som är viktigast prioriteras först, som anmälningar och tillsynsbesök.  

Den här studien visade att 48 % av djurhållarna tyckte att kunnigheten hade ökat bland 

kontrollanterna.  I media har det rapporterats om att det finns en uppfattning att djurhållarna 

tycker att djurskyddskontrollanterna endast ser till lagstiftningen och inte helheten vid 

kontrollerna. Denna uppfattning kan bero på en bristande dialog. I ”Effektiv dialog” utgiven 

av LRF kan man läsa att myndigheten förväntar sig att företagarna är insatta i de regler som 

gäller för deras verksamhet. Har inte djurhållaren tillräckligt med kunskap om lagstiftningen 

är chansen större att denne då tycker att kontrollanten har en bristande helhetssyn. Dock fanns 

det inget samband mellan hur mycket kunskap djurhållaren har om djurskyddslagstiftningen 

som gäller ens verksamhet och vad djurhållaren anser om djurskyddskontrollantens 

bemötande vid ett tillsynsbesök. Det resultatet kan förslagsvis bero på att 

djurskyddskontrollanten är bra på att informera och förklara lagstiftningen vid ett 

tillsynsbesök. Det finns ett statistiskt samband som visar på desto mer kunskap djurhållarna 
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ansåg kontrollanterna hade desto mer positivt ser man på kontrollanternas bemötande. Det kan 

dock vara svårt för kontrollanten att alltid visa sin kunskap. Vid ett tillsynsbesök vill man som 

kontrollant inte ställa ledande frågor och det kan göra att frågorna som ställs är av den 

grundläggande typen.  Då kan djurhållaren uppleva kontrollanten som okunnig fast den i 

själva verket inte är det. Det fanns inte heller något samband mellan hur mycket djurhållaren 

kände till om djurskyddslagstiftnigen som gäller för verksamheten och vad som anses om 

kontrollantens bemötande när de kontaktar djurhållaren eller om kontrollanten hade god 

förståelse för verksamheten. Det kan bero på att djurhållaren får ett trevligt bemötande och då 

uppstår en god dialog. Får djurhållaren hjälp med att tyda lagstiftningen för sin verksamhet 

upplevs kontrollantens bemötande och kunskap om verksamheten som bra.  

På fråga 3 ”Hur anser du det är att göra tolkningar utefter djurskyddslagstiftningen?” 

svarade 29 personer att det var lätt och 42 att det var svårt. 4 personer svarade att det var 

mycket svårt och ingen svarade att det var mycket lätt. Svaret är intressant då de skiljer sig så 

mycket mellan alternativen svårt och lätt. Majoriteten tyckte att lagstiftningen var svår att 

tolka. För att underlätta för djurhållaren att tolka lagen kan kontrollanten ha med sig material i 

form av vägledningar, artiklar etc.  

Ett stort antal av djurhållarna uppgav att de ansåg sig kunna mycket om lagstiftningen, men 

enligt svaret på fråga 9 ”Finns det något som skulle kunna förbättras vid en tillsynskontroll, 

t.ex. kunskapen om verksamheten, information vid besöket, attityden eller information om 

lagstiftningen” framkom det att djurhållarna inte hade lika stor kunskap om lagstiftningen 

som de trott. Ett exempel på ett utav svaren på frågan är; ” Kunskapen att bedöma djuren 

saknas, de tittar på strömängd, golv och boxar. De missar att djuren är rena, välmående och 

utan skador”. I djurskyddslagen (1988:534), 3§, finns det en mening som säger att ”Stall och 

andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn ska ge djuren tillräckligt utrymme och skydd. 

Stall och andra förvaringsutrymmen för djur ska hållas rena”. Naturligtvis är kunskapen att 

kunna bedöma djuren en väldigt viktig del, men i ett helhetsperspektiv är även strömängd, 

golv och boxar en mycket viktig del för djurens hälsa (Djurskyddslagen, 1988).  

56% av de svarande tyckte att det  var svårt att göra tolkningar utefter 

djurskyddslagstiftningen. Finns det problem i dialogen mellan kontrollanten och djurhållaren 

kan det tänkas uppstå konflikter. Som djurhållare har man rätt till rådgivning och information. 

Enligt Djurskyddslagen (1988:534), 24§, ska den myndighet som utövar offentlig kontroll 

genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina 

skyldigheter enligt lagen. Därför är det viktigt att som myndighetsutövare tänka på att vara 

lyhörd och skapa en god dialog. I ”Effektiv dialog” av LRF finns generella tips till den som 

jobbar på en myndighet. De rekommenderar bland annat att kontrollanten är lyhörd, 

respektfull och nyfiken samt att förståelse visas för företagarens situation. Myndigheten är 

expert på lagstiftningen och företagaren är expert på sin verksamhet. LRF rekommenderar 

även att man som myndighet så långt som möjligt delar med sig av tips och råd och att 

försöka att se företagarens helhet.  
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Då en djurskyddskontrollants uppgift är att se till att djurhållare följer djurskyddslagen, är en 

bra dialog mellan kontrollant och djurhållare viktigt. Det är dock viktigt att tänka på att 

djurhållare med animalieproduktion har en skyldighet att följa kunskapskravet och på så sätt 

måste de ha en viss kunskap om lagstiftningen. För att djurhållaren ska kunna förbättra sin 

verksamhet, är tips och information ett bra verktyg från kontrollantens sida. På det sättet kan 

djurhållaren förbättra sin verksamhet, vilket i sin tur leder till att djuren får det bättre. Ett bra 

bemötande är därför väldigt viktigt, de flesta djurhållare (74,7%) tyckte att kontrollanten hade 

det. Utan ett bra bemötande, hade kontrollerna inte kunnat få den effekt som den har idag och 

det hade varit svårt att ha ett bra djurskydd i Sverige, då det är få som lyssnar på personer som 

har ett bristande bemötande. Så som länsveterinären Madeleine Beckman uppgav så blir den 

nya organisationen hela tiden bättre ju längre tiden går och får djurskyddet mer resurser 

kommer de förmodligen bli ännu bättre.  

6.1  Tips och råd 
Undersökningen visade att djurskyddet överlag har ett gott rykte och att djurhållarna är 

relativt nöjda med det. Utifrån de inkomna svaren var de svårt att ta fram tips på förbättringar. 

Detta beror bland annat på att det är lagstiftat om hur en del saker ska skötas.  

Föranmälda besök är något de flesta djurhållare önskar sig, tyvärr finns det inte mycket som 

kan ändras gällande oanmälda besök. I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

882/2004 skall en offentlig kontroll genomföras utan förvarning. Det man kan göra som 

kontrollant för att underlätta för djurhållaren är att till exempel vänta tills djurhållaren har tid. 

Sitter till exempel djurhållaren i möte kan kontrollanten vänta tills mötet är färdigt eller om 

denne är upptagen med något i ladugården kan kontrollanten hjälpa till för att få det att gå 

fortare. På så sätt byggs även en kontakt upp och djurhållaren kan bli mer avslappnad inför 

kontrollen.   

Kunskap om verksamheten var också en sak som djurhållarna tyckte var mycket viktigt och 

som kunde förbättras. Många djurhållare upplever att kunskapen om verksamheten behöver 

förbättras.  Genom att hela tiden vidareutbilda sin personal genom kurser eller praktik kan 

bättre kunskap uppnås.  Har inte kontrollanten tillräckligt god kunskap är det lättare hänt att 

de kan uppstå missuppfattningar och besöket kanske inte uppnår sitt syfte.  

Djurhållarna saknar även någon att stötta sig emot. Det finns önskemål om att tillsynen ska 

innehålla mer rådgivning men på LRF:s hemsidas kan man läsa om att efter EU har fört in nya 

regler så har begreppet kontroll börjat användas mer. Kontroll innefattar inte till exempel 

rådgivning utan är ett mer inskränkt begrepp men det utesluter det heller inte (LRF, 2011). 

Det finns olika husdjursföreningar som djurhållaren kan vända sig till för konsult rådgivning 

och lösningar på sina problem- Freja husdjur är till exempel ett sådant.  De erbjuder sina 

tjänster åt mjölk- och nötköttsproducenter.  

6.2 Slutsats 
Överlag får länsstyrelsen ett bra betyg på de flesta frågor även om det finns saker som kan 

förbättras. Men som enhetschefen för Västra Götalands län Robert ter Horst sa behöver 
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förmodligen den nya organisationen 3-5 år för att fungera optimalt. En del av djurhållarna 

svarade i undersökningen att de hade stort förtroende för den nya organisationen och att de 

kommer bli mer strukturerat. Många svarade också att de tror kunskapen kommer att öka 

bland djurskyddskontrollanterna. Djurskyddsenheten är en relativ ny organisation som bara 

funnits i ca 2,5 år. Det framgår ur bakgrunden i detta arbete att organisationen bara blir bättre 

och bättre hela tiden. De brister som upptäcktes vid undersökningen kommer förmodligen bli 

bättre desto mer etablerad djurskyddsenheten blir.   

Nyckel till ett gott djurskydd är en fungerande dialog mellan djurhållaren och kontrollanten. 

Skapas det en bra kommunikation mellan dem får djurhållaren en positiv syn på 

kontrollanten.  
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8. Bilaga 1- Enkäten 
 

Hur upplever du som djurhållare med djurskyddsenheten och 

djurskyddskontrollanterna? 

Hej! 

Eftersom du är djurhållare med animalieproduktion har du blivit utvald för att svara på en enkät. 

Syftet med den här enkäten är att ta reda på hur djurhållare med animalieproduktion upplever 

djurskyddsenheten och djurskyddskontrollanterna.  

Jag är student på Högskolan i Halmstad och går miljö- och hälsoskyddsprogrammet. Jag går sista året 

på min utbildning och håller på att skriva mitt examensarbete inom djurskydd. Jag vill ta reda på om 

det finns något som du anser djurskyddsenheten behöver förbättra. Jag vill också ta reda på vad du 

anser om djurskyddskontrollanternas bemötande. Utifrån de åsikter jag samlar in med denna enkät 

vill jag ta fram tips och råd för hur djurskyddet kan förbättras. 

Den här enkäten skickas ut till dig som är djurhållare med animalieproduktion. Mitt syfte med den 

här enkäten är att ta reda på vad du som djurhållare skulle vilja förbättra och du anser att du får ett 

bra bemötande. Utifrån dina åsikter ska jag ta fram tips och råd för hur djurskyddet kan förbättras.  

Den här enkäten är frivillig men den är av stor betydelse för mitt examensarbete. Alla svar behandlas 

anonymt och de enskilda svaren kommer inte kunna urskiljas. Enkäterna är numrerade för att kunna 

särskilja dem i utskicksprocessen, dessa nummer tas sedan bort vid analyserna av svaren. 

Det följer ett portofritt svarskuvert som du kan använda för att skicka tillbaka enkäten i.  

Sista svarsdatumet är 2011-04-14. 

Vid frågor kontakta mig, Lisa Johansson: 0704541902 

Tack på förhand! 

………………………………………. 

Lisa Johansson 

 Enkätansvarig 
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1. Vad anser du om följande aspekter inom djurskyddstillsynen efter flytten från kommunen till 

länsstyrelsen? 

              Mycket bättre      Bättre      Sämre       Mycket sämre 

Informationsförmedlingen 

Tillsynsbesöket 

Kontaktbarhet 

Kunnigheten 

 

2. Hur mycket känner du till om djurskyddslagstiftningen som gäller för din verksamhet? 

                                                                       Mycket       Tillräckligt       Lite       Inget alls 

 

 

3. Hur anser du det är att göra tolkningar utefter djurskyddslagstiftningen? 

          Mycket svårt    Svårt           Lätt   Mycket lätt 

 

 

4. Finns det något specifikt i lagstiftningen som är extra svårtolkat? 

 

Svar:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Utefter det du känner till om lagstiftningen anser du att djurskyddskontrollanten har 

tillräckligt goda kunskaper om din verksamhet vid tillsynsbesöken?  

          Mycket bra      Bra      Mindre bra       Dålig 

 

 

6. Hur bra är djurskyddsenheten på att ge tips och information om din verksamhet? 

                    Mycket bra      Bra         Dålig      Mycket dålig    Ej aktuellt 

När du kontaktar dem 
När dem kontaktar dig 

 

7. Vad anser du om djurskyddskontrollantens bemötande? 

                               Mycket bra      Bra        Dålig       Mycket dålig    Ej aktuellt 

När du kontaktar dem 

När de kontaktar dig 
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8. Hur upplever du djurskyddskontrollanten? 

                                        Mycket bra       Bra       Dålig      Mycket dålig 

 

Muntlig information   

Skriftlig information 

Saklighet 

Kunnighet 

Förståelse för verksamheten 

 

9. Finns det något som skulle kunna förbättras vid en tillsynskontroll, t.ex. kunskapen om 

verksamheten, information vid besöket, attityden eller information om lagstiftningen? 

 

Svar:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Övriga kommentarer: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. Bilaga 2 

 

9.2 Föranmälda besök- Fritext svar från enkäten 
 

” Viktigt att dom meddelar sin ankomst innan besöket och även att inte uppträda som 

militärer och polis. Ha förståelse för överstående djur vid t.ex. storhelger som jul och nyår. 

Ha bättre kunskap och kunna skilja på kalv, ungdjur och ett vuxet djur”. 

” Inte komma oanmälda om inget allvarligt föreligger, de kom och krävde ett besök då jag 

satt i möte.” 

”Det skulle vara en uppgjord tid för besöket och en rundvandring på gården och diskussion 

om verksamheten om vad som är bra eller vad som kan göras annorlunda men med en 

helhetssyn dvs. praktiskt, ekonomiskt och med sunt förnuft som utgångspunkt.”  

” Jag blev bonde för att det var ett fritt yrke. Med alla nuvarande kontroller och att det när 

som helst kan stå en oanmäld kontrollant på gårdsplanen känns det inte längre som ett fritt 

yrke. Det är en av anledningarna till att jag avvecklat mjölkproduktionen och planerar även 

att avveckla resten av djuren också.” 

“Det är orimligt att man ska släppa allt för att vara tillgänglig på ett par timmars varsel. 

Förhör er om allt passar med ett besök ett par dagar i förväg, går mötet ej att genomföra 

måste en annan tid godtas.” 

” Då jag har flera gårdar tar kontrollerna en hel dag. Är dem inte planerade måste man 

släppa allt annat för att vara med kontrollanten. Har haft två ovetandes kontroller, en från 

jordbruksverket och en från länsstyrelsen på kort tid, dock utan anmärkning. Fel gårdar 

kontrolleras. Kända gårdar där vanvård förekommer klarar sig alltid. Vet flera gårdar där 

dålig djurhållning förekommer med det händer inget där. Varför kontrollera godkända 

gårdar flera ggr/år.” 

”Dom skulle inte komma oanmälda för att de rör ihop dagens schema. Dom skulle inte bara 

se teoretiskt på allt utan se till den praktiska aspekten också.” 

”Mycket eller allt hänger på kontrollanten och dess humör. Godtar inte oanmälda besök! Det 

skulle aldrig länsstyrelsen själva göra! Dom är beroende av att vi finns mer än vi av att dom 

finns, varje lantbruksföretag sysselsätter direkt och indirekt 120 personer.” 

”Attityden behöver förbättras! Kräver djurägarens medverkan måste man föranmäla besöket 

i så god tid att djurägaren hinner planera sin arbetstid. Olika kontrollanter gör olika 

bedömningar vilket leder till misstroende beträffande objektiviteten.” 
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9.3 Kunskap om verksamheten 
 

”Informationen vid besöket bör bli bättre, även kunskapen hos kontrollanten och att hon/han 

lyssnar bättre på vad man säger. Få lite mer tid på sig att skicka kopior som de begär.” 

”Kontrollanten bör ha mycket kunskap inom det hon/han inspekterar. Tillsynen för djur kan 

aldrig bli för mycket. Antalet besök bör öka.” 

”För att erhålla förståelse och seriöst tänkande kring djurhållningen bör kontrollanten ha 

arbetat aktivt med kött- eller mjölkproduktion en längre tid på ett normalstort lantbruk. För 

att kvalitetssäkra djurtillsynen för bondens räkning bör en aktiv distriktsveterinär assistera 

när någon allvarlig anmärkning är aktuell.” 

”Mer branschkunskap är alltid bra. Sedan är det bra med kunskap och erfarenhet om, i mitt 

fall, lantbruksdjur.” 

” Kontrollanten behöver praktisk verksamhetserfarenhet och inte bete sig som en översittare. 

Kommunen hade bättre lokalkännedom och var bättre på att kommunicera.” 

” Kontrollanterna  lägger sig i sådant som de inte har med att göra, de har även dålig 

kunskap om olika verksamheter. Det är mycket störande att de inte anger vilken dag och tid 

när besöket ska ske.” 

”Kunskapen att bedöma djur saknas, de tittar på strömängd, golv och boxar. De missar att 

djuren är rena, välmående och utan skador.” 

” Att de är insatta i aktuell verksamhet är ytterst viktig. Samverkan mellan olika myndigheter 

och lagar måste samordnas bättre.” 

” Bättre kunskap om den verksamhet som skall kontrolleras. Kontrollanten får gärna ha 

kunskap från en längre praktik.” 

”Kunskapen behöver förbättras och att kunna se till verkligheten t.ex. om en ko inte lägger 

sig i liggbåset utan på en oren yta så ska kontrollanten ta reda på vad det beror på och inte 

bara tycka att det beror på en dum bonde.” 

9.4 Rådgivning 
 

”Det behövs en mjukare attityd, ej uppträda som en myndighetsperson och översittare. 

Många glömmer bort att djuren ibland kan bli farliga och att man måste hålla en hård 

disciplin på djuren för att kunna hantera dem för att slippa skador på dem och skötaren.” 

” Det jag saknar är ett bollplank av idéer som ”jag” bonden har. Det dom gör idag är en 

polisiär uppgift.” 
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”Man får olika svar vad som gäller och inga samstämmiga svar. Samma regler får olika 

tolkningar före och efter deras besök. Det känns som om djurskyddskontrollanterna gör allt 

för att hitta avvikelser och hitta fel och brister oavsett om allt är bra eller inte. Ingen 

djurkontrollant stod bakom oss då djurrättsaktivister var ute och trakasserade oss bönder. 

Snarare så var alla väldigt måna om att rädda sig själva. Bonden stod ensam.” 

9.5 Övriga kommentarer 
 

- ” Besök får inte vara lika ofta som idag, varje besök kostar pengar och idag har vi ingen 

ersättning för det”. 

-  ” Det verkar som det är hårdare krav på ”småsaker” än dom stora som t.ex. beteskrav på 

100-200 kor, knappt någon utav dessa besättningar följer reglerna. Det verkar som det är 

lättare att sätta åt en besättning på 30 kor med några centmeters avvikelse på båsballen än 

dom stora besättningarna som år efter år bryter mot regler som b.la. beteskravet. Vissa stora 

besättningar gör betessläpp med massmedia bevakning sen kommer inte korna ut på flera 

veckor efter den dagen. Var är kontrollanterna då? Eller vågar dom inte på dom större 

besättningarna.” 

”Ena dagen kan kontrollanten gnälla på en sak men nästa dag med veterinärens hjälp inte 

gnälla då veterinären tycker så som bonden redan gör. LST måste för sina misstag precis som 

alla andra.” 

” Skillnaden mellan kommun och länsstyrelse är inte stor. Många som jobbade på kommunen 

jobbar idag hos länsstyrelsen. Den som är chef hos länsstyrelsen är idag en veterinär istället 

för en chef från miljö- och hälsoskydd. Kunskapen borde vara mycket bättre nu.” 

”Jag tycker att det behövs mer tillsyn där veterinär eller semin aldrig anlitas. Det finns 

smådjur som mår mycket dåligt. Vi som har djur måste sköta våra djur för att få god ekonomi. 

Vi har inget emot kontrollanter.” 

”Kontrollanterna pratar inte alltid klarspråk vid besöket och sedan när man får 

kontrollrapporten står det andra saker.” 

”Länsstyrelsens tjänstemän är verkligen kunniga. Kommunens tjänstemän ska inte syssla med 

lantbruksinspektioner då de är okunniga, amatörmässiga och saknar sunt förnuft.” 

” Vi bedriver en mjölkproduktion och hade kontroll dagen före midsommar. Korna gick ute 

och det gick bra. Vi har även hästar som inte har taggtråd runt sina beten. Har en granne 

med 15-20 hästar som har både taggtråd och ström och dessa djur har gått ute två vintrar 

utan något stall. Idag när detta brevet kom så var dom ute på vägen igen. Min slutsats är 

alltså att det är enkelt att kontrollera oss som lever av jordbruket och får EU- stöd som kan 

dras in. Det borde vara lika för alla och detta påtalade jag för kontrollanten. Hon svarade att 

hon jobbar på att döma ut vite, detta var några månader efter midsommar och hästarna går 

nog förmodligen ute nästa vinter också.” 
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”Bättre helhetssyn på företaget.” 

” Hej! We come from Holland and bought our farm with 85 milkcows. The owner before us 

had to sell. When we bought the farm, 3 dead cows were laying behind the barn. It was said to 

see. Everybody knew, but nobody did something. It is a shame that somebody can´t take care 

of his animals. Veterinary, semin, kommun, cow-owners sister was also responsible for the 

animal care. I think there is some work to do to make sure incidents like this can not happen. I 

had a discussion with Arlagården. I said they should always be responsible for animal care 

the hole year and not just one day. I think there are rules but people who do not threat their 

animals right have too much chances to go on in Sweden. I never saw kommun or länsstyrelse 

for check, that sais enough but they are welcome.” 

” Kontrollanterna vågar ej att ta beslut. Har ansökt om tillfällig betesdispens men beslutet 

kom först efter betessäsongen var över.” 

”Att besöket är föranmält, det var ju tur att jag var hemma när kontrollanten kom. Vid 

kontrollbesöket fick besättningen och min lösdrift bästa betyg. Det sägs att djurrättsaktivister 

kan ge sig ut som falska djurskyddskontrollanter. Jag ringde länsstyrelsen omgående efter 

besöket för att kontrollera ”äktheten”. Fick då bekräftat att damen/tjänstemannen verkligen 

kom från länsstyrelsen.” 

”Jag var nöjd med det som det var.” 

”Man får olika svar vad som gäller och inga samstämmiga svar. Samma regler får olika 

tolkningar före och efter deras besök. Det känns som om djurskyddskontrollanterna gör allt 

för att hitta avvikelser och hitta fel och brister oavsett om allt är bra eller inte. Ingen 

djurkontrollant stod bakom oss då djurrättsaktivister var ute och trakasserade oss bönder. 

Snarare så var alla väldigt måna om att rädda sig själva. Bonden stod ensam.” 

” Som 73 årig bonde med snart femtioårig djurhållning ser jag med bävan fram emot besök. 

Det finns fullkomliga skräckexexempel (inte alla).” 

”Bra som det är.” 

”Sist jag hade besök av en djurskyddskontrollant var det en tjej anställd av kommunen och 

hon var mycket kunnig och bra.” 

””Vid förra besöket var det två mycket trevliga personer. Bra attityd och förstod problemet 

när tryckfelsnisse hade varit framme i datorn. De förde en bra dialog och även dagen efter i 

telefonen. Jag fick hjälp med att rätta till felet i datorn.” 

”Lokalkännedomen saknas och lagstiftningen är för detaljstyrd. Man får ett bemötande vid 

besöket och ett helt annat när skrivelsen kommer. Attityden att hittar jag inget denna gång så 

kommer jag tillbaka oannonserat tills jag hittar något. Sedan har jag bara en vecka på mig 

att lämna ett yttrande medan länsstyrelsen nästan tog 3 månader på sig från besöket. 

Djurskyddskontrollanten på min gård brydde sig inte om granngården som hon åkte förbi, 
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den hade bristande utfodringsplatser utefter vägen och bristande vinterhushållning. Jag fick 

känslan av att man klämmer åt en och retar upp en så man anmäler grannarna för liknade 

brister eller värre (kommer inte att ske om inte djuren far mycket illa). Jag är inte certifierad 

med god djurhållning som kanske kommer att avslutas pga. myndighetsattityden.”  

”Svårt att säga men det finns säkert en del dom kan förbättra. Vi fick en dubbelkontroll 

dagarna efter varandra. Det är dålig kontroll på vem som gjort vad.” 

Djurskyddskontrollanterna bör ta tag i djurbesättningar med problem och ha flera 

återkommande besök. Det finns alldeles för många besättningar som inte följer beteskravet, 

särskilt de stora med tre mjölkrobotar.” 

”Ibland upplever jag att de letar efter småsaker bara för att hitta något de kan anmärka på.” 

”En bättre helhetssyn.”  

”Ganska mycket kunde förbättras, men jag förstår också att de få kontrollanter som finns gör 

så gott de kan.” 

”Flytten av tillsynen från kommun till länsstyrelsen har ej fungerat bra men de vet de nog 

om…” 

”Man ska inte gå in till djur som går i en hage om inte djurägaren är närvarande. Då jag 

hade ett besök senast så gick kontrollanten in till djuren utan att jag var med, det kunde gått 

illa då jag har en tjur som är opålitlig.” 

 

”Bättre information vid besöket.” 
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Bilaga 3- Resultat av statistisk analys 


