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Många anmälningar
Ogrundade anklagelser stjäl tid
från akuta djurskyddsärenden
Hälften av alla anmälningar om bristande djurskydd som kommer in till
länsstyrelserna i landet
saknar grund och stjäl
resurser från andra ärenden. Det visar en enkätundersökning som ATL
gjort hos landets 21 länsstyrelser.

des det målet 2016 men det
är stor variation mellan länen och många har svårt att
nå hälften när högarna av anmälningsärenden växer.

Svårt att bedöma

För djurskyddshandläggarna
kan det vara mycket svårt att
bedöma sanningshalten i de
anmälningar som kommer in.
Under 2016 inkom cir- Extra svårt är det att hantera
ka 13 000 anmälningsären- anmälan som kommer via eden gällande bristande djur- post och dessutom anonymt.
skydd till landets länsstyrel– Det sker ett ständigt arser. Drygt 4300
bete med att
kontrollerades på
öka träffsäkerplats och av dem
Ärenden heten framför
var i snitt 45 proallt i samband
som
cent, cirka 2 000
med mottaganstycken, utan an- saknar grund
det av anmälan,
märkning om man är vi inte
berättar Fredrik
ser till landet som
Holm, länsvetehelhet. Men i vis- intresserade av. rinär hos Länssa län, som exemstyrelsen Kropelvis Örebro, uppger man att noberg.
så många som 64 procent var
De allra flesta anmälningsobefogade.
ärenden handläggs admini
strativt där man bland annat
”Gör ingen nytta”
skickar ut informationsbrev
För
djurskyddshandläggar- till berörda djurägare om man
na ute i landet är det ett stort bedömer att det finns få elproblem då anmälningarna ler inga brister i djurskyddet.
tar tid vilket kan gå ut över Man har också nyligen infört
mer akuta ärenden.
nya rutiner där anmälningar
– Ärenden som saknar tas emot via telefon och man
grund är vi inte intresserade kan ställa relevanta motfråav. De tar tid i anspråk, påver- gor och på så sätt kan avföra
kar djurhållaren negativt och en anmälan direkt. Trots det
gör ingen djurskyddsnytta, ligger de obefogade anmälsäger Joakim Önnemar, djur- ningarna på ungefär samma
skyddshandläggare på Läns- nivå från år till år.
styrelsen i Dalarna.
Ett av målen för länsstyrel- Tar mycket tid
sernas djurskyddsarbete är En anmälningskontroll som
att det varje år ska göras li- konstateras vara obefogad
ka många planerade kontrol- tar mycket tid av djurskyddsler som anmälningskontrol- handläggaren. Statistik från
ler. I landet som helhet nåd- Jordbruksverket visar att ett

ärende i snitt tar sju timmar
att handlägga. Tid som kunde ha lagts på fler planerade kontroller och snabbare
handläggning i akuta vanvårdsärenden.
När en kontroll bedöms befogad tar länsstyrelserna ut
en taxa på 800 kronor i timmen. Om det priset används
för att värdera länsstyrelsernas arbete skulle 2 000 kontroller med sju timmars handläggning kosta skattebetalarna motsvarande 11,2 miljoner
kronor för 2016.

Bristande kunskap

Den allmänna uppfattningen
hos landets länsstyrelser är
att de allra flesta som anmäler har bristande kunskap om
det svenska djurskyddet och
anmäler det man tror är vanvård. Det finns också de som
anmäler av okynne men de är
inte i majoritet. Djurskyddshandläggarna
konstaterar
också att en anmälan kan vara befogad när den görs men
kan sedan ha rättats till innan
länsstyrelsens kontroll.

Antal

Ogrundade (%)

Län
Blekinge

Cirka 300

53

Dalarna

Cirka 600

45

Gotland

Cirka 100

56

Gävleborg

600–700

30–40

Halland

Cirka 500

40

Jämtland

291

23

Jönköping

500

22

Kalmar

501

57

Kronoberg

360

54

Norrbotten

390

27

Skåne

2 200–2 400

38 *

Stockholm

1 500

30

Södermanland

361

30

Uppsala

414

36

Värmland

550

40–50

Västerbotten

300–400

40–50

Västernorrland

321

33

Västmanland

441

48

Västra Götaland

1 910

50

Örebro

420

64

Östergötland

554

45

* Av de cirka 700 som kontrolleras.

Rädd för vedergällning

I enkätundersökningen framgår också att de anonyma anmälningarna är anonyma just
för att det rör sig om grannar
och släktingar som inte vill
stöta sig med djurhållaren eller att man är rädd för vedergällning.

Mari Nälsén
040-601 64 95 red@atl.nu
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UPPFÖDNING. Birgitta Staflund Wiberg fick en anmälan mot sin
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Ökning av antalet anmälningar till länsstyrelserna
l Under 2016 kom 12 977 djur
skyddsanmälningar in till
länsstyrelserna, det är
500 fler än året innan.
l Hur många kontroller som
görs varierar kraftigt i landet.
l Stockholms län genomför
de fysisk kontroll på 10 pro

Djurskyddsärenden per år

cent av anmälningarna me
dan Gotlands län genomförde
kontroller på 67 procent.
l I genomsnitt har cirka
45 procent av de kontroller
som genomförts på plats va
rit utan anmärkning men det
varierar mellan 30 och 60 pro

cent mellan länen.
l Snittid för en anmälan som
konstateras utan anmärkning
är sju timmar. Men det skiljer
sig mellan länen i ett spann
mellan 5,7 och 17,1 timmar.

Källa: Länsstyrelserna

7 800

... timmar är snittiden för att
kontrollera en anmälan som
konstateras utan anmärkning.

Nytt inlogg för ATL premium
l DEN HÄR VECKAN byter
vi inloggningssystem på
Premium-tjänsten på ATL.nu.
För dig som använder ATL
Premium innebär det att du
måste uppdatera din inloggning. Har du aktiverat din
digitala prenumeration får
du ett mejl med instruktioner
när det är dags att byta.

Vi byter inloggningssystem för att höja
säkerheten och
i förlängningen
göra det lättare
för dig som läsare. Beklagar eventuella olägenheter det skapar för tillfället.

Om du skulle ha frågor eller
om du stöter på
problem vid inloggningen, tveka inte att höra av dig till vår
Kundservice på mejl, kundservice@atl.nu eller telefon
08-58836505. De hjälper dig!

FAKTA

Gårdagens avsnitt
22 maj kl. 15
l Länsstyrelsen om
djurskyddsanmälningarna.
l Ekoföretagarens framgångssaga.
l Snart dags för vallskörd.
l Hastighetsplöjning på Gotland.

... kronor i timmen är
kostnaden per ärende
i samtliga län.

