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Remissyttrande av Betänkandet ”Med fokus på kärnuppgifterna – En angelägen
anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet” (SOU 2015:3)
Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) har i detta yttrande samordnat synpunkter och åsikter
från Hästnäringens Djurvälfärdskommitté. I kommittén ingår följande hästorganisationer; Svensk
Travsport (ST), Svensk Galopp (SG), Svenska Hästavelsförbundet (SH), Svenska
Ridsportförbundet (SvRF), LRF Häst, Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté (Brunte),
Western Riders Association of Sweden (WRAS), Svenska Islandshästförbundet (SIF) och
Hästnäringens Riksanläggningar genom Flyinge. I yttrandet är ovan nämnda organisationers
gemensamma åsikter och ställningstagande omnämnda som hästnäringens.
Yttrandet avser inte svara på allt i betänkandet utan lyfter delar som ligger inom hästnäringens
huvudintressen.
Inledning

Betänkandet innehåller förslag till förändringar av de uppgifter som Polismyndigheten idag har på
djurområdet. Förändringarna som föreslås skulle genomföras för att renodla polisens verksamhet
till att framförallt fokusera kring myndighetens kärnuppgifter; bekämpning av brott och
upprätthållande av allmän ordning. Bakgrunden är att färre uppgifter på djurområdet skulle
innebära att polisen kan arbeta med högre kvalitet och effektivitet kring de uppgifter som ingår i
kärnverksamheten. Betänkandet beskriver samtidigt att polisen fortfarande kan ha kvar vissa
arbetsuppgifter på djurområdet som bedöms kräva en sådan yrkesutbildning och kompetens
och/eller de vålds- och tvångsbefogenheter som polisen innehar.
Övergripande synpunkter

-

Hästnäringen är generellt positiv till förändringar med avsikt att polismyndigheten ska
kunna fokusera på verksamhetens kärnuppgifter. De föreslagna förändringarna skulle
innebära att Länsstyrelsen får fullt ansvar att såväl fatta som genomföra beslut om t.ex.
omhändertagande av djur, vilket torde säkerställa att dessa beslut fattas mot en stark
faktagrund och endast när absolut behov föreligger.
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Att omhänderta ett djur är den mest långtgående och kraftfulla åtgärden kopplad till
svensk djurskyddslagstiftning. Ett omhändertagande innebär, för djurägaren, ett stort
ingripande och en traumatisk upplevelse som ofta medför efterföljande ekonomiska,
sociala och personliga konsekvenser. Det är därför av yttersta vikt att detta verktyg
används mot mycket väl underbyggd fakta och när andra möjliga alternativ redan
övervägts. Vid ett omhändertagande är också en lugn och god dialog, tydlig information
och tillgång till stöd viktiga aspekter för att möjliggöra en smidig hantering och underlätta
för drabbade djurägare.
I betänkandet saknar hästnäringen efterfrågningar eller redovisning av djurhållares
utgångspunkter och erfarenheter vid omhändertaganden, något som hade kunnat tillföra
ytterligare en dimension till utredningen.
Beslut om omedelbart händertagande av djur kan idag fattas av en utredare/handläggare.
En möjlighet att utreda vidare kan vara att införa en ordning liknande den vid
omhändertagande av barn; att beslut om omhändertagande inom kort alltid ska fastställas
eller upphävas av en domstol. Detta då djur kan anses vara lika värnlösa som barn.
Ett omhändertagande innebär ofta stress och påfrestning även för djuren. Att
omhändertagandet sker lugnt och säkert är därför avgörande. Hästar är dessutom stora
djur som många gånger kan reagera oberäkneligt i pressade eller nya situationer vilket
ställer stora krav på att genomförandet sker av personer med god djurkännedom och
erfarenhet av hantering. Att tillse att lämplig kompetens finns tillgänglig vid
omhändertagande bör ligga på den omhändertagande myndighetens ansvar samt att
inhämta från annat håll om kompetensen saknas inom organisationen.
Oavsett i vems regi ett omhändertagande sker, måste berörda djur förvaras/inhysas på
lämplig plats och även skötas enligt gällande djurskyddslagstiftning. Kostnaden för denna
inhysning faller tillbaka på djurägaren att betala och avsikten måste vara att hålla avgifter
på rimliga nivåer. Kopplat till kostnadsaspekten är det även viktigt att tillse så försäljning
av omhändertagna djur sker till marknadsmässiga priser samt att djurägaren också
informeras om eventuella alternativ (t.ex. avlivning) och kostnadsbilden kring dessa.
Hästnäringen hade i betänkandet önskat en oberoende utvärdering av polisens
genomförda arbete på området, samt vilka eventuella förbättringar de föreslagna
förändringarna skulle innebära. Att förflytta ansvaret från polismyndigheten till
Länsstyrelserna bör endast ske om det innebär att hantering av de avsedda uppgifterna på
djurområdet förbättras, inte endast mot bakgrunden att polisen bättre kan utföra sina
kärnuppgifter.
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