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Abstract 
The purpose of this study was to investigate which legal sources the Swedish courts base their 
rulings on, regarding reconsidering of animal prohibition and if this provides guidance in 
future assessments. Further on was the purpose to investigate to which extent animal 
prohibition is decided, reconsidered and reversed by the county administrative boards 
between the years 2013–2017. To find out which legal sources the courts base their rulings 
on, 75 court rulings was audited from administrative courts and administrative court of 
appeals. To investigate which extent animal prohibition is decided, reconsidered and 
reversed, statistics from the Swedish Agriculture Agency was audited. The result indicate that 
some guidance on how decisions can be motivated, can be assisted by court rulings. Legal 
sources, that the courts support their motivations on, that may be indicative in future 
assessments regarding reconsinderings of animal prohibition, are for example the 
administrative court of appeals practice from Jönköping (case nr 1777–11). The statistics 
from the Swedish Agriculture Agency shows that the county administrative boards decided 
on animal prohibition on average 81,5% of the initiated animal prohibition trials and 
reversed on average 29% of the submitted applications for reverse of animal prohibition. The 
applications for reverse of animal prohibition that are subsequently appealed to court are 
rarely reversed, only 2 of the 75 court decisions reversed the animal prohibition. The 
guidance available at present from the courts is limited.  
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1 Inledning  
 
Enligt 24 § djurskyddslagen (SFS 1988:534) och 59 § djurskyddsförordningen (SFS 
1988:539) framgår att länsstyrelsen är behörig myndighet som utför offentlig kontroll för att 
verifiera att djurskyddslagstiftningen efterlevs (Jordbruksverket 2014). 
Djurskyddslagstiftningen består av djurskyddslagen, djurskyddsförordningen, 
myndighetsföreskrifter utfärdade med stöd av förordningen och de EG-bestämmelser som 
kompletteras av lagen (Jordbruksverket 2009). 
 
Om djurhållare inte rättar till påtalade brister i sin djurhållning, ska länsstyrelsen vidta 
åtgärder som bidrar till att djurhållaren avhjälper situationen (Jordbruksverket 2009, 
Europaparlamentets och rådets förordning 2004/882/EG). Med syfte att säkra djurskyddet 
ska åtgärder i första hand vidtas med stöd av den nationella djurskyddslagstiftningen 
(Jordbruksverket 2009). Länsstyrelsen har befogenheter att enligt djurskyddslagen (DL) 
ingripa med förelägganden och förbud (26 § DL), förena förelägganden och förbud med vite 
(26 § DL), besluta om rättelse på djurhållarens bekostnad (26 § DL), omhänderta djur (31 
och 32 §§ DL), samt meddela förbud att ha hand om djur (29 § DL) s.k. djurförbud (SFS 
1988:534). 
 
Gällande det sistnämnda ska länsstyrelsen enligt 29 § DL meddela förbud att ta hand om djur 
eller visst slag av djur för den som  
1. inte följer ett beslut som en kontrollmyndighet har meddelat enligt 26 § och som är av 
väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt, 
2. allvarligt har försummat tillsynen eller vården av ett djur, 
3. har misshandlat ett djur, 
4. har dömts för djurplågeri enligt brottsbalken, eller 
5. vid upprepade tillfällen dömts för brott mot djurskyddslagen eller vid upprepade tillfällen 
varit föremål för beslut enligt 26 §. 
Förbud ska inte meddelas om det är uppenbart att ett upprepande inte kommer att ske. 
Djurförbudet kan gälla tillsvidare, eller avse viss tid (SFS 1988:534). 
 
Djurförbud är en tvångsåtgärd som vidtas i syfte att en viss djurhållning ska upphöra eller att 
förbjuda någon att hålla ett visst djurslag (SOU 2011:75). Ett djurförbud är inte att beakta 
som ett straff, utan utgör en åtgärd för att förhindra att djur utsätts för lidande 
(Jordbruksverket 2009). Om djurhållare fått ett beslut om förbud att ha hand om djur får 
denne inte befatta sig med djur, man får till exempel inta ta hand om, äga, vårda, 
transportera, rasta eller sköta djur (SOU 2011:75).  
 
Enligt förarbetena till tidigare gällande bestämmelser om förbud att ha hand om djur (Prop. 
1968:170) framgår att djurförbud bör kunna upphävas om ändrade förhållanden ger 
anledning därtill. Den frågan tas inte upp i förarbetena till nu gällande djurskyddslag (Prop. 
1987/88:93). Den som är föremål för ett djurförbud kan begära att länsstyrelsen prövar 
ärendet, om det kan ändras (Jordbruksverket 2009). Ifall de förhållanden som låg till grund 
för förbudet inte längre föreligger kan ett djurförbud helt eller delvis upphävas, om 
förutsättningarna för den berörde har förändrats på ett avsevärt och bestående vis (SOU 
2011:75). En bedömning ska göras i det enskilda fallet (Jordbruksverket 2009). 
 
Vid en prövning av en sådan ansökan ska den som är föremål för djurförbudet kunna visa att 
denna inte längre är olämplig att ha hand om djur (Jordbruksverket 2009). I den nuvarande 
djurskyddslagstiftningen framgår inte under vilka förutsättningar ett djurförbud kan 
upphävas och det finns många frågor kring hur de nuvarande bestämmelserna ska tolkas och 
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tillämpas (SOU 2011:75). När lagstiftningen är svårtolkad eller när frågor inte får svar i 
skriven rätt är det naturligt att söka stöd för bedömning hos domstolarna i tidigare likartade 
fall (Agell och Malmström 2010). Om ett myndighetsbeslut överklagas och blir föremål för 
bedömning i domstol, blir domstolsavgörandet vägledande för tolkning (Jordbruksverket 
2009).  
 
1.1 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka rättskällor domstolarna grundar sina 
beslut på, gällande omprövningar av djurförbud och ifall detta ger någon vägledning i 
bedömningar, samt i vilken utsträckning djurförbud utfärdas, omprövas och upphävs.  
 
1.2 Frågeställningar 

- Vad motiverar domstolarna sina beslut med för rättskällor gällande omprövningar av 
djurförbud? 

- Har antalen beslut om djurförbud per år ökat eller minskat nationellt mellan 2013–
2017? 

- Hur stor andel djurförbudsprövningar mellan 2013–2017 blir beslut om djurförbud 
hos länsstyrelserna? 

- Hur stor andel av ansökningar om upphävande av djurförbud mellan 2013–2017 blir 
upphävda av länsstyrelserna? 

- Finns fall som fått prövningstillstånd och överklagats till kammarrätt eller Högsta 
förvaltningsdomstolen? 

- Finns domstolsbeslut som fått bifall, där djurförbud blivit upphävt? 
 

2 Bakgrund 
 
2.1 Förtydligande kring de förbudsgrundade kriterierna för djurförbud 
Enligt 29 § DL framgår fem kriterier för när djurförbud ska meddelas, förtydligande kring 
kriterierna beskrivs nedan:  
 
1. inte följer ett beslut som en kontrollmyndighet har meddelat enligt 26 § och som är av 
väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt (SFS 1988:534). 
Om länsstyrelsen har beslutat att förbjuda eller förelägga en djurhållare, något som är av 
väsentlig betydelse av djurskyddssynpunkt och denne inte följer beslutet räcker det för att en 
förbudsprövning ska inledas (Jordbruksverket 2009). Finns risk för allvarliga konsekvenser 
från djurskyddssynpunkt om meddelat beslut inte följs kan det bedömas som en väsentlig 
betydelse ur djurskyddssynpunkt (Jordbruksverket 2009). Djur behöver inte ha utsatts för 
lidande på grund av att beslut inte har följts, det räcker med att djur har utsatts för 
oacceptabel risk för lidande (Jordbruksverket 2009).  
 
2. allvarligt har försummat tillsynen eller vården av ett djur (SFS 1988:534). 
Detta kriteriet innebär att djurhållaren har utsatt ett djur för lidande (Jordbruksverket 
2009). Ofta grundar sig detta på att djurhållaren har underlåtit att göra något 
(Jordbruksverket 2009). Exempelvis att  

• djur inte har getts nödvändig vård, 
• djur inte har utfodrats,  
• djur inte har getts vatten,  
• djur står i flera decimeter djup gödseldynga på grund av undermålig utgödsling,  
• undermålig verkning av hovar eller klövar som lett till att de kraftigt vuxit med stort 

lidande som följd, eller 
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• djurhållaren hållit djur i så dålig miljö att djur utsatts för kraftig kyla eller värme som 
lett till kraftigt nedsatt allmäntillstånd 

Enstaka försummelser bör leda till förbudsprövning. Om försummelserna inte är allvarliga, 
t.ex. måttligt förvuxna klövar eller hovar, måttligt underutfodrade eller liknande ska en 
tidsaspekt vägas in i ifall detta ska leda till en förbudsprövning (Jordbruksverket 2009).  
 
3. har misshandlat ett djur (SFS 1988:534). 
Misshandel av djur har ingen fastställd definition, dock bör en jämförelse med 3 kap. 5 och 6 
§§ brottsbalken (BrB) kunna göras för att få vägledning (Jordbruksverket 2009). Enligt 5 § 
BrB ska den som tillfogar annan kroppsskada, smärta eller sjukdom eller försätter denne i 
vanmakt dömas för misshandel, vidare enligt 6 § ska brott som i 5 § anses som grovt, dömas 
för grov misshandel (SFS 1962:700). Misshandel av djur bör gälla samma kriterier 
(Jordbruksverket 2009). Det är svårare att bevisa i vissa fall att djur utsatts för vanmakt, 
smärta eller likande tillstånd (Jordbruksverket 2009). Vilket innebär att lindrigare 
misshandelsfall inte blir föremål för förbudsprövning (Jordbruksverket 2009). Finns 
däremot synliga skador så bör detta kunna bedömas som misshandel och leda till en 
förbudsprövning (Jordbruksverket 2009).  
 
4. har dömts för djurplågeri enligt brottsbalken (SFS 1988:534). 
Har djurhållaren en lagakraftvunnen fällande dom för djurplågeri enligt 16 kap. 13 § BrB, ska 
detta leda till djurförbud (Jordbruksverket 2009). Den som dömts för djurplågeri har visat 
sig olämplig att ha hand om djur, även om detta endast skett vid ett tillfälle och ska förbjudas 
att hålla djur, åtminstone för viss tid (Prop. 2001/02:93).  
 
5. vid upprepade tillfällen dömts för brott mot djurskyddslagen eller vid upprepade 
tillfällen varit föremål för beslut enligt 26 § (SFS 1988:534). 
Någon rättspraxis för hur detta kriteriet ska tillämpas finns ännu inte, men minst tre tillfällen 
får anses som upprepade tillfällen (Jordbruksverket 2009). Förbud och förelägganden som 
avser händelser som inte bedöms som allvarlig art ska även räknas med (Jordbruksverket 
2009). Den som har varit föremål för upprepande beslut enligt 26 § DL anses visa sig 
olämplig som ansvarig för skötsel och vård av djur genom sin attityd till 
djurskyddslagstiftningen (Prop. 2001/02:93).  
 
Förbud ska inte meddelas om det är uppenbart att ett upprepande inte kommer att ske (SFS 
1988:534). 
Bedömning ska göras utifrån orsaken till det inträffade (Jordbruksverket 2009). Ifall 
omständigheterna har en logisk förklaring till händelsen och det utan tvekan kan bedömas 
som en ren engångsföreteelse ska djurförbud inte meddelas (SOU 2011:75). Exempelvis om 
bristerna beror på tillfällig sjukdom av allvarligare slag som djurhållaren har tillfrisknat ifrån, 
kan det vara uppenbart att ett upprepande inte kommer att ske (Jordbruksverket 2009). 
Djurförbud ska i den nuvarande tillämpningen i princip vara en obligatorisk påföljd om 
någon av de kriterier som framgår 29 § DL uppfylls (SOU 2011:75).   
 
2.2 Rättskällor 
Rättsliga beslut ska motiveras med rättskällor (Striwing 2017). Högst upp i hierarkin finns 
grundlagarna, därefter i fallande ordning finns EU-lagar beslutade av Europaparlamentet 
och ministerrådet, lagar beslutade av riksdagen, förordningar beslutade av regeringen och 
föreskrifter beslutade av myndigheter (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB] 
2016). Förarbeten är därefter underordnande andra författningar och bidrar med vägledning. 
Vidare är rättspraxis ett samlingsbegrepp för rättsliga avgöranden i domstolar som avses vara 
en rättskälla som bidrar med vägledning i bedömningar (MSB 2016). Tidigare rättsfall som 
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är vägledande från Regeringsrätten (nu vid namn Högsta Förvaltningsdomstolen) publiceras 
som referat av domstolsverket i pappersutgåvan Regeringsrättens årsbok (RÅ) (Notisum 
2018). Rättsfall från de högsta instansernas avgörande blir rättspraxis och kallas för 
prejudikat (Umeå universitetsbibliotek 2018). Myndigheter och domstolar har ingen formell 
skyldighet att följa prejudikat, men respekten för prejudikat medför att likartade fall får en 
förutsebarhet i bedömningen och bidrar därmed till rättssäkerhet (Agell och Malmström 
2010). Det är främst domar från de högsta instanserna som anses prejudicerande, men 
domar från en lägre instans (exempelvis kammarrätt) kan även ha ett visst prejudikatvärde 
(MSB 2016).  
 
2.3 Offentlig rätt och överklagningsvägar i det svenska rättssystemet  
De två huvudområdena inom svenska rättsområden är offentlig rätt och privat rätt 
(Strömberg och Lundell 2014, Agell och Malmström 2010). Offentlig rätt handlar om 
relationer mellan medborgarna och staten (Agell och Malmström 2010), samt i vilken 
utsträckning staten (myndigheter) får fatta beslut som påverkar individers förhållanden 
(Strömberg och Lundell 2014). Till den offentliga rätten hör även reglerna kring hur lagar blir 
till och hur staten ska styras (statsrätt), samt regler kring myndigheter och deras 
beslutsordning (förvaltningsrätt) (Strömberg och Lundell 2014, Agell och Malmström 2010). 
Frågor om djurförbud (29 § DL), förelägganden (26 § DL), omhändertaganden av djur (31 
och 32 §§ DL) m.m. hör till förvaltningsrätt (Striwing 2017).  
 
Förvaltningslagen (FL) innehåller allmänna regler om myndigheternas serviceskyldighet mot 
enskilda, samt även detaljerade regler kring handläggning av ärenden (Mellqvist och 
Wirdemark 2010). Vidare finns regler om överklaganden av beslut och om möjligheten att 
ompröva och ändra redan fattade beslut (Mellqvist och Wirdemark 2010). Enligt 22 § FL får 
beslut som gått emot den enskilda överklagas av den som beslutet angår (SFS 1986:223). 
Finner en myndighet att ett beslut, som de har meddelat som första instans är uppenbart 
oriktigt på grund av att nya omständigheter eller annan anledning, ska myndigheten ändra 
beslutet utan att det innebär en nackdel för den enskilde enligt 27 § FL (SFS 1986:223). 
Tvister som uppstår mellan staten och medborgare handläggs av särskilda domstolar (Agell 
och Malmström 2010). Ett första beslut fattas vanligen av en myndighet, vilket sedan kan 
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol enligt 22 a § första stycket FL (SFS 1986:223). I 
Sverige finns 12 stycken förvaltningsdomstolar och dessa är belägna i Stockholm, Göteborg, 
Uppsala, Falun, Karlstad, Härnösand, Jönköping, Linköping, Luleå, Växjö, Malmö och Umeå 
(Strömberg och Lundell 2014). Vid ett negativt beslut av en förvaltningsdomstol kan beslutet 
överklagas vidare till kammarrätten enligt 33 § förvaltningsprocesslagen (FPL) (SFS 
1971:291). Enligt samma paragraf framgår även att kammarrättens beslut överklagas till 
Högsta förvaltningsdomstolen som är den högsta instansen (SFS 1971:291). I Sverige finns 
fyra kammarrätter, dessa är belägna i Stockholm, Göteborg, Jönköping och Sundsvall enligt 1 
§ Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, samt enligt samma paragraf framgår 
att Högsta förvaltningsdomstolen har sitt säte i Stockholm (SFS 1971:289).  
 
2.4 Prövningstillstånd 
För att ett överklagande ska gå vidare till en högre instans än förvaltningsdomstol krävs 
prövningstillstånd enligt 22 a § andra stycket FL (SFS 1986:223). Kammarrätten ska meddela 
prövningstillstånd och pröva ett överklagande av ett beslut som en förvaltningsrätt har 
meddelat i målet enligt 34 a § FPL om 
1. det finns anledning att betvivla riktigheten i det beslut som meddelats av 
förvaltningsrätten, 
2. det inte utan prövningstillstånd går att bedöma riktigheten av det beslut som 
förvaltningsrätten meddelat, 
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3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre instans, 
eller 
4. det finns synnerliga skäl att pröva överklagandet i högre instans (SFS 1971:291). 
 
Prövningstillstånd ska meddelas av Högsta förvaltningsdomstolen i ett mål som inletts av 
kammarrätten genom överklagande enligt 36 § FPL om 
1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högsta instans, 
eller 
2. det finns synnerliga skäl att pröva överklagandet av högsta instans, såsom att det finns 
grund för resning eller att utgången i målet av kammarrätten beror på uppenbarligen grovt 
misstag eller grovt förbiseende (SFS 1971:291).  
Om prövningstillstånd inte meddelas av högre instans står beslutet från den lägre instansen 
fast enligt 34 a och 36 §§ FPL (SFS 1971:291).  
 

3 Material och metod 
 
Litteraturen har främst bestått av lagstiftning, propositioner, myndighetsrapporter, juridisk 
litteratur, myndighetsvägledningar och domstolsbeslut. Litteratursökning har skett med 
hjälp av sökmotorn Google, samt via sökningar på Jordbruksverkets hemsida. Sökord som 
använts är: djurförbud, upphävande, omprövning, rättskällor, rättspraxis, förvaltningsrätt – i 
olika kombinationer. För att få tillgång till domstolsbeslut har rättsdatabasen JP Infonet 
använts.   
 
3.1 JP Infonet  
JP Infonet är en rättsdatabas som samlar juridisk information med bland annat förarbeten, 
domar och beslut (JP Infonet 2018). JP Infonets tjänster används av majoriteten av Sveriges 
kommuner dagligen, samt av andra små och stora myndigheter, organisationer och privata 
företag som kunder. I JP Infonets utbud av tjänster finns olika verktyg som underlättar 
sökningar inom olika områden. Till detta arbete har JP Infonets verktyg JP Djurnet använts 
för sökningar av domstolsbeslut.  
 
3.2 Sökning och urval av domstolsbeslut 
Olika kombinationer av sökningar av domstolsbeslut genomfördes i JP Djurnet. De fem 
kombinationer som användes var 
Sökning 1. Omprövning djurförbud, domar och beslut, alla utgivare, alla år, alla 
domstolsorter  191 sök träffar. 
Sökning 2. Upphävande djurförbud, domar och beslut, alla utgivare, alla år, alla 
domstolsorter  849 träffar.  
Sökning 3. Omprövning djurförbud, domar och beslut, utgivare kammarrätt, alla år, alla 
domstolsorter  10 träffar. 
Sökning 4. Upphävande djurförbud, domar och beslut, utgivare kammarrätt, alla år, alla 
domstolsorter 87 träffar. 
Sökning 5. Omprövning av djurförbud, domar och beslut, utgivare Högsta 
förvaltningsdomstolen, alla år, alla domstolsorter  0 träffar.  
 
Vid urval av domstolsbeslut utfördes en genomgång av samtliga domar i sökning 1, 3, 4 och 5, 
samt ett mindre antal från sökning 2. Vissa domstolsbeslut var återkommande i flera 
sökningar. Totalt utfördes en genomgång av ca 240 olika domstolsbeslut. Av de 
genomgångna domstolsbesluten valdes 75 relevanta domstolsbeslut ut som material till 
arbetet. För att domarna skulle vara av relevans för arbetet var kriteriet att djurförbuden 
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hade vunnit lagakraft och var överklagade ansökningar om upphävande av djurförbud. De 
domar som valdes ut är domar som avkunnats under 2009 och därefter fram till 2018.  

3.3 Djurförbudsstatistik 
Kvantitativa data kommer från Jordbruksverkets rapport om djurskyddskontrollen 2017 
(Jordbruksverket 2017). Rapporten redovisar statistik mellan åren 2013–2017 om antal 
djurförbudsprövningar, antal beslut om djurförbud, antal ansökningar om upphävande av 
djurförbud, samt antal beslut om upphävande av djurförbud.  
 
3.4 Sammanställning av data 
Kvantitativa data från Jordbruksverkets statistik fördes in i diagram enligt Körner och 
Wahlgren (2005). För utformning av figurer användes Microsoft Excel. Data från 
domstolsbesluten sammanställdes till en sammanfattning av rättskällor som domstolarna 
motiverarat sina beslut med.  
 

4 Resultat 
 
Av de 75 domstolsbeslut som granskats i arbetet var 71 av dessa från förvaltningsrätter 
(FörvR) och 4 från kammarrätter (KamR). 72 av domstolsbesluten avslogs och 3 fick bifall. 
De domstolsbeslut som använts i studien framgår i bilaga 1. 
 
4.1 Rättskällor domstolsbeslut  
De rättskällor som domstolsbesluten motiverat sina beslut på är 

• Djurskyddslagen 
• Propositioner 
• Regeringsrättens årsbok 
• Kammarrättspraxis 
• Juridiska verk  

De olika domstolsbesluten har använt en eller flera av dessa rättskällor eller hänvisat sina 
rättsliga utgångspunkter till länsstyrelsens beslut. Exempel på hänvisning till 
länsstyrelsernas beslut: ”De rättsliga utgångspunkterna framgår av länsstyrelsens beslut” 
(FörvR Umeå mål nr 1936–17). De rättsliga utgångspunkterna från länsstyrelsernas beslut är 
inte medtagna i arbetet.  
  
4.1.1 Djurskyddslagen 
Av de 75 domstolsbesluten har 50 använt sig av djurskyddslagen, med hänvisning till 
djurskyddslagen i sin helhet och/eller specifikt till 29 § om förbud att ha hand om djur.  
Exempel på hänvisning: 
 
”Djurskyddslagen (1988:534) innehåller inte några bestämmelser om omprövning av ett 
meddelat djurförbud” (FörvR i Jönköping mål nr 2447–13). 
 
”Enligt 29 § andra stycket djurskyddslagen ska djurförbud inte meddelas om det är 
uppenbart att ett upprepande inte kommer att inträffa” (FörvR Uppsala mål nr 5865–14). 
 
”Av 29 § djurskyddslagen (1988:534) framgår att länsstyrelsen ska meddela förbud att ha hand 
om djur eller ett visst slag av djur för den som  
1. inte följer ett beslut som en kontrollmyndighet har meddelat enligt 26 § och som är av 
väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt,  
2. allvarligt har försummat tillsynen eller vården av ett djur,  
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3. har misshandlat ett djur,  
4. har dömts för djurplågeri enligt 16 kap. 13 § brottsbalken, eller  
5. vid upprepade tillfällen dömts för brott enligt 36 eller 36 a § eller vid upprepade 
tillfällen varit föremål för beslut enligt 26 §.  
Förbud ska inte meddelas, om det är uppenbart att ett upprepande inte kommer att inträffa” 
(FörvR Jönköping mål nr 5299–13). 
 
4.1.2 Propositioner 
Av de 75 domstolsbesluten har 38 använt sig av hänvisning till Prop. 1968:170, 28 har använt 
sig av hänvisning till Prop. 1987/88:93, 10 har använt sig av hänvisning till Prop. 2001/02:93 
och 4 har använt sig av hänvisning till Prop. 1991/92:173. 
Exempel på hänvisning: 
 
”Djurskyddslagen (1988:534) innehåller inte några bestämmelser om omprövning av ett 
meddelat djurförbud. Av förarbetena till tidigare gällande bestämmelser om djurförbud 
(prop. 1968:170 s. 22) framgår emellertid att ett djurförbud bör kunna återkallas om ändrade 
förhållanden ger anledning därtill. Frågan tas inte upp i nu gällande djurskyddslag (prop. 
1987/88:93, m.fl.). Ändrade förhållanden bör därför fortfarande kunna medföra att ett 
djurförbud återkallas” (FörvR Jönköping mål nr 5299–13). 
 
”I 29 § första stycket djurskyddslagen (1988:534) regleras förutsättningarna för när ett 
förbud att han hand om djur ska meddelas. Av andra stycket samma paragraf framgår att ett 
förbud inte ska meddelas om det är uppenbart att ett upprepande inte kommer att inträffa. 
Bestämmelsen tillämpas även vid prövningen av om ett tidigare meddelat förbud ska 
upphävas. För att ett tidigare beslut ska kunna upphävas förutsätts således att det står helt 
klart att det varit fråga om en engångsföreteelse (prop. 2001/02:93 s. 27)” (FörvR Stockholm 
mål nr 25466–15). 
 
”Förbud som meddelas med stöd av 29 § djurskyddslagen kan inte begränsas till att begränsa 
antalet djur en person får ha. En sådan begränsning kan istället ske genom förbud meddelat 
med stöd av 26 § djurskyddslagen (se prop. 1991/92:173 s. 20 och RÅ 2003 ref. 8). För att 
den som har förbjudits att ha hand om djur med stöd av 29 § djurskyddslagen återigen ska 
kunna tillåtas att ha djur av något slag eller till något antal är det därför en förutsättning att 
det finns skäl att upphäva djurförbudet eller begränsa det till att avse endast ett djurslag” 
(FörvR Linköping mål nr 4808–12). 
 
4.1.3 Regeringsrättens årsbok (RÅ) 
Av de 75 domstolsbesluten har 4 använt sig av hänvisning Rå 2003 ref. 8 och 1 har använt sig 
av hänvisning till RÅ 2009 ref. 75. Exempel på hänvisning: 
 
”Bestämmelsen om djurförbud enligt 29 § DL är inte tillämplig i andra fall än när det befogat 
att meddela ett förbud som omfattar antingen djur över huvud taget eller alla djur av visst 
slag. Om djurskyddet kräver att en besättning minskas, bör föreläggande eller förbud 
meddelas med stöd av 26 § djurskyddslagen, (jfr RÅ 2003 ref. 8)” (KamR Sundsvall mål nr 
1968-1969-08). 
 
”Omständigheterna är inte sådana att det kan anses uppenbart att det förbudsgrundande 
beteendet inte kommer att upprepas. Med hänsyn till att det är fråga om upprepade brister 
kan ett beslut om djurförbud inte anses oproportionerligt (jfr RÅ 2009 ref. 75)” (FörvR 
Jönköping mål nr 3026–13). 
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4.1.4 Kammarrättspraxis 
Av de 75 domstolsbesluten har 31 använt sig av hänvisning till KamR Jönköping mål nr 1777–
11, 4 har använt sig av hänvisning till KamR Göteborg mål nr 2980–14 och 3 har använt sig 
av hänvisning till KamR Sundsvall mål nr 1470–08. Exempel på hänvisning: 
 
”Att hålla djur i strid med ett meddelat djurförbud visar på en bristande respekt för gällande 
regler och bör vanligtvis vara ett hinder mot att häva ett djurförbud (se Kammarrättens i 
Jönköping dom den 19 oktober 2011 i mål 1777–11)” (FörvR Jönköping mål nr 3021–13). 
 
”Förvaltningsrätten har att ta ställning till om förhållandena som låg till grund för 
djurförbudet, har ändrats på ett sådant sätt att djurförbudet nu ska upphävas eller ändras. En 
förutsättning är då att det numera är uppenbart att ett upprepande inte kommer att inträffa. 
Det är NN som har bevisbördan för detta (jfr Kammarrätten i Göteborgs avgörande den 20 
januari 2015 i mål nr 2980–14)” (FörvR Malmö mål nr 750–16). 
 
”Vid bedömningen av om det är uppenbart att ett upprepande av misskötsel av djur inte 
kommer att ske ska beaktas om djurhållaren har visat insikt i och förståelse för de regler som 
gäller för djurhållning och en vilja att följa gällande regelverk (jfr dom av Kammarrätten i 
Jönköping den 19 oktober 2011 i mål nr 1777–11 och dom av Kammarrätten i Sundsvall den 
13 januari 2009 i mål nr 1470–08)” (FörvR Uppsala mål nr 5865–14). 
 
4.1.5 Juridiska verk 
Av de 75 domstolsbesluten har 2 använt sig av hänvisning till Wiweka Wamling-Nerep, En 
introduktion till förvaltningsrätten. Exempel på hänvisning: 
 
”Djurskyddslagen innehåller inga bestämmelser om upphävande av djurförbud. Av allmänna 
förvaltningsrättsliga principer följer emellertid att de flesta förbud, t.ex. djurförbud, saknar 
negativ rättskraft, vilket innebär att beslutsmyndigheten även efter att ett avgörande vunnit 
laga kraft kan ändra beslutet, såväl i mildrande som i skärpande riktning, eller upphäva det 
(jfr Wiweka Wamling-Nerep, En introduktion till förvaltningsrätten, s. 73)” (KamR Göteborg 
mål nr. 2980–14). 
 
4.2 Djurförbudsstatistik 
Fördelningen mellan 2013–2017 av antal djurförbudsprövningar och antal beslut om 
djurförbud framgår i figur 1. Beslut om djurförbud fattades i genomsnitt på 81,5% av de 
djurförbudsprövningar som genomfördes 2013–2017.  
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Figur 1 – Fördelningen mellan antal djurförbudsprövningar och antal beslut om djurförbud, mellan åren 2013–
2017. Y-axeln visar antal djurförbudsprövningar respektive beslut om djurförbud och X-axeln visar 
variationerna mellan 2013–2017 (Jordbruksverket 2017). 
 
Fördelningen mellan 2013–2017 av antal ansökningar om upphävande av djurförbud och 
antal beslut om upphävande av djurförbud framgår i figur 2. Beslut om upphävande av 
djurförbud fattades i genomsnitt på 29 % av ansökningar om upphävande av djurförbud 
under åren 2013–2017.  
 

 
Figur 2 – Fördelningen mellan antal ansökningar om upphävande av djurförbud och antal beslut om 
upphävande av djurförbud, mellan åren 2013–2017. Y-axeln visar antal ansökningar om upphävande av 
djurförbud respektive antal beslut om upphävande av djurförbud. X-axeln visar variationerna mellan 2013–
2017 (Jordbruksverket 2017). 
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5 Diskussion 
 
5.1 Domstolsbesluten 
De grundläggande och vanligaste motiveringarna som framkommit i domstolsbesluten är att 
djurförbud ska fattas enligt djurskyddslagen ifall något av de förbudsgrundande kriterierna i 
29 § DL uppfylls. Djurförbud ska inte meddelas ifall det är uppenbart att ett upprepande inte 
kommer att ske (SFS 1988:534). Enligt prop. 1968:170 framgår att djurskyddslagen inte 
innehåller några bestämmelser om omprövning av ett meddelat djurförbud. Där framgår 
även att djurförbud bör kunna upphävas om ändrade förhållanden ger anledning därtill. 
Enligt KamR i Göteborgs dom (mål nr 2980–14) med hänvisning till Wiweka Wamling-
Nerep, en introduktion till förvaltningsrätten, följer detta även av allmän förvaltningsrättslig 
princip att de flesta förbud som saknar negativ rättskraft kan ändras i skärpande såväl som 
mildrande riktning, eller upphävas efter avgörandet vunnit laga kraft.   
 
Om ett djurförbud ska kunna upphävas ska det stå helt klart att det varit fråga om en 
engångsföreteelse enligt prop. 2001/02:93 och det ska vara uppenbart att de 
förbudsgrundande kriterierna inte kommer att upprepas. Ett djurförbud kan inte anses som 
oproportionerligt om det är fråga om upprepande brister enligt RÅ 2009 ref.75.  
 
Det domstolsbeslut flest motiveringar hänvisats till är KamR i Jönköpings dom mål nr 1777–
11. Enligt denna kammarrättspraxis ska det vara ett hinder att upphäva ett djurförbud ifall 
djur hålls i strid med ett meddelat djurförbud, då detta visar på en bristande respekt för de 
gällande regler som finns. För att djurförbudet ska upphävas krävs som utgångspunkt att den 
berörde djurhållarens förutsättningar har ändrats på ett avsevärt och bestående vis. Det är 
djurhållaren som har bevisbördan för att ett djurförbud inte längre är motiverat ut 
djurskyddssynpunkt enligt samma domstolsbeslut. Vidare för att bedöma ifall det är 
uppenbart att ett upprepande inte kommer att ske ska beaktas om djurhållaren visat insikt 
och förståelse för de regler som gäller djurhållning i allmänhet och visa en vilja att följa 
gällande regelverk. KamR i Göteborgs dom mål nr 2980–14 trycker också på att det är 
djurhållaren som har bevisbördan att motivera varför att det är skulle vara uppenbart att ett 
upprepande av misskötsel av djur inte kommer att ske.   

Genom hänvisning till prop. 1991/92:173 och RÅ 2003 ref. 8, har domstolsbesluten 
förtydligat att ett djurförbud aldrig kan begränsas till ett visst antal djur man får ha. En sådan 
begränsning kan däremot ske med 26 § DL. Om ett djurförbud ska kunna upphävas är det en 
förutsättning att det finns skäl att upphäva förbudet i sin helhet, eller begränsa förbudet att 
gälla visst slag av djur (FörvR Linköping mål nr 4808–12).  

Från 2009–2018 kan ingen större förändring noteras av vilka rättskällor som använts till 
motivering av domstolsbesluten, förutom efter KamR i Jönköpings dom mål nr 1777–11 som 
avkunnades 2011. Denna dom har därefter blivit en kammarrättspraxis som vanligen använts 
till stöd för motivering i bedömningar. Domen kan anses ha ett visst prejudikatvärde 
eftersom den använts av 31 stycken av de 75 granskade domstolsbesluten.  
 
5.2 Prövningstillstånd och bifall 
Det är sällsynt att domstolarna ändrar länsstyrelsernas beslut och upphäver djurförbud som 
tidigare fått laga kraft. Av de granskade domstolsbesluten fick 72 avslag och 3 bifall. Detta 
tyder på att länsstyrelserna haft fog för de beslutade djurförbuden, då domstolarna sällan 
ändrar länsstyrelsernas beslut. Det första av de bifallna domstolsbesluten var FörvR i 
Jönköpings dom mål nr 131–11, där FörvR upphävde djurförbudet och gav djurhållaren 
tillåtelse att ha en hund i sin vård. Detta beslut överklagades av länsstyrelsen till KamR i 
Jönköping och fick prövningstillstånd. KamR i Jönköpings dom mål nr 1777–11 upphävde 
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därefter FörvR beslut och fastställde länsstyrelsens beslut, att djurförbudet skulle kvarstå i 
sin helhet. KamR i Jönköping ansåg inte att det var uppenbart att ett upprepande inte 
kommer att ske. En begränsning att förbudet skulle begränsas till tillåtelse att ha hand om en 
hund är inte möjligt med stöd av 29 § DL. 
 
I det andra bifallna domstolsbeslutet hade FörvR i Malmös dom mål nr 750–16, beslutat att 
avslå överklagandet, samt beslutat att djurförbudet skulle kvarstå. Djurhållaren överklagade 
därefter FörvR beslut vidare till KamR i Göteborg och fick prövningstillstånd. KamR i 
Göteborgs dom mål nr 2785–16, beslutade om bifall och upphävde djurförbudet i sin helhet. I 
detta fall hade ett bolag dömts för djurplågeri och bolagets VD hade fått ett beslut om 
djurförbud med stöd av 29 § DL fjärde punkten. Djurförbudet hade fått laga kraft. KamR i 
Göteborg ansåg att beslutet om djurförbud varit felaktigt, då det inte fanns stöd att meddela 
ett personligt djurförbud då strafföreläggandet avseende djurplågeri var begånget inom 
ramen för bolagets verksamhet och inte av VD:n personligen.  
 
Det tredje av de bifallna domstolsbesluten var FörvR i Stockholms dom mål nr 24152–17, där 
djurhållaren fick bifall och FörvR ändrade länsstyrelsens beslut och upphävde djurförbudet. I 
detta fall ansåg FörvR att det som skett får ses som en engångsföreteelse och bedömde att det 
är uppenbart att ett upprepande inte kommer att inträffa. Djurförbudet grundade sig på att 
personen dömts för djurplågeri, då denne bevittnats slå sin hund upprepande gånger vid ett 
tillfälle. Djurhållaren visade stöd för att händelsen som låg till grund för djurförbudet var en 
engångsföreteelse genom veterinärintyg och intyg från en hundskola som styrkte hennes ord 
och det fanns inget i målet som talade emot detta, vilket ledde till att FörvR upphävde 
djurförbudet.  
 
Ytterligare två domstolsbeslut som granskats i arbetet fick prövningstillstånd till KamR, 
samtliga av dessa fick avslag och djurförbuden blev inte upphävda. Inget av de fall som 
granskats i studien har fått prövningstillstånd till Högsta Förvaltningsdomstolen.  
 
5.3 Djurförbudsstatistik 
Antalet beslutade djurförbud som utfärdats mellan 2013–2017 har varken ökat eller minskat 
i någon större omfattning. År 2013 fattades 207 stycken beslut om djurförbud och 2017 
fattades 204 stycken. År 2015 noterads en ökning där 279 beslut om djurförbud fattades. 
Ingen specifik anledning kan ses till detta förutom att länsstyrelsen totalt fattat flest beslut 
under 2015 (Jordbruksverket 2017), samt att något fler djurförbudsprövningar inleddes detta 
år.  
 
Majoriteten (i genomsnitt 81,5 %) av de djurförbudsprövningar som inleds av länsstyrelserna 
medför att beslut om djurförbud fattas. Detta tyder på att länsstyrelserna sällan inleder 
djurförbudsprövningar, om det inte står klart att ett djurförbud enligt 29 § DL är nödvändigt 
ur djurskyddssynpunkt.  
 
År 2013–2017 upphävde länsstyrelsen i genomsnitt 29 % av ansökningarna om upphävande 
av djurförbud. Något fler ansökningar om upphävande av djurförbud kan ses under år 2013. 
Mellan 2014–2017 kan ingen större skillnad ses. Någon specifik anledning till ökningen 
under år 2013 kan inte ses. En anledning till att genomsnittet ändå ligger så pass högt som 
29 % kan tänkas vara att de som har djurförbud inte lämnar in en ansökan om att få 
djurförbudet upphävt förrän de har en klar motivering till varför de yrkar att få sitt 
djurförbud upphävt. I vissa fall har troligen kontakt skett med länsstyrelsen för rådgivning 
innan ansökan om upphävande lämnats in.  
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5.4 Metodval - domstolsbesluten 
JP Infonet har omfattande mängd sökbara data att tillgå i sitt system. Svårigheten att hitta 
omprövningar av djurförbud, även kallat överklagade ansökningar om upphävande av 
djurförbud, låg främst i att domstolarna använder olika rubriker till dessa typer av 
domstolsbeslut. Totalt utfördes en genomgång av ca 240 olika domstolsbeslut, varav 75 var 
överklagade djurförbud som hade vunnit laga kraft och således var relevanta domar för 
arbetet. De vanligaste domarna som dök upp i sökningarna var överklagade djurförbud, det 
vill säga beslut som ej vunnit laga kraft och var överklagade inom besvärstiden, vilka inte var 
relevanta för detta arbete. Detta innebar en stor mängd data att gå igenom innan tillräckligt 
med material fanns för arbetet.  
 
5.5 Slutsats 
Examensarbetet visar på att viss vägledning i hur beslut kan motiveras kan bistås från 
domstolarnas beslut. Rättskällor som domstolarna stödjer sina motiveringar på som kan vara 
vägledande i bedömningar för framtiden gällande omprövning av djurförbud är att 

• Enligt 29 § DL ska djurförbud fattas ifall något av de förbudsgrundande kriterierna 
uppfylls och djurförbud ska inte meddelas ifall det är uppenbart att ett upprepande 
inte kommer att ske (SFS 1988:534). 

• Djurförbud bör kunna upphävas om ändrade förhållanden ger anledning därtill enligt 
prop. 1968:170. 

• Djurförbud ska kunna upphävas om det står helt klart att det varit fråga om en 
engångsföreteelse enligt prop. 2001/02:93. 

• Djurförbud inte kan anses som oproportionerligt om det är fråga om upprepade 
brister enligt RÅ 2009 ref.75. 

• Det ska vara ett hinder att upphäva ett djurförbud ifall djur hålls i strid med ett 
meddelat djurförbud, då detta visar på en bristande respekt för de gällande regler som 
finns enligt KamR i Jönköpings dom mål nr 1777–11. 

• Om djurförbud ska upphävas krävs som utgångspunkt att den berörde djurhållarens 
förutsättningar har ändrats på ett avsevärt och bestående vis och det är djurhållaren 
som har bevisbördan för att ett djurförbud inte längre är motiverat ut 
djurskyddssynpunkt enligt KamR i Jönköpings dom mål nr 1777–11. 

• Vid bedömning om det är uppenbart att ett upprepande inte kommer att ske, ska det 
beaktas om djurhållaren visat insikt och förståelse för de regler som gäller 
djurhållning i allmänhet och visa en vilja att följa gällande regelverk enligt KamR i 
Jönköpings dom mål nr 1777–11. 

• Enligt prop. 1991/92:173 och RÅ 2003 ref. 8 kan ett djurförbud aldrig begränsas till 
ett visst antal djur man får ha, en sådan begränsning kan däremot ske med 26 § DL.  

Länsstyrelsen fattar beslut om djurförbud i genomsnitt av 81,5 % av de 
djurförbudsprövningar som inleds och upphäver i genomsnitt 29 % av de inkomna 
ansökningarna om upphävande av djurförbud. De ansökningar om upphävande av 
djurförbud som sedan överklagas till domstol upphävs sällan, i endast 2 av de 75 
domstolsbesluten blev djurförbuden upphävda. Den vägledning som finns att tillgå i 
dagsläget från domstolarna är begränsad. För att få mer vägledande rättspraxis för stöd i 
bedömningar behöver fler domstolsbeslut överklagas vidare till högre instanser.  
 
Hänsyn ska tas till att det kan finns fler domstolsbeslut som motiverar sig på rättskällor som 
ej är medtagna i detta arbete. Resultat från fler domstolsbeslut skulle kunna bidra med att 
resultatet sett annorlunda ut. För att kunna dra mer specifika slutsatser krävs mer 
omfattande och djupgående studier, förslagsvis jämförelser med vad länsstyrelserna 
motiverat sina beslut med för rättskällor.  
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Bilaga 1 – Förteckning domstolsbeslut 
Kammarrätten i Sundsvalls dom mål nr 1470–08 

Kammarrätten i Göteborgs dom mål nr 2980–14 

Kammarrätten i Göteborgs dom mål nr 2785–16 

Kammarrätten i Jönköpings dom mål nr 1777–11 

Kammarrätten i Sundsvalls dom mål nr 1968--1969-08 

Förvaltningsrätten i Umeås dom mål nr 1032–11 

Förvaltningsrätten i Uppsalas dom mål nr 5865–14 

Förvaltningsrätten i Växjös dom mål nr 2657–12 

Förvaltningsrätten i Jönköpings dom mål nr 2447–13 

Förvaltningsrätten i Jönköpings dom mål nr 3552–13 

Förvaltningsrätten i Jönköpings dom mål nr 3026–13 

Förvaltningsrätten i Jönköpings dom mål nr 3021–13 

Förvaltningsrätten i Jönköpings dom mål nr 4347–13 

Förvaltningsrätten i Jönköpings dom mål nr 5525–13 

Förvaltningsrätten i Jönköpings dom mål nr 561–14 

Förvaltningsrätten i Jönköpings dom mål nr 1987–14 

Förvaltningsrätten i Linköpings dom mål nr 5628–13 

Förvaltningsrätten i Linköpings dom mål nr 8915–14 

Förvaltningsrätten i Stockholms dom mål nr 31400–14 

Förvaltningsrätten i Stockholms dom mål nr 27257–14 

Förvaltningsrätten i Växjös dom mål nr 3380–13 

Förvaltningsrätten i Jönköpings dom mål nr 1653–13 

Förvaltningsrätten i Stockholms dom mål nr 7876–14 

Förvaltningsrätten i Stockholms dom mål nr 4122–15 

Förvaltningsrätten i Jönköpings dom mål nr 5299–13 

Förvaltningsrätten i Jönköpings dom mål nr 1303–14 

Förvaltningsrätten i Jönköpings dom mål nr 5898–13 

Förvaltningsrätten i Linköpings dom mål nr 4808–12 

Förvaltningsrätten i Linköpings dom mål nr 3413–13 

Förvaltningsrätten i Luleås dom mål nr 2025–12 

Förvaltningsrätten i Malmös dom mål nr 6117–13 



  

   
 

Förvaltningsrätten i Malmös dom mål nr 2688–15 

Förvaltningsrätten i Stockholms dom mål nr 17165–11 

Förvaltningsrätten i Stockholms dom mål nr 13792–12 

Förvaltningsrätten i Stockholms dom mål nr 15158–12 

Förvaltningsrätten i Stockholms dom mål nr 6464–13 

Förvaltningsrätten i Umeås dom mål nr 1757–10 

Förvaltningsrätten i Jönköpings dom mål nr 4455–12 E 

Förvaltningsrätten i Jönköpings dom mål nr 5235–11 

Förvaltningsrätten i Jönköpings dom mål nr 1887–11 E 

Förvaltningsrätten i Jönköpings dom mål nr 2770–11 E 

Förvaltningsrätten i Jönköpings dom mål nr 1229–11 

Förvaltningsrätten i Jönköpings dom mål nr 576–11 

Förvaltningsrätten i Jönköpings dom mål nr 131–11 

Förvaltningsrätten i Göteborgs dom mål nr 11953–10 

Förvaltningsrätten i Stockholms dom mål nr 808–16 

Förvaltningsrätten i Stockholms dom mål nr 25466–15 

Förvaltningsrätten i Malmös dom mål nr 750–16 

Förvaltningsrätten i Stockholms dom mål nr 27126–15 

Förvaltningsrätten i Malmös dom mål nr 12120–15 

Förvaltningsrätten i Linköpings dom mål nr 3447–15 

Förvaltningsrätten i Stockholms dom mål 16396–17 

Förvaltningsrätten i Stockholms dom mål 10236–16 

Förvaltningsrätten i Härnösands dom mål nr 1317–16 

Förvaltningsrätten i Uppsalas dom mål nr 521–16 

Förvaltningsrätten i Uppsalas dom mål nr 6515–15 

Förvaltningsrätten i Uppsalas dom mål nr 6107–15 

Förvaltningsrätten i Linköpings dom mål nr 1077–16 

Förvaltningsrätten i Växjös dom mål nr 825–16 

Förvaltningsrätten i Jönköpings dom mål nr 768–16 

Förvaltningsrätten i Stockholms dom mål 24152–17 

Förvaltningsrätten i Jönköpings dom mål nr 2636–16 

Förvaltningsrätten i Göteborgs dom mål nr 12028–17 

Förvaltningsrätten i Jönköpings dom mål nr 2831–17 



  

   
 

Förvaltningsrätten i Umeås dom mål nr 1936–17 

Förvaltningsrätten i Faluns dom mål nr 1798–16 

Förvaltningsrätten i Uppsalas dom mål nr 4612–17 

Förvaltningsrätten i Uppsalas dom mål nr 6107–15 

Förvaltningsrätten i Göteborgs dom mål nr 5909–17 

Förvaltningsrätten i Jönköpings dom mål nr 4423–16 

Förvaltningsrätten i Malmös dom mål nr 2089–17 

Förvaltningsrätten i Jönköpings dom mål nr 4571–17 

Förvaltningsrätten i Stockholms dom mål 25225–17 

Förvaltningsrätten i Jönköpings dom mål 5340–17 

Förvaltningsrätten i Stockholms dom mål 12185–17 

Förvaltningsrätten i Göteborgs dom mål nr 10975–13 
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