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Sammanfattning 

 
Syftet med denna rapport är att åskådliggöra polisen och andra myndigheters 

förfarande då det gäller olika djurfrågor. Omhändertagande och avlivning av djur 

beror på många olika orsaker. Polisen används ofta som verktyg eftersom de har 

möjlighet att använda tvångsmedel. De myndigheter vi kommer att beröra mest är 

polismyndigheten, kommunen och Länsstyrelsen men även andra inblandade 

aktörer. 

 

Vi har kategoriserat djuren som husdjur/tamdjur, vilda djur och statens djur, detta 

eftersom det finns olika bestämmelser beroende på djurets tillhörighet. Vi har tagit 

upp några lagar som kan vara aktuell att känna till i detta sammanhang. 

 

I denna rapport framgår hur märkning av hundar skall ske eftersom det är 

lagstiftat. Då det gäller katter säger lagstiftningen ingenting om skyldigheten till 

märkning. Innan 2005 års utgång skall samtliga hästar inneha ett hästpass med 

aktuell information. Tillståndskraven för att hålla orm skiljer sig mellan olika 

kommuner. Det bästa är att kontakta kommunen man bor i för att veta deras 

regler. 

 

Då det gäller trafikolyckor med djur finns det en anmälningsskyldighet hos 

bilisten. Om det skadade djuret har avvikit från kollisionsplatsen måste eftersök 

göras.  

 

Det finns många fördelar att dessa omhändertagande ligger hos Polismyndigheten. 

Det är en myndighet som har jour 24 timmar om dygnet, polisens 

maktbefogenheter kan behövas utnyttjas vid genomförande av åtgärder samt att 

det är inarbetat att det tillhör polisens uppgifter. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

I vårt samhälle i dag berörs de flesta människor på något sätt av djur. Det kan vara 

genom sällskapsdjur, djuren i naturen samt att vi livnär oss på dem. Även om vi 

inte har egna djur möter vi ofta på andras djur. Som poliser kommer många av oss 

att ställas inför olika situationer då vi måste fatta beslut rörande djuren.  

 

Omhändertagande och avlivning av djur beror på många olika orsaker, det kan 

handla om djurplågeri, ägaren har avlidit/saknas eller att ett djur har blivit påkört 

och skadat.  

 

Myndigheterna har olika funktioner när det gäller djurskydd. Polismyndigheten 

kan i vissa fall fatta egna beslut när det gäller omhändertagande/avlivning av djur. 

I många fall är polisen ett verktyg åt andra myndigheter som redan har fattat ett 

beslut om omhändertagande/avlivning, detta för att polisen har möjlighet att 

använda tvångsmedel. Kunskap om vilken roll polisen har i detta sammanhang 

och hur polisen arbetar är ett angeläget men eftersatt område. Kommunerna har 

det lokala ansvaret för den direkta tillsynen av djurskyddet medan Länsstyrelserna 

har det övergripande ansvaret för att djurskyddet sköts i länet.  

 

1.2 Syfte 

 

Rapportens syfte är att belysa hur polisen genom regelsystem fattar beslut när det 

gäller olika djurfrågor, dessutom att beskriva hur beslut fattas hos andra 

myndigheter än polisen som också handhar djurrättsfrågor. De myndigheter vi 

kommer att beröra mest är polismyndigheten, kommunen och Länsstyrelsen men 

självklart kommer även andra myndigheter, företag och privatpersoner att figurera 

i denna rapport.   
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Rapporten skall även belysa allmänhetens tillvägagångssätt vid en trafikolycka där 

djur kommer till skada. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

 Hur fungerar polisens tillvägagångssätt vid omhändertagande/avlivning av 

djur? 

 Finns det någon skillnad i tillvägagångssättet vad gäller tamdjur, vilda djur 

och statens djur? 

 Vilka beslut fattas av polisen, kommunen respektive Länsstyrelsen samt 

andra myndigheter? 

 Vad finns det för samarbetspartner? 

 Vilket tillvägagångssätt bör allmänheten tillgå vid en trafikolycka, orsakad 

av djur?  

 

1.4 Avgränsningar 

 

Vi har valt att koncentrera oss i första hand på några av dom vanligaste 

djurarterna som vi har i Sverige. Vi har även blivit vägledda via svaren som vi har 

fått från olika polismyndigheter utifrån våra frågeställningar. 

  

1.5 Tillvägagångssätt 

 

Vi har kategoriserat djuren som husdjur/tamdjur (djur i fångenskap), vilda djur 

och vad som i lagen benämns som statens djur. Detta efter att vi har läst lagar, 

förordningar och allmänna råd där det finns olika bestämmelser beroende på 

djurets tillhörighet. 

   

Vi har kontaktat olika polismyndigheter med en enkät med olika frågor som 

belyser våra frågeställningar (se bilaga). Utifrån deras svar har vi valt att fördjupa 
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oss i vissa frågor som vi finner intressanta utifrån vårt syfte och deras svar är 

integrerade i rapporten. 

 

Vi har dessutom sökt information via Internet hos olika myndigheter och företag. 

Personlig kontakt har vi skapat genom telefonsamtal där vi har samtalat med olika 

berörda personer.  

 

2  Resultat 

2.1 Lagar och regelverk 

 
Det som först och främst reglerar polisens och andra myndigheters beslut är 

lagboken. Även föreskrifter måste följas och likställs med lagen. Allmänna råd är 

en vägledning och endast ett minimum för djurens bästa. Här följer ett urval av 

den lagstiftning som kan vara aktuell att känna till i detta sammanhang. 

 

Djurplågeri BrB 16:13  

Denna paragraf säger att om någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom 

misshandel, överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen 

utsätter djur för lidande, dömes för djurplågeri till böter eller fängelse i högst två 

år.1 

 

Vad säger lagen om tamdjur/hemdjur?  

 

Djurskyddslagen (1988:534) 

I Djurskyddslagen står det om vård och behandling av husdjur och andra djur som 

hålls i fångenskap. Djuren skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande. 

Länsstyrelsen kan besluta om ett förbud att ha hand om djur och kan även besluta 

om ett djur ska tas omhand av polisen.2 

 

                                                
1 Höglund Olle, Sveriges Rikes Lag, 124:e upplagan, 2003, ISBN 91-39-00884-3 
2 Ibid. 
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Djurskyddsförordningen (1988:539) 

Djurskyddsförordningen tar upp hur djurens boplats med omgivning skall 

utformas. Denna förordning är utformad för att djuren skall kunna bete sig så 

naturligt som möjligt.3 

 

Lag om tillsyn över hundar och katter (1943:459) 

Hundar som har visat benägenhet att bita människor eller hemdjur skall ej vara 

lösa utomhus undantagsvis i inhägnat område till vilket utomstående ej kan 

tillträda. Vid eftersatt tillsyn över hund får polismyndigheten meddela det beslut 

som omständigheterna kräver.4 

 

Lag om märkning och registrering av hundar (2000:537) 

Hundägare skall märka sin hund så att den kan identifieras och i samband med 

detta registrera sitt ägarskap i ett register. Detta för att hunden skall kunna 

identifieras vid ett eventuellt försvinnande.5 

 

Lag om ägofred (1933:269) 

Ägaren av sina djur skall hålla reda på dessa så att de ej intränger på annans mark. 

Med detta menas att man skall kunna hålla djuren från angränsade ägor med tex. 

stängsel och dylikt.6 

 

Lag om hittegods (1938:121) 

Hittar någon ett hemdjur hänvisar lagtexten till lag om ägofred 52 § - 57 §. I dessa 

paragrafer står det hur personer skall gå tillväga om de hittar ett hemdjur.7 

 

 

 

                                                
3 Höglund Olle, Sveriges Rikes Lag, 124:e upplagan, 2003, ISBN 91-39-00884-3 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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Vad säger lagen om vilda djur? 

 

Jaktlag ( 1987:259) 

Denna lag gäller bl.a. viltvården. Om ett vilt djur orsakar avsevärd skada eller om 

det kan antas vara farligt för människors säkerhet, får polismyndigheten låta 

avliva djuret, om ingen annan tillfredsställande lösning finns. Polismyndigheten 

kan även avliva eller fånga vilt, när detta är befogat från djurskyddssynpunkt.8 

 

Jaktförordningen (1987:905) 

Denna förordning tar upp skyldigheten att anmäla viltolyckor och skadat vilt samt 

att fordonets förare är skyldig att snarast möjligt märka ut olycksplatsen och 

underrätta närmaste polismyndighet. Denna förordning tar även upp att 

jakttillsynsmän förordnas av Länsstyrelsen.9  

 

Vad säger lagen om statens djur? 

 

Jaktförordningen (1987:905) 

Vissa arter tillfaller staten, några exempel är björn, varg, järv, lo och fjällräv.10 

 

Omhändertagande 

 

Djur kan omhändertas av olika anledningar, de kan vara bortsprungna, vanvårdade 

eller misshandlade. De vanligaste djuren som omhändertas av polisen är hundar 

och katter. Detta beroende på att de är våra vanligaste husdjur och det finns många 

till antalet. När polisen omhändertar ett djur sker det på polismyndighetens, 

kommunens eller Länsstyrelsens beslut. Även större djur som kor och hästar 

omhändertas. I dessa fall är det oftast inte ett omedelbart omhändertagande utan 

ett beslut som polisen verkställer genom beslut av Länsstyrelsen eller kommunen.  

                                                
8 Höglund Olle, Sveriges Rikes Lag, 124:e upplagan, 2003, ISBN 91-39-00884-3 
9 Ibid. 
10Ibid. 
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Kommunen 

Kommunen har ansvaret för djurskyddstillsynen i kommunen. 

Myndighetsnämnden tar emot anmälningar och klagomål när det gäller t ex brister 

i skötsel av husdjur och klagomål som rör störningar från djur. Klagomålen kan 

hänföras till vilda/övergivna katter eller kanadagäss som ”bajsat” ner badstränder 

och bryggor. Det lokala djurskyddsarbetet utförs av djurskyddsinspektören som 

arbetar vid respektive kommun och det är i första hand till kommunen 

allmänheten vänder sig med anmälningar om misstanke om vanvård föreligger. 

Kommunen handlägger även ansökningar/tillstånd som rör  

- tillstånd att hålla orm 

- tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område 

- tillstånd för pälsdjursuppfödning. 

- tillstånd för den som yrkesmässigt eller i större omfattning håller eller föder upp 

djur 

– yrkesmässig verksamhet såsom hunddagis, pensionat, ridskola och turridning  

- lokaler och utrymmen för yrkesmässig handel med sällskapsdjur. 

Detta är några av de tillstånd som kommunen kan handha. Det kan även finnas 

lokala föreskrifter som kan avvika mellan olika kommuner. Det bästa är att 

kontakta kommunen för att veta vad som gäller för just den kommun man bor i.11  

 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen ansvarar för den regionala djurskyddstillsynen i länet. De är 

överprövningsmyndighet och prövar kommunens beslut om de överklagas. 

Länsstyrelsen fastställer de beslut om omhändertagande av djur som tagits av 

kommunen eller polisen. I särskilt svåra fall av vanvård kan Länsstyrelsen fatta 

beslut om omhändertagande av djur och/eller meddela en djurhållare förbud att 

hålla djur eller ett visst djurslag. Länsveterinärerna ansvarar för tillsyn av 

djurskyddet, livsmedelskontrollen och veterinärverksamheten i länet samt har det 

övergripande regionala ansvaret för smittskyddet hos djur. Deras mål är en bra 

                                                
11 www.taby.se, www.vallentuna.se  
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djurhållning med friska djur, säkra livsmedel och ett gott smittskydd. 

Länsstyrelsen bistår djurskyddsinspektörerna i kommunerna med rådgivning samt 

anordnar utbildningsdagar och träffar.12  

 

Polismyndigheten 

Om en kommun eller polisen omhändertar ett djur av djurskyddsskäl, måste 

beslutet underställas Länsstyrelsen som ska besluta om omhändertagandet ska 

fortsätta att gälla. När Länsstyrelsen beslutar att ett djur ska tas omhand ska 

Länsstyrelsen även besluta vad som ska hända med djuret, t.ex. om det ska säljas 

eller avlivas. Det är polisen som handhar den praktiska hanteringen med djuret 

och som verkställer Länsstyrelsens beslut.13 

 

2.2 Märkning  

 

Hund 

I Sverige skall alla hundar vara märkta så att de kan identifieras och ägarskapet 

ska registreras i ett centralt register. Det är Jordbruksverket som sköter registret på 

uppdrag av Djurskyddsmyndigheten. Alla hundar födda efter den 31 december 

1992 måste enligt lag vara ID-märkta. Man måste märka sin valp innan den fyller 

4 månader. Om man anskaffar en hund som är äldre än 3 månader måste man 

märka den inom 4 veckor, t.ex. vid köp av hund från utlandet. 

Påträffas en hund som saknar märkning eller som inte är registrerad i 

hundregistret får polisen omhänderta hunden om den utgör eller kan komma att 

utgöra en fara för människor eller andra djur eller om det finns särskilda skäl.  

Om ingen ägare hör av sig inom sju dagar får polisen besluta att hunden ska 

säljas, skänkas bort eller avlivas. Innan avlivning sker ska yttrande inhämtas från 

veterinär, om det inte finns särskilda skäl att avliva hunden omedelbart. De 

myndigheter som har direkt åtkomst till registret är polismyndigheter, 

Länsstyrelser, kommunerna, Djurskyddsmyndigheten, Tullverket samt 

                                                
12 www.lansstyrelsen.se 
13 Ibid. 
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Jordbruksverket. För att få direkt åtkomst till centrala hundregistret skall berörda 

instanser kontakta Jordbruksverket, Centrala hundregistret, 826 84 Söderhamn. 

Polisen har tillgång till registret dygnet runt genom Internet.14  

Det finns många fördelar med ett centralt hundregister 

 Genom registret är det lättare att ställa en hundägare till svars för de 

skador som en hund orsakar.  

 Möjligheten att återfå en stulen eller bortsprungen hund ökar när alla 

hundar är identitetsmärkta och ägarregistrerade.  

 Myndigheternas djurskyddstillsyn underlättas då ägaren till en vanvårdad 

hund snabbt kan identifieras. 

 Registret kan också användas för att identifiera hundar av 

smittskyddsskäl. 

 

Katt 

För katter finns ingen lagstiftning men med tanke på alla katter som kommer bort 

och som det inte hittas någon ägare till rekommenderas märkning av katten. 

Katter registreras hos Svenska Kennelklubben (SKK).15 

 

Tatuering eller chipmärkning av hund och katt 

En tatuering görs vanligen i hundens eller kattens vänster öra. En registrerad hund 

märks med sitt registreringsnummer plus en bokstav och är registrerad hos SKK, 

dessa hundar är renrasiga. En oregistrerad hund får ett löpnummer men är inte 

registrerad hos SKK, dessa är blandrashundar eller en ras som inte SKK 

registrerar16. Chipmärkning går till så att man injicerar ett mikrochip under huden 

i nacken. För att se numret behövs en avläsare som finns hos bland annat polisen 

och veterinär.17  

 

 

                                                
14 www.sjv.se  
15 www.lackeby-djursjukhus.se 
16 Hundregistret, Mail 050511 
17 www.lackeby-djursjukhus.se 
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Hästpass 

Hästpass krävs nu i första hand i tävlingssammanhang, vid ägarbyte, vid export 

och slakt samt för föl. Dock skall samtliga hästar inneha ett hästpass innan 2005 

års utgång. Passet skall innehålla information om hästägarens namn, hästens 

härstamning, ras och identitetsnummer. Hästpasset ges ut av register- och 

stamboksförande föreningar som är godkända av Sveriges Jordbruksverk. 

Sveriges Jordbruksverk rekommenderar även märkning av hästen för att 

ytterligare säkerställa dess identitet. Detta genom chip- eller frysmärkning.18  

 

Frysmärkning 

Frysmärkning av hästar innebär att travhästarna i Sverige vid ungefär ett års ålder 

får ett individuellt registreringsnummer frysmärkt på halsen. Svenska travsportens 

centralförbund (STC) registrerar travhästar. I Sverige frysmärker man hästar, i 

andra länder brännmärks hästar. Här i Sverige är brännmärkning förbjuden enligt 

djurskyddslagen.19 

 

Märkning av Ren 

Alla renägare har sitt eget märke som man skär ut i kalvens bägge öron. Dels kan 

man skära av hela yttersta spetsen av örsnibben, dels gör man spetsiga och runda 

skåror i snibben, både upptill och nedtill. Länsstyrelsen handhar register och 

ansökningshandlingar. Ansökningshandlingen skall innehålla uppgift om 

sökandens namn och hemvist och om den sameby där märket skall användas vid 

renskötsel. Vid ansökningshandlingen skall avbildning av märket bifogas. 

Renägare får ej ha mer än ett märke registrerat20. 

 

2.3 Ormar 

 

Tillståndskraven för att hålla orm – även icke giftiga ormar – är stränga. Syftet 

med kraven är att förhindra olycksfall men är satta även av hänsyn till den oro och 

                                                
18 www.sjv.se 
19 Britta Lundström, Svenska Jordbruksverket 
20 Höglund Olle, Sveriges Rikes Lag, 124:e upplagan, 2003, ISBN 91-39-00884-3 
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rädsla som många människor känner för ormar.  

Ormen får inte förevisas på allmän plats och den ska förvaras i terrarium som 

överensstämmer med Jordbruksverkets föreskrifter. Terrariet skall vara låst. 

Fönster, golvbrunnar, ventilationsöppningar och liknande ska vara försedda med 

säkerhetsnät eller andra anordningar som hindrar ormen att rymma. 

När det gäller giftiga ormar gäller dessutom följande regler: 

 terrariet ska hållas i ett särskilt utrymme, som inte används för andra 

ändamål och som ska hållas låst när ägaren inte vistas där  

 tillståndet ska sitta väl synligt vid terrariet med uppgift om ormens art, 

vilken behandling som kan vara aktuell vid bett och – om det är aktuellt 

– var serum finns att tillgå  

 dörren till förvaringslokalen ska förses med varningsanslag med texten 

Varning giftorm. Obehöriga äga ej tillträde. Bett kan medföra fara 21 

 

2.4 Trafikolyckor med djur 

 

Vilda djur 

Många djur skadas eller dödas varje år i trafiken. Det som kan vara bra att tänka 

på att många djur sällan uppträder ensamma, t.ex. rådjur och älgar. Särkilt gäller 

det att tänka sig för i gryning och skymning då särkilt älgar och annat vilt ofta är 

på språng. Som bilist bör man dämpa farten och respektera varningsskyltarna för 

viltstråken. Det är bilisternas skyldighet att anmäla till polisen om vederbörande 

har kört på rådjur eller större vilt. Det djur som man har kolliderat med kan 

antagligen ligga dött på platsen eller gått vidare, mer eller mindre skadat. Om det 

skadade viltet har avvikit från olycksplatsen måste eftersök göras för att kunna 

avliva det skadade djuret. Om digivande älgkor eller rådjur dör i viltolyckor måste 

eftersök göras efter deras kalvar eller kiden22. 

 

 

                                                
21 www.vallentuna.se  
22  http://www.djurskydd.org/a0202klarsprak.html 
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Samarbete vid eftersök på trafikskadat vilt 

Polisen har tillsammans med jägarorganisationerna, NTF, SOS Alarm, Vägverket, 

Älgskadefondsföreningen, Naturvårdsverket och bilprovningen inlett ett 

samarbete om eftersök av trafikskadat vilt. Organisationen hålls ihop inom varje 

kommun av ett nät av kontaktmannagrupper. Länet är indelat i ett antal områden, 

kontaktmannaområden, där det normalt finns tre kontaktmän som är ansvariga för 

varje område. När en viltolycka anmäls till LKC knappar operatören fram aktuell 

kartbild och olycksplats. På dataskärmen kommer då upp namnen på de tre 

kontaktmännen. De kontaktas i turordning och får information om viltolyckan. 

Kontaktmannen övertar ärendet som därefter är avslutad för polisens del i 

normalfallet. Polispatrull beordras till platsen endast vid personskador eller större 

egendomsskador samt för att hjälpa eftersökspatrullen på hårt trafikerade vägar.23  

 

Statens djur 

Djur som tillhör staten är björn, varg, järv, lo, myskoxe, fjällräv, utter, valar, 

fiskgjuse, bivråk, tornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lagguggla, slaguggla, 

rördrom, lunnefågel, salskrake, svarthalsad dopping, skärfläcka, gråspett, 

vitryggig hackspett, mellanspett, kungsfiskare, blåkråka, härfågel, sommargylling, 

fjällgås, skräntärna, svarttärna, storkar, örnar, glador, falkar och kärrhökar. Om 

dessa djur omhändertas, påträffas dött eller dödas när sådant djur är fredat tillfaller 

det staten. Med fredat menas då det inte är tillåtet med jakt. 

Älg eller hjort som påträffas död eller dödas när sådant djur är fredat tillfaller 

staten med de undantag att har djuret skadats av någon annan orsak än påskjutning 

och med anledning härav dött eller avlivats under fredningstid, får djuret behållas 

av jakträttshavaren, om denne hjälpt till att vid behov spåra och avliva djuret, eller 

ta hand om det.24  

Den som har påträffat ett dött djur eller har omhändertagit eller dödat ett djur som 

tillhör staten skall snarast möjligt anmäla händelsen till närmast polismyndighet. 

Samma regler gäller för älg och hjort när djuret är fredat. Får en markägare veta 

att ett djur som tillhör staten har omhändertagits eller påträffats på hans marker, är 

                                                
23 www.jagarforbundet.se, Intrapolis 
24 Ibid. 
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han skyldig att förvissa sig om att anmälan skett eller själv göra en anmälan, 

samma skyldighet gäller för arrendator och jakträttshavare. 

 

Döda djur som tillhör staten skickas till Naturhistoriska riksmuseet. Vid utredning 

om misstanke om brott eller vid misstanke om sjukdom skickas djuret eller 

djurdel till Statens veterinärmedicinska anstalt.  

 

Vid eftersök på björn krävs särskild utbildad hundförare med godkänd hund. 

Länsstyrelsen beslutar om godkännande. I Västerbotten finns det för närvarande 

två godkända ekipage.25  

 

Alla som jagar björn skall ju ha tillgång till en eftersökshund inom två timmar. 

Dessa eftersöksekipage utbildas inom jägarorganisationerna. Därutöver har 

”samhället” utbildat ett begränsat antal eftersöksekipage för att användas vid 

eftersök av exempelvis trafikskadade björnar eller för att avvisa björnar som 

uppträder oskyggt etc. I många björnlän har 2-5 sådana ekipage utbildats i 

Viltskadecenters regi.26 

 

Ersättning för eftersök ur jaktvårdsfonden för vilda djur och statens djur 

Polismyndighetens kostnader för omhändertagande av djur ersätts med medel ur 

jaktvårdsfonden. Detsamma gäller när myndigheter har haft särskilda kostnader 

för att spåra eller döda djur. Även personer som har hjälpt polismyndigheten kan 

få ersättning, dock inte till den som har skadeskjutit djuret eller till deltagarna i 

det jaktlag han tillhör. Man söker ersättning från jaktvårdsfonden hos 

Kammarkollegiet.27 

 

 

 

 

                                                
25 Mats Figaro, Vilhelmina 
26 Robert Franzén, Naturvårdsverket 050517 
27 Charlotta Cammert, Kammarkollegiet  
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Tamdjur 

Tamdjur har ofta ett högt affektionsvärde för sin ägare. Det finns också djur som 

har ett högt penningvärde, t.ex. älghundar, utställninghundar och raskatter. Vid 

anträffande av skadade hundar skall alltid veterinär rådfrågas. 

Vid anträffande av skadade katter är det polismannens omdöme som avgör vidare 

liv för katten. Polismannen bör tänka på att värdefulla katter exempelvis raskatter 

bör behandlas restriktivt och rådfråga alltid veterinär om fortsatt liv. 

Vid påkörning av renar kontaktas representant för berörd sameby som ordnar med 

eventuellt eftersök, avlivning och identifiering av renen. Renägaren får sedan 

kännedom om detta och som gör att hon/han kan begära ersättning hos 

försäkringsbolag.28 

 

Tillvägagångssätt vid trafikolycka med djur 

Svenska jägarförbundet har på sin hemsida en förteckning på tillvägagångssättet 

när det sker en olycka med djur. 

 Markera alltid ut viltolycksplatsen – detta för att underlätta för 

eftersökshund och förare att hitta platsen och ett sätt för övriga trafikanter 

att se att olyckan är polisanmäld. Markeringsremsan skall hängas på den 

sidan av vägen som viltet försvann efter kollisionen.  

 Vid kollision med vildsvin, björn, varg, lo, skall markeringsremsan hängas 

ca 100 meter från olycksplatsen. Anledningen till detta är att dessa djur 

under speciella omständigheter, bland annat om de är skadade och inte kan 

fly, kan vara farliga för människor.29  

 Om man ej har markeringsremsa i bilen, använd något annat som kan 

utmärka platsen.  

 Sätt ut varningstriangel och om möjligt avlägsna döda djur från vägbanan. 

 Om man är osäker på var man är – nollställ bilens trippmätare, och kör till 

en plats där man känner igen sig – läs av bilens trippmätare. 

 Anmäl viltkollisionen omgående till polisen – uppge olycksplatsen, hur 

den är utmärkt, vilket djurslag och om möjligt djurets flyktväg. 

                                                
28  Mats Figaro, Vilhelmina 
29 Per Risberg, Naturvårdsverket 
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 Försök aldrig att själv göra ett eftersök. 

 Om man har kört på en hund, försök aldrig avliva den – låt veterinär 

avgöra. 

Har björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn 

skadats eller dödats vid sammanstötning med ett motordrivet fordon, är fordonets 

förare skyldig att snarast möjligt märka ut olycksplatsen och underrätta närmaste 

polismyndighet. Vid kollision med övriga viltslag, utöver de ovan nämnda gäller 

inte någon formell rapporteringsskyldighet till polisen. Har man kört på ett mindre 

djur, skall man först och främst se till att djuret blir avlivat.30 

 

2.5 Resultatsammanfattning 

 

När polisen omhändertar ett djur sker det på polismyndighetens, kommunens eller 

Länsstyrelsens beslut. Kommunen ansvarar för djurskyddstillsynen i kommunen 

och Länsstyrelsen ansvarar för den regionala djurskyddstillsynen i länet.  

Kommunen tar emot anmälningar och klagomål när det gäller t ex brister i skötsel 

av husdjur och klagomål som rör störningar från djur medan Länsstyrelsen 

fastställer de beslut om omhändertagande av djur som tagits av kommunen eller 

polisen. De kan även meddela förbud att hålla djur eller ett visst djurslag. 

 

Är djuren märkta underlättar det polisens arbete eftersom djurets ägare går att 

eftersöka i register.  

 

Som bilist är man skyldig att anmäla till polisen om man har kolliderat med rådjur 

eller större vilt. Eftersök måste anordnas om det skadade djuret avviker från 

olycksplatsen. Döda djur som tillhör staten skickas till Naturhistoriska riksmuseet 

och vid misstanke om brott eller vid misstanke om sjukdom skickas djuret/djurdel 

till Statens veterinärmedicinska anstalt. Man skall vara väldigt restriktiv vid 

avlivning av tamdjur såsom djur med högt affektionsvärde eller ett högt 

penningvärde. 

                                                
30 http://www.jagareforbundet.se/stockholm/centrala/eorgcen.htm 
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3 Diskussion 

 

Under vårat arbete har det framkommit att en del poliser som vi har varit i kontakt 

med har ifrågasatt polisens roll i omhändertagande av djur. De har undrat om det 

verkligen är polisens roll att handha dessa djurfrågor? 

Polismyndigheten är den myndighet som har rättighet/skyldighet att använda 

tvångsmedel. Det finns många fördelar att dessa omhändertagande ligger hos 

Polismyndigheten. Det är en myndighet som har jour 24 timmar om dygnet, 

polisens maktbefogenheter kan behövas utnyttjas vid genomförande av åtgärder 

samt att det är inarbetat att det tillhör polisens uppgifter. 

Då det gäller t.ex. farliga hundar, innehas dessa ofta av personer som är kända hos 

polisen och som ofta kan visa sig vara våldsbenägna. I dessa fall behöver 

omhändertagandet ske genom polismyndighetens försorg. 

Nackdelar att polisen skall sköta omhändertagande kan vara att det går åt mycket 

personal som kan hålla på med renodling av polisverksamheten som är till gagn 

för samhället såsom t.ex. brottsförebyggande åtgärder. Det är kostnader som 

polismyndigheten får stå för såsom personal, skötsel och vård av djuret. 

 

Det finns skillnader i tillvägagångssättet vid omhändertagande och/eller avlivning 

av djur. Beroende på djurets tillhörighet gäller olika lagar och regler. När det 

gäller vissa tamdjur av högre status, t.ex. hundar och utställningskatter är polisen 

mycket mer restriktiv i avlivning av svårt skadade djur. En polisman bör aldrig 

avliva en hund utan ett veterinärsutlåtande dock kan polismannen själv fatta beslut 

när det gäller en svårt skadad katt. Vad är det som får oss att göra skillnader på 

djuren? Är inte alla djur lika värda? Är det etiskt moraliskt att handha djuren på 

olika sätt? 

 

Med tanke på alla katter som lämnas kvar vid sommarstugorna, som blir 

överkörda eller på något annat sätt kommer bort, borde det finnas en lagstiftning 

av märkning utav katter. Svenska kennelklubben rekommenderar alla kattägare att 
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de skall märka sina katter. Vi tror att detta skulle vara ett sätt att få bukt på alla 

kattproblem som finns och underlätta för polisen vid omhändertagande/avlivning 

av katter. 
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      Bilaga 1 

Frågeställningar till utvalda polismyndigheter 
 
 

1. Hur går ni tillväga med ett omhändertaget djur? 
 
2. Vilken skillnad görs det på tamdjur, vilda djur och statens djur? 

 
3. Vad händer om ägaren inte hämtar sitt djur? 

 
4. Vilka kostnader får polismyndigheten stå för? 

 
5. Finns det problemorienterade djurproblem? 

 
6. Finns det samarbetsparter? 

 
7. Finns det listor över vilka personer som kan ta hand om omhändertagna / skadade djur 

som kommer till polisens kännedom? 
 

8. Övrigt 
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      Bilaga 3 

Tisdag 8 oktober 2002/Aftonbladet 

Polisen tvångsavlivade 102 hundar 
Hälsovårdsmyndigheten menar att ägaren misskötte 
hundarna 
UMEÅ.  
Polisen i Västerbotten tvångsavlivade på tisdagen 102 hundar. 
 Åtgärden innebar slutet på en flera år lång tvist mellan myndigheterna och 
hundägaren. 
För några år sedan slog myndigheterna till mot en gård utanför Härnösand där mannen hade 
ett stort antal hundar. Hälsovårdsmyndigheterna konstaterade att hundarna inte fick den 
skötsel som lagen kräver. 
Sedan dess har myndigheterna försökt att få mannen att göra sig av med alla sina hundar. 
Men han har vägrat. 
När länsstyrelsen i Västernorrland beslutat att mannen var förbjuden att ha sina hundar och 
förberedde en insats för att ta hand om hundarna tog mannen alla sina hundar med sig och 
flyttade på andra sidan länsgränsen. 
Även länsstyrelsen i Västerbotten har förgäves försökt förmå mannen att ta bort sina 
hundar. Men mannen har fortsatt att trotsa myndigheterna. Nu ansåg länsstyrelsen i 
Västerbotten att situationen var ohållbar - de ville sätta stopp för djurplågeriet och begärde 
handräckning av polisen. 
På tisdagen åkte en 19 man stor polisstyrka till en gård utanför Dorotea. De omhändertog 
samtliga hundar och avlivade 94 vuxna hundar och åtta valpar. Hundarna som avlivades på 
tisdagen var utmärglade och i mycket dåligt skick. 
 

 
Mitthem beklagar och gör allt för att fånga ormen/Sundsvalls tidning 2005-03-18 

 
Ormägaren polisanmäld - Förbud för ormar i husen 

Känslorna var upprörda inom Mitthem i går. Flera månader har man förhandlat 

med ormägaren att han ska ta bort sina husdjur. 

Nu blev det i stället en omfattande evakuering och inkallande av en 

kobraexpert för att fånga rymlingen. 
 
—Vi har polisanmält ormägaren för framkallande av fara för annan för vi tar mycket 
allvarligt på den här situationen. Eftersom vi alltid vill ge våra hyresgäster trygghet så 
vi har satt in alla resurser för att klara av problemen, säger Eric Liljeström, 
marknadschef på Mitthem. 
Det var miljökontoret som informerade Mitthem om att monokelkobran var lös. När 
bostadsbolaget fick klart för sig via Skansenakvariet hur giftig ormen var 
informerades de boende i de tre trappuppgångar som har gemensam ventilation och 
alla erbjöds att ta in på hotell. Tre familjer nappade på erbjudandet medan andra 
sökte sig till släktingar och vänner. 
Mitthem filmade sedan ventilationskanalerna men fann inga spår av någon orm som 
ringlat omkring. Vilket var ormägarens stora farhåga. 
— Givetvis är vi mycket kritiska till att folk har giftormar i sina lägenheter och vi är 
också kritiska till att han fått tillstånd av miljökontoret för att ha det. Vi har fört en hel 
del diskussioner med ormägaren kring detta under ett antal månader utan att komma 



  

till resultat. Men tillsammans med Hyresgästföreningen har vi tagit fram kontrakt där 
nya hyresgäster förbjuds att hysa ormar i våra lägenheter, säger Eric Liljeström. 
— Jag hoppas att miljökontoret här ska bli mera restriktivt, i andra kommuner är det 
förbjudet att ha ormar i lägenheter. 
De kostnader som Mitthem haft för att ordna andra boenden för hyresgäster, kontroll 
av ventilation, inkallande av expertis och annat kommer ormägaren att få stå för i 
slutändan. 
— Nu är vi bara glada över att han flyttar, säger Eric Liljeström. 
Det enda positiva han vill säga om ormägaren är att han i alla fall anmälde det 
inträffade till miljökontoret och polisen självmant. 
— Det visar att han är beredd att ta ansvar för det som hänt. 
Mitthem kommer att erbjuda de som inte vill bo kvar att flytta till en annan lägenhet. 
— Det värsta scenariot nu är att vi inte hittar igen monokelkobran, säger Eric 
Liljeström.  
 

 
Björn som dödade jägare sköts/Norra västerbotten 2004-10-20 
 
Dramat i skogen söder om Jokkmokk är över. Björnen som i tisdags 
dödade en älgjägare sköts ihjäl på tisdagen av specialutbildade jägare 
med hundar. 
- Hundarna drev björnen och jägarn avfyrade flera skott vid olika tillfällen, 
säger Karl-Erik Brösth, närpolischef i Jokkmokk. 
Älgjägaren, en 40-årig man från Älvsbyn, gav sig tillsammans med sin hund den gångna 
helgen ut på jakt i Nausta, söder om Jokkmokk.  
När hans jaktkamrater inte fick kontakt med honom på söndagskvällen kopplades polisen in. 
Ett spaningspådrag påbörjades och på måndagseftermiddagen hittades jägaren död. Han hade 
skador som visade att han attackerats av en björn.  
Detta blev tydligt när räddningsmanskapet närmade sig kroppen för att ta hand om den. De 
stötte då på den aggressiva och skadade björnhonan som inte lät någon komma i närheten av 
den döde jägaren. Polisen bedömde arbetet som alltför riskabelt och drog sig undan.  
- De var ju inte utrustade för att ta strid med en björn. Det scenariot hade de inte alls räknat 
med, säger Karl-Erik Brösth.  
På tisdagen gav sig två specialutbildade björnjägare ut i området för att med hjälp av sina 
hundar försöka lokalisera björnen och skjuta den. Hundarna markerade snart att det fanns 
björn i närheten. Det visade sig att björnen bara var lindrigt skadad av ett skott som man tror 
att 40-åringen avlossat. Den uppträdde mycket aggressivt och gick till attack mot 
björnjägarna. De tvingades skjuta flera gånger innan björnen till slut föll till marken.  
En besiktning av björnkroppen visade att det var en hona, uppskattningsvis 15 år gammal.  
Polisen gjorde på eftermiddagen en teknisk undersökning av platsen där den döde jägaren låg. 
Hans kropp kunde sedan transporteras ut ur skogen med hjälp av ett terrängfordon.  
Polisen misstänker att björnen var på väg att gå i ide när den stötte samman med jägaren. 
Troligen blev båda parter överrumplade.  
- Det får anses vara styrkt att jägaren mötte björnen vid idet. Björnen befann sig antingen i 
idet eller strax utanför och blev störd av jägaren eller hunden.  
- Vi vet att jägaren har avlossat ett skott från sitt gevär, säger Karl-Erik Brösth.  
Enligt Jägarnas riksförbund är det skedda ett tecken på att björnstammen fått växa sig alltför 
stor. Förbundet kräver att det redan nästa år ska bli tillåtet att skjuta björn vid åtel.  
Det är väldigt ovanligt att en människa dödas av en björn. Senast det hände i Sverige var 1902 
i samband med en björnjakt i Norrland. 
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