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Vem ska man vända sig till i olika djurärenden? 
Djurhållare har en skyldighet att se till att djuren inte far illa, inte orsakar skador, faror eller 
olägenhet för människors hälsa. Det finns en hel del regler och det är olika myndigheter som har 
hand om frågorna. Här nedan ges exempel på vanligt förekommande frågor och vem man ska 
vända sig till.  

Typ av ärende Kontakta Ev. lagstiftning 

Djur som far illa och som 
hålls av människan 
inklusive förvildad katt eller 
katt utan ägare 

Länsstyrelsen: 

Tel: 010-22 40 000 

Vid akuta fall kontakta polisen 

Tel: 114 14 

Djurskyddslagstiftningen 

Djurhållning som orsakar 
olägenhet för människors 
hälsa 

Miljöförbundet Blekinge Väst 

Tel: 0456-81 60 00 

Miljöbalken och dess 
följdlagstiftning 

Olägenhet från enstaka 
katter som kissar i rabatter 
och trädgårdsstolar, 
springer in i andras hus 
eller liknande 

Boende eller fastighetsägaren som är 
berörd får själv se till att avhjälpa 
problemet så gott det går inom lagliga 
ramar, t.ex. genom att ha lock på 
sandlådor, överdrag på trädgårdsmöbler 
osv.  

En kontakt med djurägaren om denne 
är känd kan hjälpa. 

Lagen om tillsyn över 
hundar och katter 
(polisen) kan också vara 
aktuell. 

Skällande hund Länsstyrelsen om hunden misstänks 
fara illa. 

Tel: 010-22 40 000 

 

Miljöförbundet Blekinge Väst vid 
olägenhet för människors hälsa. 

Tel: 0456-81 60 00 

Miljöbalken 
(miljöförbundet) om 
olägenhet för människors 
hälsa. 

Djurskyddslagstiftningen 
(länsstyrelsen) om hunden 
far illa.  

Lagen om tillsyn över 
hundar och katter 
(polisen) kan också vara 
aktuell. 

Farlig eller aggressiv hund 
som djurhållaren har 
bristande kontroll på 

Polisen 

Tel: 114 14 

Lagen om tillsyn över 
hundar och katter 

Lösspringande hund Polisen 

Tel: 114 14 

Lagen om tillsyn över 
hundar och katter 

Hund som ägare vill id-
märka och registrera enligt 
lag. 

Jordbruksverket 

Tel: 0771-223 223 

 

Lagen om tillsyn över 
hundar och katter 
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Hund som inte är id-märkt 
och som hundägare bryter 
mot reglerna att id-märka 
eller registrera 

Polisen 

Tel: 114 14 

Lagen om tillsyn över 
hundar och katter 

Djurhållare som inte tar 
upp avföringen efter 
hunden på plats där man 
måste göra det. 

Polisen 

Tel: 114 14 

Lokala 
ordningsföreskrifter 

Övergiven katt Länsstyrelsen 

Tel: 010-22 40 000 

Djurskyddslagstiftningen 

Katt, hund eller annat 
sällskapsdjur som hittats 
eller kommit bort 

Polisen 

Tel: 114 14 

http://www.polisen.se/sv/Service/ 
Hittegods/Upphittade-djur/ 

Hittegodslagen 

Problem med vilda djur 
t.ex. rådjur, grävling, fåglar 

Observera att vissa djur är 
fridlysta, t.ex. ormar. Se 
naturvårdsverkets hemsida 
för mer information om 
ormar på tomten 
(http://www.naturvardsver
ket.se/Var-natur/Djur-
och-vaxter/Rad/Orm-pa-
tomten/). 

Fastighetsägaren får i första hand 
försöka åtgärda problemet med 
framförallt tekniska lösningar. Om djur 
ska skjutas och området ligger inom 
planlagt område behövs tillstånd från 
polisen. Fastighetsägaren får själv ta 
kontakt med någon som kan skjuta 
djuret. ”Kommunjägare” finns inte 
längre. Man kan prova med någon lokal 
jägarförening. Gällande jakttider måste 
följas. I undantagsfall vidtar 
kommunens miljöförvaltning åtgärder 
om det är av särskild betydelse med 
hänsyn till hälsoskyddet och ses som en 
olägenhet för människors hälsa. 

Miljöbalken 9 kap 9 § 

Förordningen 1998:899 
om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 34 § 

Jaktlagstiftningen – om 
skjutning av djur blir 
aktuell 

Påkörda eller skadade vilda 
djur 

Polisen 

Tel: 114 14 

https://polisen.se/Lagar-och-
regler/Trafik-och-fordon/Viltolyckor/ 

 

Jakträttsinnehavaren eller 
fastighetsägaren om det är ett dött eller 
skadat djur på en fastighet  

 

Katastrofhjälp fåglar och vilt som i vissa 
fall rehabiliterar vilda djur, se deras 
hemsida: www.kfv-riks.se 

De flesta djurslag är man 
skyldig att meddela 
polisen om man kör på 
eller skadar bl.a. rådjur 
älg, vildsvin och statens 
vilt. 

Polisen har listor på 
eftersöks- och 
rehabiliteringspersonal. 
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Frågor om jakt och 
jaktlagstiftning 

Naturvårdsverkets hemsida:  

http://www.naturvardsverket.se/Var-
natur/Allemansratten/Det-har-
galler/Jakt-och-fiske/ 

 

Länsstyrelsens hemsida: 

http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/S
v/djur-och-natur/jakt-och-
vilt/Pages/default.aspx 

 

Döda lantbruksdjur som 
inte har skickats till 
godkänd destruktion 

Miljöförbundet Blekinge Väst 

Tel: 0456-81 60 00 

Bl.a. EG-förordning nr 
1774/2002 om animaliska 
biprodukter 

Tillståndsplikt för att få 
hålla vissa typer av djur 
inom planlagt område. 

Miljöförbundet Blekinge Väst 

Tel: 0456-81 60 00 

Lokala föreskrifter 
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