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Yttrande över promemorian om Kontrollmyndighetens rätt till tillträde enligt
djurskyddslagen (1988:534). (N2015/0662/RS)
Landsbygdspartiet oberoende, LPo, är inte formellt utsett till remissorgan i rubricerad
fråga, men då ärendet är av stor betydelse för våra medlemmar vill vi ändå göra följande
uttalande:
Landsbygdspartiet motsätter sig bestämt ytterligare skärpning av tillsynsmyndighetens
rätt till tillträde till område, lokaler etc. där djur vistas. Anledningen till detta är inte att vi
motsätter oss kontrollen som sådan. Anledningen är helt enkelt den att vi redan vid
tillämpningen av nuvarande regler saknar förtroende för de tillsynsmän/kvinnor som är
satta att utöva kontrollen. Här finns mängder av exempel på myndighetsövergrepp på
enskilda djurhållare. Övergreppen beror ibland på otillräcklig utbildning och erfarenhet
men minst lika ofta på behov att visa makt. Anonyma okynnesanmälningar skall inte få
leda till att kontrollmyndigheten bryter sig in i privata utrymmen utan att djurägaren fått
möjlighet till talan.
Den nya beskrivningen ”där det kan antas att djur hålls” omfattar i princip alla bostäder i
Sverige. Till djur räknas även marsvin, undulater och akvariefiskar. För några år sedan
tog t.ex. djurskyddsmyndigheten i Halland sig in till en man som tidigare fått djurförbud
och omhändertog hans akvariefiskar – bara för att avliva desamma. Människor som blivit
intagna på sjukhus och låtit en granne mata katten har vid hemkomsten upplevt att katten
blivit hämtad av djurambulansen – bara för att en annan granne trott att katten varit
lämnad utan tillsyn. Tillämpningen är ofta varken djur- eller människovänlig.
Vi vill hänvisa till skrivelsen från Göteborgs universitet, där docent Filippo Valguarnera
skriver att ”socialnämnden saknar rätt att bereda sig tillträde till en bostad för att utföra
en undersökning utifrån en anmälan om att ett barn far illa”. Det får inte vara så att
omsorgen om djur ger myndigheterna större rätt till intrång, än omsorgen om barn.
”Mitt hem är min borg” säger man i England. Vi saknar kunskap om EU-rättens
utformning och paragrafer, men vi är helt övertygade om att EU-lagstiftningen ger ett
helt annat skydd för individen än vad tillämpningen av djurskyddslagstiftningen visat.
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