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Operativa mål och aktiviteter lagstiftningsområdet 

Djurskydd 2023-2025 

Mål:  
Utbildning, likriktning, verifiering. Likvärdighet över landet vad gäller bedömning 

av brister och vidtagna åtgärder för att uppnå efterlevnad av 

djurskyddslagstiftningen. 

Definition:  
Med likvärdig menar vi att kontrollverksamheten ska utföras med likartade 

bedömningar och åtgärder i likartade fall och med likartad inriktning och 

omfattning över hela landet. Detta förutsätter bl.a. personal med rätt kompetens för 

de uppgifter som ska utföras. 

Önskad effekt:  
• En större likvärdighet över landet vad gäller bedömning av brister samt 

koppling mellan funna brister och typ samt frekvens av vidtagna åtgärder. 

• Möjligheter till strategisk kompetensutveckling utifrån identifierade behov 

ökar. 

Indikatorer för att mäta måluppfyllelse:  

• Parallellkontroller/skuggkontroll och dokumentationskontroll har genomförts 

för alla handläggare, utifrån en individuell riskanalys, i syfte att verifiera 

kontroll och kompetens. (Årligen, länsstyrelserna) 

• Andel handläggare som har genomgått hela utbildningen KuDoS 

(Kontrollutbildning och samsyn). Målet är att alla handläggare som har varit 

anställda inom djurskyddskontrollen senast vid utgången av året efter 

anställningsår ska ha genomgått hela utbildningen. (Mäts årligen i 

länsstyrelsernas rapportering till Jordbruksverket) 

Aktiviteter 
• Följa utvecklingen i andelen riskbaserade rutinkontroller där brister 

konstateras. (Jordbruksverket, årligen, uppgifter från 

djurskyddskontrollregistret (DSK)) 

• Jordbruksverket tar fram och uppdaterar vägledningar vid behov. 

(Jordbruksverket, årligen) 
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• Kompetensrosen eller annan modell finns och används årligen för att kartlägga 

behovet av kompetensutveckling. (Länsstyrelserna årligen) 

• Länsstyrelserna och Jordbruksverket samverkar kring 

kompetensutvecklingsinsatser. (Jordbruksverket och länsstyrelserna, årligen) 

• Jordbruksverket ansvarar för att löpande anordna kalibreringsutbildningar, 

fysiska eller webbaserade. (Jordbruksverket, årligen) 

• Kontinuerliga samsynsdiskussioner och utbildningar i syfte att 

kompetensutveckla och likrikta medarbetare. (Länsstyrelserna, årligen) 

• Sverige fyller sina platser på BTSF-utbildningar (Better training for safer 

food). (Jordbruksverket, Livsmedelsverket och länsstyrelserna, årligen) 

• Spridning och förvaltning av kunskaperna från BTSF-utbildningar och andra 

relevanta kurser sker. (Länsstyrelserna, årligen) 

• Parallell- samt dokumentationskontroll genomförs årligen, utifrån en 

individuell riskanalys, i syfte att verifiera kontroll och kompetens. 

(Länsstyrelserna, årligen) 

• Länsstyrelserna genomför regelbundna Skype-möten mellan samordnare för att 

underlätta erfarenhetsutbyte och ökad likvärdighet. (Länsstyrelserna, årligen) 

• Rådet för djurskyddskontroll har regelbundna möten för samverkan och 

strategiarbete. (Jordbruksverket, Livsmedelsverket och länsstyrelserna, årligen) 

• Myndigheterna samverkar löpande i referensgruppen för djurskydd 

(länsstyrelsernas referensgrupp 282). (Jordbruksverket och länsstyrelserna, 

årligen) 

• Myndigheterna genomför regelbundna möten i en myndighetsgemensam 

samrådsgrupp för slakt och avlivning för att öka samsyn och likvärdighet. 

(Jordbruksverket, Livsmedelsverket, länsstyrelserna samt Nationellt centrum 

för djurvälfärd (SCAW), årligen) 

• Jordbruksverket genomför revisioner av länsstyrelsernas verksamhet efter 

fastställd revisionsplan. (Jordbruksverket, årligen) 

 

Mål:  
Riskbaserad rutinkontroll. Varje år utförs kontroll av en tillräckligt stor andel av 

kontrollobjekten, utifrån en riskvärdering. 

Definition:  

Minst tio procent av kontrollobjekten med hållande av livsmedelsproducerande 

djur kontrolleras varje år i den planerade kontrollen i varje län. Minst en tredjedel 

av kontrollobjekt med försöksdjur kontrolleras varje år, beräknat på nationell nivå. 

 

Vid planeringen av kontrollverksamheten används SToRK-modellen (Statistik och 

riskklassificerings-modellen) och den gemensamma rutinen för handläggning av 

klagomålsärenden. 
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Önskad effekt:  

• Genom att kontroller görs hos djurhållare upptäcks vanliga brister inom olika 

verksamhetsinriktningar som åtgärdas och en bättre regelefterlevnad samt god 

djurvälfärd uppnås.  

• Genom att kontroller av försöksdjursverksamhet görs verifieras att reglerna 

följs samt att brister upptäcks och åtgärdas viket leder till bättre 

regelefterlevnad. 

Indikatorer för att mäta måluppfyllelse:  

• Andel av kontrollobjekten med livsmedelsproducerande djur som kontrollerats 

varje år i riskbaserade rutinkontroller i varje län. Minst tio procent per år. 

(Jordbruksverket, årligen, uppgifter från djurskyddskontrollregistret (DSK)) 

• Minst en tredjedel av kontrollobjekt med försöksdjur kontrolleras varje år, 

beräknat på nationell nivå. (Jordbruksverket, årligen, uppgifter från 

djurskyddskontrollregistret (DSK)) 

Aktiviteter: 

• Alla län planerar årligen för minst tio procent rutinkontroller av objekten med 

livsmedelsproducerande djur. (Länsstyrelserna, årligen) 

• Länsstyrelserna och försöksdjursenheten på Jordbruksverket samverkar och 

diskuterar aktuella frågeställningar inom försöksdjursområdet. 

(Jordbruksverket och länsstyrelserna, årligen) 

• Transportörer med tillstånd kontrolleras i den årliga planerade kontrollen 

utifrån risk (transportörer med livsmedelsproducerande djur har hög risk). 

(Jordbruksverket, uppgifter från djurskyddskontrollregistret (DSK), årligen)  

• Kartläggning av kontroll i förhållande till djurvälfärdsrisk genomförs. Efter 

kartläggningen kan kontroll i förhållande till risk(poäng) börja mätas. 

(Jordbruksverket och länsstyrelserna, uppgifter från djurskyddskontrollregistret 

(DSK), senast vid utgången av år 2025)  

• Följa andel kontrollobjekt av livsmedelsproduktionens djur som kontrollerats i 

den planerade kontrollen där brister konstaterats. (Jordbruksverket, uppgifter 

från djurskyddskontrollregistret (DSK), årligen)   

• En översyn av SToRK-modellen genomförs i samarbete mellan 

Jordbruksverket och länsstyrelserna. (Jordbruksverket och länsstyrelserna, 

senast vid utgången av år 2024) 

• Vägledning för användning av SToRK tas fram av Jordbruksverket i samråd 

med länsstyrelserna. (Jordbruksverket och länsstyrelserna, senast vid utgången 

av år 2025) 

• Jordbruksverket ser över och utvecklar anvisningar för användning av 

Djurskyddskontrollregistret (DSK). (Jordbruksverket, senast vid utgången av 

2025) 

• Länsstyrelserna och Jordbruksverket arbetar löpande med registervård av DSK 

(Jordbruksverket och länsstyrelserna) 
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• Nationellt kontrollprojekt ”Djurskydd vid slakterier” som genomförs 2022-

2023. (länsstyrelserna huvudansvariga, Jordbruksverket och Livsmedelsverket 

deltar, år 2022-2023). 

 

Mål:  

Resurseffektivitet och effekt av kontrollen. Resurserna inom kontrollverksamheten 

fördelas utifrån myndigheternas uppdrag och används på ett sätt som gör att 

kontrollen får effekt. Kontrollmyndigheterna arbetar systematiskt med att öka 

kunskapen hos djurhållare och underlätta för dem att göra rätt. 

Definition:  

Resurserna inom kontrollen styrs på ett sådant sätt att en majoritet av dessa läggs 

på planerad kontroll.  

Myndigheterna riktar resurserna för kontroll av klagomålsärenden mot de ärenden 

där risk för brister bedöms som stor. Klagomålsärenden handläggs enligt 

gemensam rutin för handläggning av klagomålsärenden. 

Genom att myndigheterna använder tillgängliga verktyg i form av såväl god 

kommunikation som formella beslut rättas konstaterade brister i djurhållningar till 

snarast efter genomförd kontroll. 

Önskad effekt:  

• Kontrollmyndigheterna riktar tillräckliga resurser till den planerade kontrollen.  

• Färre anmälningskontroller är utan konstaterad brist.  

• Konstaterade brister åtgärdas av djurhållare utan upprepade uppföljningar.  

Indikatorer för att mäta måluppfyllelse: 

• Antalet riskbaserade rutinkontroller ska vara minst lika många som antalet 

fysiska klagomålskontroller. Detta mäts som kvoten mellan rutinkontroller och 

klagomålskontroller. (Jordbruksverket, årligen, mäts med uppgifter från 

djurskyddskontrollregistret (DSK)) 

• Högst 25 procent av de fysiska kontroller som görs efter klagomål är utan 

anmärkning. (Jordbruksverket, årligen, mäts med uppgifter från 

djurskyddskontrollregistret (DSK)) 

• Resultaten av Livsmedelsverkets enkla täta kontroller (ETK) kan användas som 

en indikator på hur väl det förebyggande arbetet på slakterierna har lyckats. 

Detta mäts årligen genom minskad andel av ETK med brist som inte åtgärdats 

omedelbart. (Livsmedelsverket, årligen) 

Aktiviteter: 

• Analysmöte och effektivitetskonferens arrangeras av Jordbruksverket och 

länsstyrelserna för analys av den årliga statistiken samt erfarenhetsutbyte 

mellan länsstyrelserna. (Jordbruksverket och länsstyrelserna, årligen) 
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• Följa andel uppföljande kontroller som inte behöver ytterligare uppföljning. 

(Jordbruksverket och länsstyrelserna, årligen, mäts med uppgifter i 

djurskyddskontrollregistret (DSK) och i länsstyrelsernas 

ärendehanteringssystem Platina) 

• Kartlägga fördelningen av nedlagd tid mellan riskbaserade rutinkontroller och 

klagomålsärenden alternativt mellan olika kategorier av kontrollobjekt 

(livsmedelsproducerande, sällskapsdjur och hobby, försöksdjur och 

djurförbud). (Jordbruksverket och länsstyrelserna, årligen, följs med uppgifter 

från länsstyrelsernas tidredovisningssystem Agresso för verksamhetskoder, så 

kallade VÄS-koder).  

• Följa andel klagomålsärenden som hanteras med fysisk kontroll. 

(Jordbruksverket och länsstyrelserna, årligen, följs med uppgifter i 

djurskyddskontrollregistret (DSK) och i länsstyrelsernas 

ärendehanteringssystem Platina)  

• Kontrollmyndigheter arbetar systematiskt med bemötande, kommunikation och 

klarspråk med syfte att uppnå ”det goda kontrollmötet” samt att minska 

behovet av uppföljande kontroller. (Jordbruksverket, Livsmedelsverket och 

länsstyrelserna, årligen)  

• Verksamhet följs upp och erfarenheter utbyts årligen med hjälp av 

djurskyddskontrollens uppföljningssystem (DUS). (Jordbruksverket och 

länsstyrelserna, årligen) 

• Kontrollmyndigheterna arbetar aktivt med kommunikation och samverkan med 

externa aktörer. (Jordbruksverket och länsstyrelserna, årligen) 

• I projektet ”Djurskydd vid slakterier” kontrolleras bland annat standardrutiner, 

kompetensbevis och att det finns djurskyddsansvarig. Ett av syftena med 

projektet är att ge förutsättningar för en med likvärdig kontroll och bidra till ett 

mer proaktivt djurskyddsarbete. (Länsstyrelserna huvudansvariga, 

Jordbruksverket och Livsmedelsverket deltar, år 2023-2025) 

 

Mål:  

Service. Djurhållare upplever att kontrollmyndigheten ger snabb återkoppling och 

tydlig information i kontroll- och ansökningsärenden. Djurhållare upplever ett gott 

bemötande i kontrollsituationen. 

Definition:  

Djurhållaren får tillgång till resultatet av kontrollen så snart som möjligt efter att 

kontroll genomförts. Detta är viktigt både för att djurhållaren ska få en god service 

från myndigheten och för att kunna åstadkomma en snabb rättelse av eventuella 

brister. 

Beslut utformas på ett sätt som underlättar för mottagaren att förstå. 

Ansökningsärenden handläggs skyndsamt.  
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Önskad effekt:  

• Snabb återkoppling till djurhållare prioriteras högt i kontrollverksamheten. 

• Kontrollmyndigheter arbetar systematiskt med utbildningar i kommunikation 

och bemötande samt klarspråk i beslut. 

• Resultat brukarundersökning, nöjdhetsindex förbättras 

Indikatorer för att mäta måluppfyllelse:  

• Handläggningstid kontrollrapport (90 procent inom 21 dagar). 

(Länsstyrelserna, årligen, mäts med uppgifter från systemet 

Ledningsinformation i samverkan (LISA)) 

• Handläggningstid klagomålsärenden (90 procent inom 90 dagar). 

(Länsstyrelserna, årligen, mäts med uppgifter från systemet 

Ledningsinformation i samverkan (LISA)) 

• Alla ärenden avseende 6 kap 4 §-tillstånd beslutas inom 180 dagar efter 

inkommen ansökan. (Länsstyrelserna, årligen, mäts med uppgifter från 

systemet Ledningsinformation i samverkan (LISA)) 

• Alla ärenden avseende offentlig förevisning av djur beslutas inom 180 dagar 

efter inkommen ansökan. (Länsstyrelserna, årligen, mäts med uppgifter från 

systemet Ledningsinformation i samverkan (LISA)) 

Aktiviteter: 

• Länsstyrelsernas arbetsgrupp där Jordbruksverket deltar tar kontinuerligt fram 

informationsmaterial. (Länsstyrelserna, årligen) 

• Länsstyrelserna arbetar systematiskt med att bibehålla och utveckla effektiva 

arbetssätt, till exempel genom att mäta handläggningstider för kontrollrapporter 

och klagomålsärenden. (Länsstyrelserna, årligen) 

 


