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Anmälan mot Miljöförvaltningen i Göteborg angående handläggning av ett 
djurskyddsärende 
 

Beskrivning av ärendet 

Samtliga uppgifter nedan finns i bilagan Tjänsteanteckningar Miljöförvaltningens klagomålsdatabas. 
 
Den 21 juni 2006 inkommer en anmälan från Manne Österberg, tel. 0730-35 13 94 in till 
miljöförvaltningen att det finns c:a 25-30 katter som uppehåller sig på Meros Camping i Askim, 
Göteborg. 
 
Den 22 juni 2006 utförs en inspektion av Åsa Rydén och Monica Jonsson, djurskyddsinspektörer. 
Vid inspektionen uppges av boende på området att Marie Karlsson (620711-5046), även hon boende 
på campingen, är ägare till c:a 30 katter. 
 
Den 12 juli 2006 uppger föreståndaren på campingen att Marie Karlsson är vräkt och ska flytta den 
16 juli 2006.  
 
Den 20 juli 2006  ringer Morgan Svensson, enligt uppgift god vän med föreståndaren på campingen, 
miljöförvaltningen och säger att Marie Karlsson har lämnat kvar katterna på campingen. De övriga 
boende på området matar katterna. Miljöförvaltningen tycker, enligt djurskyddsinspektör Monica 
Jonsson, att det bästa är att plocka in katterna därifrån i omgångar. Hon antecknar även att Morgan 
Svensson ”är villig att hjälpa till med saneringen”. 
 
Den 25 juli 2006 antecknas av Monica Jonsson, djurskyddsinspektör, att det uppskattas att ca 15 
katter ska avlivas och att 9 katter ska finnas kvar efter saneringen. Fastighetsägaren, Jean Erik 
Mårtensson, skall enligt anteckning tillfrågas angående kostnaden. 
 
Den 8 augusti 2006 antecknas av Åsa Rydén, djurskyddsinspektör, att miljöförvaltningen bestämmer 
en dag att åka dit, med polishandräckning, för att plocka in så många katter de kan. ”Sedan får de ta 
en och en och åka iväg med själva alternativt ta hjälp av skytt.”, antecknar Åsa Rydén. 
 
Den 15 augusti 2006 antecknar Åsa Rydén att hon har varit på campingen tillsammans med en 
tjänsteman från ”Närmiljö” som har följt ärendet i 25 år. ”Talat om för Morgan (Svensson) att allt de 
kan göra själva gör att det kostar mindre för dem”, antecknar Åsa Rydén. 
 
Den 25 september 2006 antecknar Åsa Rydén att kontakt togs med Mika Anttila (skyddsjägare) ”och 
han erbjöd sig att hjälpa till. Mika har varit på campingen tidigare och är insatt i ärendet.” Hon 
antecknar även att flera personer har skrivit epost att de vill göra en insats för katterna (Lena Lindell, 
volontär för Göteborgs Katthjälp, är en av dessa personer). 



 
Den 29 september 2006 tar miljöförvaltningen emot en namninsamlingslista med 1045 namn som 
uttrycker sitt stöd för att katterna ska få vara kvar på campingen. 
 
Den 3 oktober 2006 tar Åsa Rydén kontakt med Karl Thomas Larsson (föreståndare på campingen). 
Han berättar att 5 katter har avlivats hos veterinär, 8 katter ska bo kvar på campingen och att det för 
närvarande finns 5 vildkatter som ska fångas in och avlivas. 
Ärendet avslutas. 
 
Motivering till att klaganden anser att myndigheten och tjänstemän har agerat felaktigt 

 

Enligt 7 § lagen om tillsyn över hundar och katter får katter som med skäl kan antas vara övergivna 

eller förvildade dödas av jakträttsinnehavare eller någon som företräder denne. Inom tätbebyggt 

område krävs tillstånd av polismyndigheten. Bestämmelsens syfte är viltskyddande, inte 
djurskyddande, och den ger endast en begränsad rätt att döda en katt.1 Detta till trots missbrukas 
bestämmelsen ofta av kommuner som ett stöd för dödandet av övergivna katter. 
 
Enligt ett yttrande från Djurskyddsmyndigheten (Dnr 2005-0556) är 7 § tillsynslagen ”en 
kvardröjande rest av ett förlegat synsätt. Djurskyddsmyndigheten kan inte se något självändamål i att 
avliva herrelösa katter. Avlivning bör ses som ett sistahandsalternativ, och då genomföras endast av 
djurskyddsskäl. Istället bör i första hand de seriösa katthem som finns utnyttjas.” 
 
Det får också anses vara i enlighet med den allmänna rättsuppfattningen att om det är möjligt att 
placera en katt i ett bra hem så ska detta alternativ väljas framför avlivning. 
 
Det är inte acceptabelt att en kommun för att inte behöva ta sitt yttersta ansvar för djurskyddet 
använder sig av en tillsynslagens sjunde paragraf, en bestämmelse från den gamla jaktlagstiftningen. 
 
Av kommunens anteckningar framgår dessutom en rad omständigheter som gör att 7 § enligt sin 
ordalydelse inte är tillämplig. 
 
Av miljöförvaltningens tjänsteanteckningar, se bilaga, framgår att Marie Karlsson är den 
ursprungliga ägaren till (en stor del av) katterna.  Det framgår också att katterna matas och sköts av 
boende på området. Göteborgs Katthjälp har bidragit med 25 kilo kattmat (torrfoder) till matningen 
av katterna. Ordet övergiven måste enligt normalt språkbruk, anses innebära en frånvaro av skötsel 
såsom t.e.x. matning. Dessa katter är alltså inte övergivna eftersom de får mat och tillsyn. 
 
Det finns ingenting i kommunens anteckningar som tyder på att kommunen kontaktat Marie Karlsson 
angående katterna. 
 
Av bilderna som togs av Lena Lindell vid ett besök på campingen den 3 september 2006 framgår att 
en stor del av katterna inte är förvildade (de är i nära kontakt med människor) och att alla katter är i 
gott hull. Att 7 § skulle användas för att legalisera avlivning av friska katter, som hålls på ett sätt som 
är förenligt med djurskyddslagen, endast på den grund att de är skygga, är inte i enlighet med 
lagstiftningens syfte. Ett sådant synsätt skulle leda till att många stallkatter skulle kunna avlivas med 
stöd av tillsynslagen. Snarare är det så att tillsynslagens bestämmelse är ett nödalternativ som absolut 
inte ska användas i situationer som kan lösas på annat sätt än genom att katten dödas. 
 
Katterna på Meros camping kan inte anses uppfylla tillsynslagens krav på att vara förvildade eller 
övergivna och det finns därmed inget stöd i tillsynslagen för att döda katterna. 
 
 

                                                           
1 7 § tillsynslagen är överförd från den tidigare 23 § i jakträttslagen. I förarbetena till denna paragraf uttalas att 
jakträttsinnehavaren i viltskyddande syfte får rätt att under vissa betingelser döda även hund och katt. 



 
 
Enligt 30 § djurskyddslagen får en veterinär eller polisman och i brådskande fall någon annan avliva 

ett djur om det påträffas så svårt sjuk eller skadat att det bör avlivas omedelbart. Enligt förarbetena 
(prop. 1987/88:83) avser bestämmelsen endast sådana fall då det inte råder någon tvekan om att det 
enda handlingsalternativet är omedelbart avlivande. 
 
Den 18 september 2006 har Lena Lindell ett telefonsamtal med Monica Jonsson, 
djurskyddsinspektör, från miljöförvaltningen. (Se bilagan ”Tjänsteanteckningar Miljöförvaltningens 
klagomålsdatabas”). I samtalet uppger Monica att hon inte har sett en enda sjuk katt på campingen. 
("Jag har inte sett en enda sjuk katt på Meros".) Även av anteckningarna framgår inte heller att några 
av katterna skulle vara sjuka. Lena Lindell har besökt campingen den 3 september 2006 och har inte 
sett några sjuka katter. Djurskyddslagen § 30 ger inget stöd för kommunens agerande att initiera 
avlivning av katterna. 
 
Katterna på Meros camping har inte varit sjuka och situationen har inte på något sätt varit akut. 
Djurskyddslagen 30 § är inte tillämplig. 
 
Den bestämmelse som snarast blir aktuell i fråga om en katt som är övergiven (utan tillräcklig 

tillsyn) är 32 § i djurskyddslagen där det sägs att ett djur som är utsatt för lidande ska omhändertas 

om det är befogat ur djurskyddsperspektiv, t.ex. då ägaren inte går att nå.. Enligt uttalanden i 

motiven ska enbart det faktum att ett djur är övergivet innebära en presumtion för att djuret lider.
2 I 

den situationen aktualiseras kommunens ansvar för djurskyddet. Polismyndigheten och länsstyrelsen 
har en samma skyldighet att ingripa. 
 
Av kommunens anteckningar framgår att flera personer (bl.a. Miranda Oude Tanke, som är 
ordförande i Göteborgs Katthjälp, och Lena Lindell som är volontär för Göteborgs Katthjälp) satt 
igång ett projekt för att rädda katterna. Det har i samband med detta projekt inkommit ansökningar 
från intressenter som är villiga att ge katterna ett permanent hem. Genom ett samarbete med 
kattföreningen har det alltså varit möjligt för kommunen att uppfylla sin skyldighet att säkerställa 
djurskyddet i kommunen, omhänderta katterna, och detta utan att medverka till dödande av dem. 
 
Vi anser att miljöförvaltningen har agerat felaktigt genom att förmedla skyddsjägare för avskjutning 
av katterna. För de boende som matar katterna, samt för de kommuninvånare som engagerat sig i 
katternas öde och uttryckt sin vilja att hjälpa till, har kommunen inte valt minst ingripande åtgärd för 
att uppnå avsett syfte. Man har inte uppfyllt sin skyldighet som myndighet enligt 
proportionalitetsprincipen. 
 
Vi finner det anmärkningsvärt att miljöförvaltningen enligt sina anteckningar inte ens har övervägt 
omhändertagandet av katterna, framförallt med hänsyn till att det fanns privatpersoner och en 
djurskyddsförening som driver ett katthem som ville ta hand om katterna och även med hänsyn till 
ovannämnda yttrande från Djurskyddsmyndigheten. (”Djurskyddsmyndigheten kan inte se något 
självändamål i att avliva herrelösa katter. Avlivning bör ses som ett sistahandsalternativ, och då 
genomföras endast av djurskyddsskäl. Istället bör i första hand de seriösa katthem som finns 
utnyttjas.”). Vi anser att miljöförvaltningen har agerat felaktigt i att inte omhänderta katterna och 
utnyttja katthemmet som ville ta hand om dessa katter. 
 

                                                           
2 Att även en övergiven katt omfattas av djurskyddslagen framgår bl.a. 1 § djurskyddslagen enligt vilken lagen avser vård 
och behandling av husdjur samt andra djur om de hålls i fångenskap eller används som försöksdjur. Husdjur, som t.ex. 
hund och katt, omfattas därmed även om de inte hålls i fångenskap (se t.ex. prop. 1987/88:93 sid. 49 och prop. 
1989/90:118 sid. 17 samt Statens jordbruksverks yttrande 29/1 1996 i ärende 34-4107/9.  Även i förarbetena till 23 § 
jakträttslagen gör man en tydlig skillnad mellan vilda djur och hund samt katt (Prop. 1963:136 sid. 42). I förarbetena till 
sällskapsdjurskonventionen framgår också att herrelösa djur ” stray animals and the first generation of animals born of 
stray animals” innefattas i definitionen av sällskapsdjur (konventionen - ETS nr 125, förarbeten Explanatory report, punkt 
15, http://conventions.coe.int ) 



 

 

 

Enligt 24 § 2 st. djurskyddslagen samt 59 § djurskyddsförordningen utövar miljö- och 

hälsoskyddsnämnden tillsyn inom kommunen att djurskyddslagstiftningen efterlevs. Detta ger 
miljönämnden det yttersta ansvaret för djurskyddet inom kommunen. Att den som är tillsynsansvarig 
inte bara har möjlighet att genom direkt ingripande lösa problem inom sitt område, utan att detta 
snarast är en skyldighet ligger i tillsynsansvarets natur. JO har uttalat att en myndighet som har 
befogenhet att ingripa ska ingripa när ett ingripande behövs. Miljöförvaltningen ska inte lägga 
ansvaret för ärendets handläggning på någon enskild person. 
 
Den 18 september 2006 har Lena Lindell ett telefonsamtal med Monica Jonsson (Se bilagan 
”Tjänsteanteckningar Miljöförvaltningens klagomålsdatabas”).  Monica uppger i samtalet att ansvaret 
i ärendet inte ligger på miljöförvaltningen utan på fastighetsägaren samt katternas ägare. Även ur 
anteckningarna framgår att ansvaret läggs på bland annat fastighetsägaren och föreståndaren på 
campingen. 
 
Vi anser att miljöförvaltningen har agerat felaktigt genom att lägga ansvaret för ärendets fortsätta 
handläggning på den enskilde, i det här fallet markägaren och föreståndaren på campingen. Om 
kommunen sett katterna som nödställda borde de ha omhändertagit dem jämlikt 32 § 
djurskyddslagen.  
 
Enligt 24 b § djurskyddslagen har kommunen en skyldighet som kontrollmyndighet att verka för att 

överträdelser av lagen beivras. Enligt de allmänna råden till djurskyddslagen bör åtalsanmälan 

göras när det föreligger misstanke om att en straffbar överträdelse har begåtts.3 Maria Karlsson har 
enligt flera uppgifter i kommunens anteckningar flyttat, övergett sina katter och därmed utsatt dem 
för ett lidande. För att djuret ska anses som utsatt för lidande krävs det inte att lidandet aktualiseras. 
Djurskyddslagens syfte är preventivt - att förebygga att djur utsätts för lidande. Att överge ett djur 
innebär normalt att djuret blir lidande. Maria Karlsson har lämnat katterna utan att säkerställa att de 
ska få mat och tillsyn. Maria Karlsson har därmed gjort sig skyldig till brott mot såväl 2 som 3 §§ i 
djurskyddslagen. Även  Art. 3.2 sällskapsdjurskonventionen stadgar att ingen skall överge ett  
sällskapsdjur. Maria Karlsson har alltså brutit även mot denna regel. 
 
Miljöförvaltningen har dock inte följt upp ärendet i fråga om Maria Karlssons djurhållning. Man har 
enligt vår kännedom inte vidtagit åtgärder mot Maria Karlsson för hennes agerande gentemot sina 
katter. Kommunen har inte uppfyllt sin skyldighet att beivra överträdelser av djurskyddslagen och 
inte heller följt inte de allmänna råden till djurskyddslagen. Detta sänder i högsta grad fel signaler till 
allmänheten, angående acceptabelt och lagligt beteende i samband med katthållning. I dagens 
situation är katter som blir hemlösa ett stort djurskyddsproblem såväl som ett kommunalt problem. 
Det är grundläggande att myndigheter på ett tydligt sätt markerar att kattägare är skyldiga att ta sitt 
ansvar för sina djur och att det inte är tillåtet att överge en katt. Myndigheter som ignorerar sina 
lagstadgade skyldigheter sänder ett tydligt budskap till privatpersoner. 
 
 
På Göteborgs Katthjälp vägnar, 
 
 
 
 
 
Miranda Oude Tanke 
ordförande Göteborgs Katthjälp 
 

                                                           
3 DFS 2004:9 saknr L 4 



 
 
 

Bilagor: Tjänsteanteckningar Miljöförvaltningens klagomålsdatabas 
Yttrande Djurskyddsmyndigheten 
Bilder katterna på Meros Camping, tagna den 3 september 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


