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Delgivningskvitto

Föreläggande med vite enligt djurskyddslagen
Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 26 § djurskyddslagen (1988:534) att förelägga
dig Christl Arvidsson, med personnummer XXXXXXXX-XXXX att:
Senast tre dagar efter att du mottagit detta beslut se till att:
1. Klorna på de vuxna hundarna inte är för långa., dvs att de inte ska nudda
marken när hunden står i normal ställning
2. Samtliga hundar är tillfredsställande rena, det vill säga att de är fria från
större områden med intorkad lera i pälsen.
3. Samtliga hundar har tillgång till rent vatten.
4. Samtliga hundar har tillgång till liggplatser som är torra, rena och mjuka.
5. Altanen uppfyller kraven på rastgård, det vill säga att hundarna som hålls
där har tillgång till inomhusutrymme eller isolerad koja samt upphöjd
liggplats, alternativt upphöra att hålla hundar på altanen.
6. Samtliga rastgårdar och utrymmen där hundar hålls är tillfredsställande
rena, det vill säga att det inte ska finnas gammal avföring.
7. Upphöra med tillståndspliktig verksamhet, det vill säga inte föda upp fler
kullar med valpar under 2017 samt se till att du inte får fler än två kullar
med valpar per år framöver.
8. Katterna har tillgång till ett uppvärmt utrymme med torra, rena och mjuka
liggplatser.
Senast fyra veckor efter att du mottagit detta beslut se till att:
9. Samtliga vuxna hundar är i godtagbart hull.
10. Samtliga rastgårdar dräneras eller förses med lämpligt material så att
marken inte blir lerig och sörjig.

Postadress:
Länsstyrelsen Västra
Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 22 (fax)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Punkt 1-4 förenas vardera med ett vite om 1000 kr per hund om föreläggandet inte
efterlevs.
Punkt 5 förenas med ett vite på 3000 kr om föreläggandet inte efterlevs.
Punkt 6 förenas med ett vite på 3000 kr per utrymme som inte är tillfredsställande
rent.
Punkt 7 förenas med ett vite om 10 000 kr per gång som Länsstyrelsen konstaterar
att föreläggandet inte efterlevs. Punkten kommer att följas upp en gång under
2017 samt en gång 2018.
Länsstyrelsen bestämmer med stöd av 74 § djurskyddsförordningen (1988:539) att
detta beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har vid ett flertal tillfällen genom åren 2010-2017 konstaterat brister
i din djurhållning. Du har vid fyra tillfällen förelagts att åtgärda påpekade brister
gällande hundarna samt en gång gällande hästpass.
Den 18 november 2010 (282-11616-2010) förelades du bland annat att se till att
samtliga hundar i din vård skulle vara i godtagbart hull, få sina klor klippta, hållas
tillfredsställande rena, ha tillgång till dricksvatten, ha tillgång till mjuka och rena
liggplatser, att hundarnas förvaringsutrymmen skulle vara tillfredsställande rena samt
att minska ner din verksamhet till under tillståndsplikt.

Den 7 december 2011 (282-30649-2011) förelades du igen om att upphöra med
tillståndspliktig verksamhet, se till att alla hundar hade tillgång till rent vatten
samt att hundarnas utrymmen skulle göras rent. Punkterna i föreläggandet var
förenade med vite.
Den 8 mars 2012 (282-5118-2012) förelades du ytterligare en gång att ge dina
hundar tillgång på vatten av god kvalitet samt se till att altanen uppfyllde kravet på
rastgård alternativt upphöra att hålla hundar där. Punkten gällande vatten var
förenad med vite.
Den 6 juli 2012 (282-19361-2012) förelades du att se till att utrymmena där hundar
hölls skulle vara tillfredsställande rena samt att alla hundar skulle ha tillgång till
torra, rena och mjuka liggplatser. Punkten gällande renhållningen förenades med
ett vite.
Föreläggandena har följts upp och bristerna har efter en eller flera kontroller
åtgärdats för att sedan i vissa fall återkomma igen.
Vid kontrollen den 12 oktober 2017 konstaterade länsstyrelsen flera brister i
djurhållningen. Hundarna Lucky och Zeuz hade för långa klor, de tog i marken när
de stod på plant underlag. Samtliga hundar som länsstyrelsen hullbedömde var
under normalhull. Valparna var något tunna medan Billie, Lucky och Zeuz var
mycket magra med revben, ryggrad och höftben som stack ut utan skyddande
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fettlager, de gick med lätthet att känna. Länsstyrelsen bedömer att hundarna inte
fått tillräckligt med foder under en längre period. Hundarna Boomer, Bella, Prada
och Zeus var inte tillfredsställande rena, pälsen var lerig på hela benen, magen och
bringan. I flera av rastgårdarna var det väldigt lerigt och blött och det fanns mycket
gammal avföring både i rastgårdarna och på altanen. Det saknades liggplatser till
samtliga hundar som uppfyllde kraven på att vara torr, ren och mjuk. Valparna på
altanen saknade även tillgång till koja eller inomhusutrymme samt upphöjd
liggplats. Vattnet som fanns i några av hundgårdarna var smutsigt av lera och alger
och även skålarna var smutsiga. Det framkom vid kontrollen att du hade fått tre
kullar med valpar under året trots att du saknar tillstånd enligt 16 §
djurskyddslagen. Katterna hölls som utekatter och kunde gå in i en container men
de saknade tillgång till ett uppvärmt utrymme med torra, rena och mjuka
liggplatser.
Du har fått möjlighet att yttra dig över de uppgifter som har legat till grund för
detta beslut.
Något yttrande har inte kommit in till Länsstyrelsen inom yttrandetiden men vid
telefonsamtal med dig den 7 november 2017 uppgav du följande:
Du anser att Björn är ansvarig till att samtliga brister har uppkommit då du lämnat
över ansvaret till honom när du jobbade borta under sex veckor. Du uppgav att du
inte tyckte att han skulle få ha hand om några djur och att han inte alls hade skött
det som han sagt att han skulle. Du uppgav att Björn nu hade flyttat och bodde på
annan adress, han hade inget ansvar eller inflytande på djuren i dagsläget. Du
uppgav att du skulle flytta ifrån huset senast den 26 december 2017 och att det då
inte skulle finnas några djur kvar där. Du uppgav att du hade nackat alla hönsen
och att katterna skulle få tillgång till hönshuset när du gjort rent där. Lucky och
Prada hade flyttat till en väninna i Skellefteå, sju valpar var veterinärbesiktigade
utan anmärkning och flera valpar var sålda. Resterande valpar skulle också
registreras, besiktas och säljas. Du hade lagt till ett valpfoder till de vuxna
hundarna för att de lättare skulle gå upp i vikt. Burarna som fanns i källaren hade
du slängt.

Motivering till beslutet
Hundars klor ska inspekteras regelbundet och klippas vid behov. Långa klor kan
orsaka din hund onödigt lidande, till exempel genom förändrad benställning vilket
kan skapa obehag och smärta eller risk för skador då klorna kan fastna. Både Lucky
och Zeus hade för långa klor vid kontrolltillfället den 12 oktober 2017.

Hundar ska hållas tillfredsställande rena och få nödvändig pälsvård. Det är inte
acceptabelt att låta hunden ha lera i så stora delar av pälsen. Det kan medföra att
pälsen mister sin funktion och till exempel inte isolerar ordentligt mot kyla. Vid
kontrollen var fyra av dina hundar väldigt smutsiga och leriga, pälsen var lerig på
hela benen, magen och bringan samt delvis upp över ryggen.
Hundar ska ges tillräckligt med vatten och vattnet ska vara av god kvalitet.
Hundarnas vattenskålar bör rengöras varje dag för att kunna säkerställa en god
vattenkvalitet. Det är lämpligt att ha två omgångar vattenskålar för att kunna byta och
rengöra dem på ett effektivt sätt. Vid kontrolltillfället vara vattnet som fanns i
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några av hundgårdarna smutsigt både av lera och alger och även skålarna var
smutsiga och i behöv av rengöring.
Hundar som hålls i rastgård ska ha tillgång till mjuka, torra och rena liggplatser, en
upphöjd liggplats samt tillgång till inomhusutrymme eller koja. Detta för att de ska
kunna välja olika platser som skydd för både skugga och sol samt skydd mot vind
och regn. En hundkoja ska vara isolerad och väl ventilerad. Den ska vara
konstruerad så att den skyddar mot blåst, direkt solsken, nederbörd, kyla och fukt.
Det innebär att en hund ska ha tillgång till ett isolerat utrymme, en oisolerad koja
uppfyller inte dessa krav. I kojan ska det finnas torrt, rent och mjukt liggunderlag
detta för att hundarna ska kunna ligga bekvämt samt uppnå termisk komfort och
inte ska frysa. I en rastgård ska det finnas en utsiktspost i form av en från marken
upphöjd liggplats, detta för att hundarna ska få god överblick över sin omgivning är
det viktigt att liggplatsen kommer upp ordentligt från marken. Hundarna kan då
också komma bort från markkylan eller söka skugga under liggplatsen. Liggplatsen
ska vara minst 0,5 m hög och vara så stor att varje hund utan problem kan ligga ner
i naturlig ställning. Vid kontrolltillfället saknades det mjuk, torr och ren liggplats
till hundarna i samtliga rastgårdar och på altanen. Valparna på altanen saknade
även upphöjd liggplats och tillgång till koja eller inomhusutrymme.
Rastgårdar ska hållas tillfredsställande rena samt vara dränerade så att marken
inte blir sörjig. Om hundarna hålls i utrymmen som inte är rena är risken större för
att de smutsar ner sig och kommer i kontakt med smittoämnen som kan göra dem
sjuka. Vid kontrolltillfället fanns det mycket avföring både i rastgårdarna och på
altanen samt att marken i rastgårdarna var väldigt lerig och blöt.
För att i större omfattning hålla, föda upp eller sälja hundar krävs ett så kallat 16 §
tillstånd. Du fick 2010 ert tillstånd återkallat och får därmed inte föda upp mer än
två kullar med valpar per år. Länsstyrelsen har informerat om detta tidigare, bland
annat i två beslut om föreläggande. Trots detta kunde länsstyrelsen vid kontrollen
konstatera att du tagit tre kullar med valpar under 2017. Länsstyrelsen ser allvarligt
på att du ytterligare en gång bedriver tillståndspliktig verksamhet utan tillstånd.
Katter som hålls utomhus ska ha tillgång till ett uppvärmt utrymme där de kan söka
skydd samt ha tillgång till torra, rena och mjuka liggplatser, detta för att de ska
kunna ligga bekvämt samt uppnå termisk komfort och inte behöva frysa. Ett
uppvärmt utrymme med torra, rena och mjuka liggplatser saknades vid
kontrolltillfället.
Djur ska ges tillräckligt med foder så att de inte blir för magra. Vid kontrolltillfället
hullbedömdes Billie, Lucky, Zeus och några av valparna. De vuxna hundarna var
mycket magra med revben, ryggrad och höftben som stack ut och kändes vassa,
inget skyddande fettlager över skelettstrukturen. Länsstyrelsen bedömer att de
under en längre period inte har fått tillräckligt med foder.
Flera av bristerna som Länsstyrelsen beslutar att förelägga dig att åtgärda har
påpekats ett flertal gånger genom åren. Det är anmärkningsvärt att de trots detta
uppstår igen.

Då förhållandena tyder på att bristerna fortgått en tid och det inte uppenbarligen
kan antas att du på eget initiativ kommer att se till att avhjälpa dem finns skäl att
förelägga dig om rättelse enligt ovan.
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Länsstyrelsen anser att det mot bakgrund av vad som kommit fram i ärendet är
motiverat och angeläget från djurskyddssynpunkt att förena detta föreläggande
med vite. Detta för att säkerställa att en god djurskötsel och djuromsorg uppnås
enligt gällande lagstiftning.
Föreläggandet är av väsentlig betydelse ur djurskyddssynpunkt samt innebär ingen
kostnadskrävande investering för att uppfyllas. Beslutet bör därför gälla även om
det överklagas.
Vad du har framfört i ditt yttrande gällande att du redan nackat samtliga höns gör
att Länsstyrelsen väljer att inte förelägga dig om att åtgärda bristerna gällande
hönsen. Att hönsen har avlivats kontrolleras i samband med att Länsstyrelsen följer
upp detta föreläggande. Det framkom vid kontrollen samt förtydligades i ditt
yttrande att Björn Arvidsson inte längre bor på adressen, att han har eller ska gå ur
er kennel samt att han inte längre har något ansvar eller inflytande över djuren.
Länsstyrelsens bedömning är att ni båda har varit ansvariga för djuren under den
tiden då bristerna uppstod men beslutar att rikta föreläggandet enbart till dig då det
i dagsläget är du som är ansvarig för djuren samt har en faktisk möjlighet att
åtgärda bristerna.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Djurskyddslag (1988:534)
2 § Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.
3 § Djur ska ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn. Fodret
och vattnet ska vara av god kvalitet och anpassat efter det djurslag som utfodras.
Stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn ska ge djuren tillräckligt
utrymme och skydd. Stall och andra förvaringsutrymmen för djur ska hållas rena.
4 § Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det
främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.
16 § Tillstånd till verksamheten ska den ha som yrkesmässigt eller i större
omfattning
1. håller, föder upp, upplåter eller säljer sällskapsdjur eller tar emot
sällskapsdjur för förvaring eller utfodring,
2. håller, föder upp, upplåter eller säljer hästar eller tar emot hästar för
förvaring eller utfodring eller använder hästar i ridskoleverksamhet, eller
3. föder upp pälsdjur.
Frågor om tillstånd prövas av den myndighet som regeringen bestämmer.
Myndigheten får också återkalla ett beviljat tillstånd. Vid tillståndsprövningen ska
särskild hänsyn tas till att den sökande kan anses lämplig att bedriva
verksamheten och att de anläggningar i vilka verksamheten ska bedrivas är
lämpliga från djurskyddssynpunkt.
Djurskyddsförordningen (1988:539)
2 § Ett djurstall skall vara utformat så att klimatet i stallet blir tillfredsställande.
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om kravet på tillstånd enligt 16 §
djurskyddslagen (1988:534) för hållande m.m. av häst, hund, katt och övriga
sällskapsdjur, DFS 2004:5, saknr L120
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4 § Följande verksamheter med hund ska anses vara av större omfattning:
1. hållande av 10 eller fler hundar äldre än 12 månader,
2. uppfödning av 3 eller fler kullar per år,
3. upplåtande av 3 eller fler hundar per år,
4. försäljning av hundar från 3 eller fler kullar per år av egen uppfödning,
5. försäljning av 3 eller fler hundar per år från annans uppfödning, samt
6. förvaring eller utfodring av 4 eller fler hundar.
Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt,
SJVFS 2008:5, saknr L012
1 kap
6 § Inomhusutrymmen ska vara ventilerade och isolerade så att de håller en
temperatur och luftfuktighet som är lämplig för de djur som hålls där.
Allmänna råd till 1 kap. 6 §
Temperaturen inomhus i hund- och kattstallar bör vara 10 – 21 oC, beroende på
hundens eller kattens ålder och ras. Gamla och mycket unga individer behöver
vanligtvis högre omgivningstemperatur.
12 § Liggplatserna i inomhusutrymmen och kojor ska vara torra och rena och ha
mjukt underlag. Liggplatserna ska vara så stora att djuren kan ligga ner i naturlig
ställning.
Allmänna råd till 1 kap. 12 §
Hundar bör ges möjlighet att bädda.
15 § Hundar och katter som hålls i en rastgård ska ha tillgång till platser som kan
ge både skugga och sol samt skydd mot vind och regn. Marken ska vara dränerad
så att den inte blir sörjig under normala väderleksförhållanden. Underlaget ska
vara av sådant material att hunden eller katten obehindrat kan gå på det.
Om det saknas inomhusutrymme i anslutning till rastgården ska djuren ha tillgång
till en koja.
18 § Hundar och katter ska dagligen ges foder. Fodret ska garantera tillräcklig,
allsidig och välbalanserad näringstillförsel och ges i sådan mängd så att de inte
blir för magra eller för feta.
19 § Hundar och katter ska hållas tillfredställande rena och pälsen ska skötas.
20 § Förvaringsutrymmen för hund och katt ska hållas tillfredställande rena.
Kap 2
2 § I en rastgård ska det finnas en utsiktspost i form av en från marken upphöjd
liggplats. Liggplatsen ska vara minst 0,5 m hög och vara så stor att varje hund
utan problem kan ligga ner i naturlig ställning. Små raser och hundar med nedsatt
rörlighet ska ha landgång eller trappa om de ej förmår att hoppa upp själva.
Allmänna råd till 2 kap. 2 §
Liggplatsen bör vara lika med mankhöjden på hunden, för att möjliggöra att
hunden kan använda utrymmet under liggplatsen för att få en liggplats i skuggan.
5 § En hundkoja ska vara isolerad och väl ventilerad. Den ska vara konstruerad
så att den skyddar mot blåst, direkt solsken, nederbörd, kyla och fukt.
Allmänna råd till 2 kap. 5 §
Kojan bör vara försedd med ett vindfång/en vindsluss så att vinden inte kan blåsa
rakt in i kojan.
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En kontrollmyndighet får meddela de förelägganden som behövs för att lagen, de
föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser
som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EGbestämmelserna ska följas. Förelägganden får förenas med vite enligt 26 §
djurskyddslagen.
En myndighet får bestämma att dess beslut ska gälla omedelbart även om
det överklagas (74 § djurskyddsförordningen).

Information
Om du följer detta beslut i rätt tid behöver du inte betala vitesbeloppet. Om du
däremot inte följer beslutet kommer Länsstyrelsen att ansöka hos domstol att du
ska åläggas att betala vitet. Länsstyrelsen kan även fatta ytterligare beslut med vite
om du inte har följt tidigare beslut. Du kan alltså inte befria dig från kraven i
beslutet genom att betala vitet.
Om du inte följer detta beslut har Länsstyrelsen som kontrollmyndighet skyldighet
att vidta ytterligare åtgärder. I sådant fall kan Länsstyrelsen komma att pröva
frågan om omhändertagande av djur och om förbud att ha hand om djur.
Uppföljande kontroll kommer att ske för att kontrollera att beslutet har följts.
Vid kontroll som utförts vid befogad anmälan eller vid uppföljande kontroll av
påpekade brister tas en kontrollavgift ut enligt Statens jordbruksverks föreskrifter
och allmänna råd (SJVFS 2008:67) om offentlig djurskyddskontroll.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av funktionschef Henrietta Johansson med
djurskyddskontrollant Emma Filipsson som föredragande.

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Henrietta Johansson
Funktionschef
Emma Filipsson
Djurskyddskontrollant

Bilaga
1. Du kan överklaga beslutet
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Bilaga 1

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
förvaltningsrätten. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till Länsstyrelsen i
Västra Götalands Län, 403 40 Göteborg. Du kan även skicka in överklagandet via e-post
till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om
överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till förvaltningsrätten.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del
av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be
om att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är
det förvaltningsrätten som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.
Om någon annan part överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan myndighet, är
tiden tre veckor från det datum som står på beslutet.
Ditt överklagande ska innehålla:
vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer
hur du vill att beslutet ska ändras
varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt
Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:
personnummer
adress till bostaden
telefonnummer där du kan nås
eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du skicka med kopior
på dessa.
Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet underteckna
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.
Ytterligare upplysningar
Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen, telefon 010-224
40 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.

