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Demonstration Demonstration Demonstration Demonstration den 23 mars i Kristianstadden 23 mars i Kristianstadden 23 mars i Kristianstadden 23 mars i Kristianstad    mot rättslöshet och mot rättslöshet och mot rättslöshet och mot rättslöshet och brister ibrister ibrister ibrister i    

djurskyddstillsynendjurskyddstillsynendjurskyddstillsynendjurskyddstillsynen    
 

Djurägarna Sverige arrangerar för andra gången en demonstration för att värna djurens och 

djurägarnas rättigheter. Bristen på rättssäkerhet i myndighetsutövningen är påtaglig. Dessutom 

finns det tydliga tecken på att allvarliga systemfel i myndighetsutövningen och brottslighet är en 

del av orsaken till övergreppen mot både djur och djurägare.  

På senare år har många uppmärksammat bristerna i rättssäkerhet och övertrampen av Länsstyrelser 

och andra myndigheter över hela landet.  

- Det är sedan länge känt att länsstyrelserna godtyckligt skapar egna regler och lika godtyckligt 

struntar i andra regler som är till för att garantera kvalitet och rättssäkerhet. Lika illa är det i 

förvaltningsdomstolarna. Tillsammans medverkar de till grymhet och rättslöshet mot både 

djur och djurägare, konstaterar Arne Forsling som är ordförande i Djurägarna Sverige.  

Djurägarna Sverige har i ett yttrande till regeringen 2015 konstaterat att möjligheten att fakturera 

och dra in pengar på extra tillsyn utgör en ingång till direkt brottslighet. Tjänstefel begås och på så 

sätt utnyttjas och missbrukas systemet grovt idag.  

- Eftersom Polisen regelmässigt underlåter att utreda brottet tjänstefel så kan denna statliga 

brottslighet fortsätta sitt värv helt ostört. 

Länsstyrelsen Skåne är inbjuden till att besvara Djurägarna Sveriges frågor under demonstrationen, 

men meddelar att man avstår. Arne Forsling kommenterar: 

- Länsstyrelsen bad oss istället att lämna våra synpunkter i receptionen. Det är en tydlig 

markering som visar att de inte vill kännas vid sina misstag och inte vill ha en dialog med oss 

som framför kritik mot deras myndighetsutövning. Att det även saknas uppföljning och en 

instans som kan granska och ifrågasätta Länsstyrelsens arbete är oerhört allvarligt. Vi kräver 

en granskningskommission. För oss är det här valrörelsens viktigaste fråga. 

Djurägarna Sverige har sett ett otal exempel på djur och djurägare som far illa i Sverige.  

- Vårt svenska ”djurskydd” har blivit en stat i staten där omtanken om djuren inte längre är i fokus. I 

december 2017 inträffade ytterligare ett tragiskt fall där en skånsk djurägare i förtvivlan valde att 

avsluta sitt liv på grund av en kontrollrapport som han förmodligen uppfattade som hotfull. 

Dessutom finns det en rad uppgifter i rapporten som vi bedömer är rena felaktigheter.  

Det finns också ett aktuellt fall med katten Honey som Länsstyrelsen ville avliva i strid mot ett 

veterinärintyg. En konflikt och maktkamp utbröt som enligt Djurägarna Sverige enbart syftade till att 



myndigheterna ville komma åt veterinären och även ta hennes legitimation. Fallet har väckt 

internationell uppmärksamhet.  

- Temat för demonstrationen är ”Stoppa maktmissbruket för ett mänskligare och djurvänligare 

djurskydd”. Vi samlas på Stora Torg i Kristianstad den 23 mars kl 12, och vandrar till Länsstyrelsen 

Skåne där vi kommer försöka få en kommentar från någon ansvarig. Möt upp på denna 

demonstration för demokrati, rättssäkerhet, djurskydd och djurvälfärd! 

 

För mer information, vänligen kontakta:  

Arne Forsling, ordförande  

Telefon: 073-18 35 042 

E-post: arne.forsling@gmail.com 

 

Om Djurägarna Sverige  

Föreningen Djurägarna Sverige arbetar för att stärka rättssäkerheten med fokus på djurvälfärd i 

svensk djurskyddstillsyn. Föreningen bedömer att dagens politik kring djurhållning ytterst leder till att 

Sveriges livsmedelsproduktion och djurhållning försvinner och utrotas. Det svenska regelverket 

strider dessutom mot europeisk lagstiftning i flera avseenden. Mer information runt evenemanget i 

Facebook-gruppen Djurägarna Sverige.  



 


