
Nästan varje vecka får Katarina von Hofsten 
utstå verbala hot. Så hon blev inte överraskad 
av att åtta av tio djurskyddsinspektörer upple-
ver hot eller våld i sin yrkesutövning, enligt en 
färsk undersökning från Naturvetarna.

– En del av hoten är förknippade med kri-
minalitet och missbruk. I jämförelse med stor-
stadsregionerna är vi rätt förskonade från den 
typen av djurägare.

Många hotar också med att skada sig själva. 
”Jag tar livet av mig om ni tar mina djur”, får 
hon höra.

INSTÄNGD I GARDEROB

Däremot är det ovanligt att djurägare gör all-
var av sina hot och tar till handgripligheter.

– En kollega blev instängd i en garderob 
och en annan blev utsatt för strypgrepp. Inga 
kroppsliga skador uppstod, men det är hän-
delser som sätter spår psykiskt.

De mest hotfulla situationerna uppstår hos 
djurägare med sällskapsdjur, alltså katt, hund, 
burfåglar och andra djurslag. ”Kom inte och 

säg något om mina djur eller barn”, är kom-
mentarer som förekommer..

– Lantbrukare är påpassade av veterinärer, 
seminörer, miljöskyddsinspektörer och andra. 
Det gör att vi kan fånga upp missförhållanden 
på ett tidigt stadium. 

Brister i lantbruket handlar mest om att 
djuren är smutsiga, magra eller att klövvården 
är eftersatt. Däremot är fallen av allvarlig van-
vård få, men de får stor uppmärksamhet i me-
dia när de inträffar.

Sällskapsdjuren kan lida brist på rastning 
eller är ensamma. Katter och hundar kan lika 
ofta vara feta som magra, vilket i båda fallen 
kan orsaka lidande.

DJURFÖRBUD

Sedan 1 juni 2018 har länsstyrelsen ett utökat 
uppdrag. Tidigare var det polisen som om-
händertog vanvårdade djur och såg till att de 
fick ett annat boende i väntan på försäljning, 
avlivning eller annan åtgärd. Det ansvaret lig-
ger nu på länsstyrelsen.

– Hittills i år har vi utfärdat ett femtontal 
djurförbud, där djur har beslagtagits. Det har 
ofast föregåtts av flera påpekanden och före-
lägganden.

När djur omhändertas är polisen alltid 

med. Då kan situationen bli hotfull, vilket 
hände en kollega till Katarina von Hofsten då 
en djurägare kom utspringande med en för-
skärare.

– Polisen är med för att skydda oss, men 
också för att ge tillträde in i hemmen eller i 
djurstallarna, Enligt statistik från 2018 har an-
mälningarna om grövre hot blivit fler i Västra 
Götaland efter det utökade ansvaret. Under 
första halvåret var det fem anmälningar, under 
andra halvåret åtta.

Men de flesta hot anmäls inte.
– Efter tjugo år i det här jobbet är jag lutt-

rad och tar det inte så personligt. Kanske jag i 
stället bär det inombords, spekulerar hon.

STÖTTAR VARANDRA

Stämningen bland kollegorna är fin, och de 
stöttar och pratar med varandra. Man kan 
också få hjälp av företagshälsovården om det 
behövs.

– Vi åker ofta ut två djurskyddsinspektö-
rer till de större gårdarna och där vi vet att det 
finns problem, både till oanmälda kontroller 
och efter anmälningar. Tyvärr är det falska 
alarm – obefogade anmälningar – i fyra av tio 
fall. Osämja med grannen eller bristande kun-
skap ligger ofta bakom. LEL

DJURSKYDDSINSPEKTÖR
Katarina von Hofsten jobbar på kontoret i Borås inom länsstyrelsen för Västra Götaland

Mobilen: Används främst för 
dokumentation genom fotografering och 
filmning. Det är viktigt att säkra bevisen 
inför en brottsutredning. Med mobilen är 
det också möjligt att spela in hot.

Skyddskläder: Flera upp-
sättningar av skyddskläder är med 
ute på inspektionsturen. För att und-
vika smittspridning måste skyddsklä-
derna bytas mellan varje gårdsbesök. 

På hönsbesättningar är det pap-
persoverall med huva 

som gäller.

Viktband: Är ingen 
exakt vetenskap, utan ger 
en hint om vad ett djur väger, 
vilket spelar roll för hur stora bå-
sen ska vara för till exempel en ko.

RAKEL: Ett system för trygghet, 
kopplat till larmcentralen. Tid och plats för 
besök hos djurägare meddelar hon till 
operatören på länsstyrelsen. Om hon 
inte är anträffbar via mobil när tiden har 
gått ut kontaktas chefen som efter di-
alog med polisen kan fatta beslut om 
ingripande.

Chef: Malin Wåhlstedt är ett viktigt boll-
plank och följer upp inspektioner med hänsyn till 
arbetsmiljön, bland annat genom att ställa frågor 
om hur det gick, och om det behövs stöd. Hon 
har också koll på fakta, som att drygt 80 pro-
cent av de runt två tusen anmälningarna i länet 
förra året rörde sällskapsdjur.

Lasermätare: 
Används för att mäta 
längd, bredd och area, 
som båspallar och annat.

För Katarina von Hofsten är det viktigt att ha 
goda relationer med djurägare och branschen. Hon 
deltar i debatter och seminarier om djurskydd som 
bland annat LRF anordnar. I möten med djurägare 
bjuder hon på sig själv. ”Det bästa med jobbet är att 
jag träffar många trevliga människor.”

Häst: På fritiden kör hon häst 
med vagn och kopplar av i naturen.

Lagtexter: I behändiga 
små foldrar finns utdrag från djur-
skyddslagen. De gamla paragrafer-
na gäller inte längre, då en ny djur-
skyddslag sjösattes 
1 april 2019. Nu är 
det på ett tydliga-
re sätt till exempel 
förbjudet att över-
ge katter och an-
dra djur. 

Efter tjugo år som djurskyddsinspek-
tör är Katarina von Hofsten luttrad. 
När pressen blir för hård stöttar man 
varandra i personalgruppen.


