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KAPITEL 9 POLISMYNDIGHETEN
Polismyndighetens verksamhet regleras bl.a. av polislagen
(1984:387) och polisförordningen (1998:1558).
Polismyndighetens ansvar i epizootisammanhang anges i 14 §
epizootilagen (1999:657), K1.
I detta kapitel lämnas exempel på vilka lagliga möjligheter
Polismyndigheten har att lämna hjälp i epizootisammanhang. Texten
grundar sig till stor del på material som myndigheten själv bidragit
med inom Jordbruksverkets STUDS-projekt 2002 – 2003.

A. Tillträde, personskydd
a. Polismyndigheten har laglig möjlighet att
-

biträda en annan myndighet för att dess personal ska få tillträde till gårdar och andra
utrymmen och kunna verkställa sin myndighetsutövning, samt

-

ge skydd åt personal som t.ex. ska ta prover, avliva djur, upprätta och bevaka
avspärrningar m.m.

b. Polismyndigheten (och bara denna myndighet) har möjlighet att använda sig av tvång eller
våld för att arbetet ska kunna fullgöras.

B. Avspärrning, bevakning, delgivning, provtransporter
Polismyndigheten har också laglig möjlighet att
-

upprätta och avlägsna avspärrningar (inklusive spärra av vägar),

-

initialt bevaka avspärrningar (inklusive kontroll av tillstånd för passage och
transporter),

-

delge beslut, samt

-

utföra brådskande transporter av prover (t.ex. med helikopter).
För eskortkörning av prover finns ingen uttalad skyldighet eller direkt stöd i
lagstiftningen. Däremot har polisen skyldighet att samverka med andra myndigheter.
Polislagen 2-3 §§

C. Begäran om stöd
a. Begäran om stöd från Polismyndigheten görs i första hand till aktuell polismyndighet. I
första hand kan vakthavande befäl kontaktas. Ansökan ska helst vara skriftlig men i
brådskande fall kan vakthavande befäl kontaktas per telefon.
b. Vid planerade aktiviteter där stöd från Polismyndigheten önskas är det Jordbruksverket
eller länsstyrelsen som i sin egenskap av tillsynsmyndighet begär hjälp från polisen.
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I de fall en operativ ledningscentral upprättas i närheten av ett epizootiutbrott kan det i många
fall vara lämpligt att de övergripande kontakterna med Polismyndigheten sköts av
länsstyrelsen i dess egenskap av samverkande myndighet.
c. En enskild veterinär kan också i en nödsituation begära hjälp direkt från ett polisdistrikt via
vaktahavande befäl i aktuell polismyndighet.
Kommentarer:
Den som begär stöd måste på ett tydligt sätt ange vad polisen ska hjälpa till med och på vilken
plats.
Polisen ska enligt 14 § epizootilagen lämna den hjälp som behövs för att lagen eller
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen skall efterlevas. Det kan bl.a.
handla om
-

att bistå tillsynsmyndigheten (Jordbruksverket eller länsstyrelsen) vid kontroll av
efterlevnaden av ett förbud mot transporter av levande djur i ett område där
transportrestriktioner råder och som anges i en föreskrift. Polisens roll vid sådan
kontroll är att stoppa transporten för det har inte tillsynsmyndigheten befogenhet att
göra. Det är sedan tillsynsmyndighetens (och inte polisens) sak att kontrollera om
transporten innehåller något olagligt.

-

att kontrollera att obehöriga inte tar sig in på en anläggning, i ett område eller i en
byggnad där tillträdesförbud råder på grund av
-

spärrförklaring enligt 4 § epizootilagen, eller

-

smittförklaring eller beslut om tillträdesförbud enligt 5 § epizootilagen.

Det är viktigt att klargöra för polisen att tillträdesförbudet då endast gäller t.ex. viss
angiven anläggning eller visst geografiskt avgränsat område som anges i beslutet.

Epizootihandboken DEL I 09 Polis100412

