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Ge bort en 
varm sängplats i jul!

Djuren på våra djurhem är många. De behöver mat, värme, sovplats,  
veterinärvård och någon som ger dem kärlek. Varför inte ge bort en  
julklapp som hjälper dessa djur? 

Julgåva A
Mat till en katt
Katterna på Djurskyddet Sveriges 
djurhem är många och det går 
åt mycket mat för att mätta alla 
magar. Den här julklappen räcker 
till mat i ungefär en månad för en 
katt på något av våra djurhem.
Pris: 100 kr

Julgåva C
Mat & sängplats  
till en hund
Flera av Djurskyddet Sveriges 
djurhem tar hand om hundar som 
behöver nya hem. Den här jul-
klappen räcker till att ge ytterli-
gare en hund mat och en varm 
sängplats i ungefär en månad på 
något av våra djurhem.
Pris: 500 kr

Julgåva B
Mat & sängplats  
till en katt
Det finns många hemlösa katter 
som är i behov av mat och varma 
sängplatser. Den här julklappen 
räcker till att ge ytterligare en 
katt mat och en varm sängplats 
i ungefär en månad på något av 
våra djurhem.
Pris: 200 kr

Gör så här för att beställa julgåvorna:
Alternativ 1 
Gör din beställning på www.djurskyddet.se. Där kan du välja om du vill skriva ut julgåvobeviset själv eller få det hemskickat.

Alternativ 2 
Sätt in din gåva senast 9 december på PG 90 01 06-6. Skriv i meddelanderutan vilken julgåva du vill köpa och antal. 
Exempel: Julgåva B 2 st. Vi skickar hem julgåvobeviset till dig.

Alternativ 3 
Ring 08-673 35 11

Detta är exempel på vad pengarna vi får in via gåvor används till.
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 Djurskyddet Sverige är med sina nästan 13 500 medlemmar och 
cirka 60 anslutna djurskyddsföreningar en av Sveriges största djur-
skyddsorganisationer. Vi har arbetat i över 100 år för att hjälpa djuren.

 Vi arbetar för att alla djur ska ha det bra. Vi vill att alla djur ska 
ges möjlighet att utföra sina naturliga beteenden och att djurens 
livskvalitet ska förbättras. Vi vill att alla människor har ett etiskt och 
empatiskt förhållningssätt vilket innebär att vi tar ansvar för alla djur 
och bemöter dem med respekt.

 Vi opinionsbildar och påverkar politiker för att förbättra djurskydds-
lagstiftningen. Vi finns representerade i olika arbetsgrupper och kom-
mittéer samt är remissinstans åt departement och myndigheter.

 Våra lokala föreningar arbetar bland annat med att ta hand om djur 
som har blivit hemlösa och vanvårdade.

 Internationellt arbetar vi genom Nordiska Djurskyddsrådet,
Eurogroup for Animals och World society for the Protection of Animals 
(WSPA).

 Vårt arbete finansieras av medlemsavgifter, arv och gåvor. 
Organisationen har 90-konto, verksamheten kontrolleras därmed av 
Svensk Insamlingskontroll. Läs mer på www.djurskyddet.se.
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tyck till! Mejla dina idéer och åsikter till redaktionen@djurskyddet.se. Kommentera våra 
artiklar på tidningen.djurskyddet.se. Följ oss på www.facebook.com/djurskyddet.

Hästen väljer inte själv
 Travhästar är elitidrottare, det säger 
var och varannan inom travet. Jag vet 
vad elitidrott handlar om, har tävlat 
internationellt och varit med i svenska 
landslaget i judo i över 15 år.

Jag vet hur det är att träna hårt, hur 
roligt det är men också hur jobbigt. 
Hur det är när man bara vill säga, nej 
tack, packa väskan och gå hem. Den 
där smygande ångesten inför den tuffa 
prestationen. Hur man ändå fortsätter 
eftersom man tänker på OS-medaljen 
man så gärna vill ha. Men vad får hästen 
att springa det fortaste den kan? Vad får 
den att ta ut sig sådär maximalt som bara 
elitidrottare gör med mjölksyran brän-
nande i varenda muskel? Jag väljer ju att 
fortsätta och jag vet varför jag tränar. Jag 
vet varför jag måste ge det där lilla extra. 
Det vet faktiskt inte hästen.

Tävlingar med djur, där ära och pengar 
står på spel, gagnar sällan djurindivi-
den. Men om man ändå väljer att nyttja 
hästen till trav då tycker jag att man med 
dunder och brak måste satsa resurser 
för att motbevisa minsta misstanke att 
hästarna inte skulle gilla tävlandet. 

Även om man inom sporten arbetar 
en del med djurskyddsfrågorna så är 
det inte nog.  Endast mellan en och två 
promille av ATG:s omsättning på 12,8 
miljarder kronor går till något slags 
djurskydd för hästarna. Hela perspektivet 
måste vändas. Djurskydd för hästarna 
måste vara nummer ett och en försik-
tighetsprincip ska gälla. Man ska inte 
behöva forska för att bevisa att djuren far 
illa. Det ska vara tvärtom. Att man med 
forskning måste visa att hästen gillar att 
få ett bett i munnen och tungan fast- 
bunden innan loppet. Att bara visa att 
hästen inte haltar eller är sjuk räcker 
inte, det är en grundförutsättning. Man 
måste kunna bevisa att hästen tycker 
tävlandet är roligt. 

Elsa Frizell
Redaktör
elsa.frizell@djurskyddet.se
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Inte praxis att små 
djur ger mildare straff
I förra numret undrade Djurskyddet Västerås 
Huskatten om små djur ger mildare straff. 
Det var det svar föreningen fått från åkla-
garen i ett djurplågerifall av katt. Nej, det 
är inte praxis att djuplågeri av små djur ger 
mildare straff än om brottet riktar sig mot 
stora djur. Enligt min uppfattning är detta 
en alldeles felaktig uppfattning. Det är det 
enskilda brottets olika moment och karaktär 
och inte djurets storlek som har betydelse. 

Där är den ingen skillnad på katt, hund el-
ler ko. Det har också stor betydelse om den 
brottsliga gärningen genomförs uppsåtligen 
eller av oaktsamhet. Ett litet djur plågas 
naturligtvis och tillfogas ett otillbörligt li-
dande precis som ett större djur. Om en viss 
domstol kommer fram till ett avgörande, där 
domslutet känns fel, är det bra att kontakta 
åklagaren för att om möjligt söka förmå 
åklagaren att överklaga domen. 

Sven-Erik Alhem, förbundsstyrelseledamot  
Djurskyddet Sverige

Empatilöst av rabbi 
Nachman!
”Vi förväntar oss att våra traditioner 
respekteras” säger rabbi Isak Nachman! 
Själv förväntar jag mig att svensk lag och 
svenska normer följs! Jag hoppas verkligen 
att rabbi Nachman inte är representativ för 
alla svenska judar, det skulle vara mycket 
tråkigt. Tydligen tror man att djuret skadas 
mer av att bedövas innan slakt. Hur enfaldig 
och empatilös får man vara? Jag hade 
faktiskt trott mer om en representant för en 
grupp som drabbats hårt och orättvist men 
tydligen är det hel okej att bara vända sig 
om och sparka på någon annan som inte 
kan försvara sig. Kom inte dragande med 
antisemitism, det är bara fult! Jag försvarar 
alla mot orättvisor och grymhet, oavsett ras, 
religion, sexuell läggning, intelligensgrad och 
antal ben. Om den dagen kommer, kommer 
jag även att ställa mig mellan rabbi Nach-
man och den som vill göra honom illa. Med 
förhoppning om en bättre värld för alla. 

 Agneta Hägglund

Varför inte redan nu?
Om 20 år tror jag att vi med förfäran tittar 
tillbaka på hur vi utnyttjade, behandlade 
och plågade djur i vår livsmedelsproduk-
tion – precis som vi förfäras över hur vi 
för inte så många decennier sedan trodde 
att spädbarn var okänsliga för smärta och 
behandlade dem därefter.

Om tjugo år tror jag att vi för att kalla 
oss djurvänner inte bara gillar hundar och 
kanske katter utan också bryr oss om hur 
djuret, som ligger på tallriken framför oss 
eller i korvbrödet i handen, har haft det 
under sitt liv. Jag tror att det om tjugo år 
känns fullständigt främmande för oss att 
hålla frihetsvarelser som fåglar, kaniner 

och andra smådjur i bur för vårt eget nöjes 
skull. Att det är lika självklart för oss att 
det inte är intelligensnivån hos ett djurslag 
eller en individ som avgör hur väl de ska 
behandlas utan att alla varelser har rätt att 
bemötas med respekt och vänlighet. 

Om tjugo år tror jag att alla dispenser om 
att hålla så kallade slakttjurar uppbundna 
i mörka stall året om är ett dåligt minne 
blott. Utvecklingen går i denna riktning 
– så varför vänta så länge, på bekostnad 
av otaliga plågade varelser och vår egen 
värdighet? 

 Annie Andersson

4  djurskyddet



Gläd dina nära och kära med en julklapp som 
räddar djur och intygar att mottagaren är en 
snäll människa. Vi använder din gåva för att 
ersätta djurförsök med nya effektivare metoder.  
För både människors och djurs bästa.  
Snällare kan det inte bli! 

Snällhetsintyget kostar 200 kr, men du kan 
skänka ett högre belopp om du vill. Intyget  
kommer med kuvert. Gör din beställning 
på nästa sida!

Ge bort ett 
Snällhetsintyg i jul! 

Vi arbetar för att djurförsök ska ersättas med moderna djurfria metoder. 
www.forskautandjurforsok.se • Pg: 90 70 90-5 • Tel: 08-749 03 40

På de jagades sida

www.jaktkritikerna.se
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Hjälp till att minska det lidande som jakten utsätter 
levande, kännande vilda djur för. Vi är den enda 
organisation i sverige som helt koncentrerar vårt 
arbete på problemen i samband med jakt och annan 
förföljelse av vilda djur.

Bli medlem och ställ dig på de jagades sida.

SÖK STIPENDIUM!
Djurvännernas Förening i Stockholm delar 
ut stipendium på 35 000 kr till person eller 
personer, som genom forskning eller genom 
annan insats främjar djurs välfärd.

Stipendiet sökes senast 16 januari 2012
med kortfattad motivering till:

Djurvännernas Förening i Stockholm
c/o Lennart Garmer
Ekbacksvägen 14
182 38 Danderyd
E-post: lennart.garmer@swipnet.se

djurskyddet  5



www.djurskyddet.se

Läs fler  
djurskyddsnyheter: 
tidningen.djurskyddet.se 
  

Du behöver  
inte frankera!

 Jag beställer               st snällhetsintyg à 200 kr 

 Jag beställer               st snällhetsintyg på valfri summa:                 kr 
                                                                                                  (minst 200 kr) 

 

Gör så här:
Fyll i din beställning, namn och adress. Klipp ut, vik, förslut och posta. 
Portot är betalt. Vi skickar ett inbetalningskort med din leverans. 
Portokostnaden för leveransen ingår i priset. Tack för din beställning!

Forska Utan Djurförsök
Frisvar
Kundnr 120 581 000
125 20 Älvsjö

Vi
k 

oc
h 

fö
rs

lu
t m

ed
 e

n 
te

jp
bi

t

Namn: _________________________________________

Adress: ________________________________________

           ________________________________________       

Telefon eller e-post: ________________________________

AVSÄNDARE:
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Valpar räddade av 
Djurskyddet Malmö
 den omhändertagna tiken dog under 
kejsarsnittet. Tack vare Djurskyddet Malmös 
arbete har snart alla de tretton valparna ett 
nytt hem.

Djurambulansen i Malmö omhändertog 
den dräktiga tiken från en person med djur-
förbud. När valparna skulle födas uppstod 
komplikationer och man var tvungen att göra 
ett kejsarsnitt som tiken inte överlevde. Djur-
skyddet Malmö kontaktades för att hjälpa till 
med omplaceringen. 

– På fyra veckor har vi omplacerat åtta val-
par och vi har över 50 intresserade till reste-
rande fem så vi tror att vi kommer att kunna 
hitta bra hem, säger Catharina Lundberg som 
är ordförande i Djurskyddet Malmö. 

Föreningen har omplacerat 90 hundar i år. 
Förra året fick 97 hundar nytt hem. Hundarna 
kommer bara från polisen, till exempel när 
de tagit hand om hundar från olämpliga 
djurägare.

– Det tar aldrig slut, vi går på knäna. Ändå 
tror jag bara att vi ser toppen på ett isberg, 
säger Catharina. 

Föreningen är mycket noga med att rätt 
hund kommer till rätt person vid ompla-
ceringar. De gör telefonintervjuer och tar 
veterinärer som referens.

– Har man inte haft djur förut får de inte ta 
hand om våra hundar. Vi vill ha en veterinär 
som kan ge bra referenser till djurägaren. 
Vi missar säkert många bra hem men vi vill 
kunna vara så säkra som det går att vara, 
säger hon.

Efter ett par veckor görs hembesök i 
hundens nya hem och de flesta placeringarna 
har gått bra. 

Det var Catharina Lundberg som startade 
verksamheten med att hjälpa hundar för 
sex år sedan. Föreningen driver under 2011 

också ett projekt 
tillsammans med 
Skånes stadsmis-
sion för att hjälpa 
hemlösas hundar.

– Jag lägger 
ungefär 30 tim-
mar i veckan på 
detta. Jag job-
bar 75 procent 
ändå hinner 

jag inte mycket 
annat. Men jag 

brinner för detta!, 
säger Catharina. 

Läs mer på  
www.djurskyddetmalmo.se

 Under hösten har ett stort EU-projekt star-
tat för att skapa bättre välfärd hos odlad fisk. 

– Vi ska titta på personlighet, miljöer och 
stressfaktorer, säger Svante Winberg, profes-
sor vid institutionen för neurovetenskap på 
Uppsala Universitet.

COPEWELL heter projektet som engagerar 
17 forskningsinstitutioner i nio länder runt om 
i Europa. Forskarna ska undersöka hur fisken 
upplever sin miljö och vilka faktorer som kan 
visa att fisken har ett dåligt välbefinnande. 

Hur ska ni göra det?
– Till exempel genom beteendestudier 

där man frågar fisken vad den föredrar. Det 
kan man exempelvis göra genom att ha en 
bassäng med en rutig och en randig del.  Vid 
den rutiga delen får den en form av belöning. 
Fisken kommer då att föredra den rutiga 
sidan. Det här kan man göra varianter på för 
att på så vis se vad fiskar tycker om och inte, 
säger, Svante Winberg.

Projektet ska pågå i fyra år. 

Ny forskning för fiskvälfärd

 det är förbjudet att testa smink på djur. Ändå föds svenska tuppar upp med enda 
syfte att bli läppförstoringar och antirynkkrämer. Det avslöjade Sveriges radio P1 un-
der det granskande reportaget som sändes i Kaliber i oktober. Tupparna avlas fram 
för att ha så stora kammar som möjligt och ur kammen utvinns hyaluronsyra 
som finns i bland annat läppförstoringar och antirynkkrämer. Resten av tuppen 
mals ner och blir biogas eller minkmat.

Jordbruksverket och den djuretiska nämnd som godkänt uppfödningen 
har inte känt till att tupparna använts till skönhetsprodukter. De har bara känt 
till den medicinska delen där tupparna används till exempel till ögonkirurgi. 
Lagen förbjuder bara att man testar smink och hudkrämer på djur, inte att man 
gör produkter av djuret.

– Att föda upp tuppar enbart för att använda deras kam till kosmetisk fram-
ställning ska räknas som försöksdjursverksamhet. Därmed bör djurförsöksetiska 
nämnden stoppa tuppuppfödningen. Detta är inte etiskt försvarbart!, säger Sven 
Stenson, ordförande i Djurskyddet Sverige. 

Tuppar blir läppförstoring
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i korthet Redaktör Elsa Frizell

”Det tar 
aldrig slut, vi går 
på knäna. Ändå 

tror jag bara att vi 
ser toppen på ett 

isberg.”  
Catharina Lundberg, ordförande, 

Djurskyddet Malmö

Fiskars personlighet och vad de blir stressade av ska undersökas i ett stort forskningsprojekt.
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i korthet Redaktör Elsa Frizell

Djurskyddet  
Ängelholm-Bjäre  
räddade hästar
 Tack vare djurskyddet Ängelholm-Bjäres 
hårda arbete mår de vanvårdade hästarna i 
norra Skåne bra. 

De magra hingstarna hade inget bete och 
endast en lerpöl att dricka ur. Stona hade 
oläkta sår och trasiga hovar. Djurskyddet 
Ängelholm-Bjäre slog i juli larm till länssty-
relsen som genast gjorde ett oanmält besök. 
Det resulterade i flera åtgärdspunkter för 
mannen som hade 87 hästar och inte 66 som 
han har tillstånd för. Under hela somma-
ren och hösten har föreningen varje vecka 
bevakat ifall hästarna fått mat och vatten och 
har flera gånger i månaden haft kontakt med 
Länsstyrelsen. 

– Under flera perioder har hästarna varit 
utan mat men nu har alla stödutfodring och 
hull på kroppen, säger talespersonen för 
Djurskyddet Ängelholm–Bjäre.

Länsstyrelsen besökte mannen för två 
veckor sedan och bedömde då att hästhåll-
ningen var bra men att stallarna och ligghal-
larna fortfarande hade brister. Dessutom 
saknas 40-50 hästpass.

– Vi känner en oro inför vintern då vätan 
och kylan kommer och det saknas plats för 
alla hästar i ligghallarna. Men vi fortsätter 
bevaka fallet, säger talespersonen för Djur-
skyddet Ängelholm–Bjäre. 

Räddad tack vare katthemmet

Show för djurens skull
 djurskyddet Karlstad arrangerade välgö-
renhetsshow och drog in 30 000 kronor.

– Det blev över förväntan, säger Camilla Jo-
hansson som sitter i styrelsen för Djurskyddet 
Karlstad och som har varit en av arrangörerna 
för kvällen.

Deltagarna fick äta tvårätters middag med 
underhållning av stå-upp komiker. Sedan blev 
det dans till liveband. Biljetterna kostade 300 
kronor och det såldes barhängsplatser och 
entrébiljetter till dansen.

– Förutom intäkterna får vi genom showen 
chans att informera nya människor om vårt 
arbete. Folk var jättenöjda och många hoppas 
på att vi kommer arrangera detta nästa år 
också, säger Camilla Johansson som rekom-
menderar andra föreningar detta koncept.  

Pengarna ska gå till föreningens djurhem 
som omplacerar cirka 300 katter per år. 

– Det finns många hål att fylla, till veteri-
närvård, kattmat och personal, säger Camilla 
Johansson. 

 Katten Flickan var fullt frisk men skulle 
avlivas. Det ville inte veterinären och ringde 
katthemmet. Flickan är en av de 19 katter som 
fått ett nytt hem sedan Falkenbergsortens 
Djurskyddsförening öppnade sitt katthem i 
juli.

– Flickan var lite försynt här på katthem-
met, vi skulle just låta henne bo på ett av våra 
jourhem när hon istället fick ett helt nytt hem, 
säger Britten Hedin som är föreståndare på 
katthemmet. 

Och det blev en lyckad omplacering. 
– Vi fick ett fantastiskt brev där de nya 

ägarna berättade hur Flickan mådde. Jag 
började gråta när jag fick det, det var så fint. 
Det är en av många solskenshistorier som gör 
att vi orkar kämpa vidare, säger Britten 
Hedin.

Föreningen fick en helt ny 
styrelse för några år sedan 
och med den ny energi. 
Medlemsantalet har 
ökat från runt 100 till 
cirka 270 stycken. 
Jourhem för katter 
startades men snart 
insåg föreningen att 
ett katthem behöv-
des. 

– Det är svårt att 
hitta bra jourhem. Ofta 
har djurvänner som vill 
hjälpa till egna djur och 
då finns smittorisk. Så djuren i 

jourhemmen behöver egentligen ett eget rum 
och det blir svårt för folk att erbjuda, säger 
Britten Hedin.

Tack vare medlemmarnas hårda arbete 
kunde katthemmet startas. Men först efter en 
ett och ett halvt års kämpande mot Läns-
styrelsen.

– De ville först inte ge oss tillstånd att ha 
katthemmet. De menade att det fanns smit-
torisk att ha katterna fritt och inte i burar. 
Men vi har ju såklart karantän och kan dela av 
rummen vid behov, säger Britten. 

Föreningen överklagade till Förvaltningsrät-
ten och fick rätt. Om katterna andas samma 
luft är smittorisken lika stor för katter i burar 
som om de går fritt, menade Förvaltningsrät-

ten. 
– Katter kan ju bli 

stressade av att vara i 
grupp men de här kat-
terna ligger oftast i en 
stor hög, skrattar Brit-
ten. Vi bevakar särskilt 
om det verkar vara en 
katt som inte trivs i 
gruppen, säger hon.  

Katthemmet drivs 
helt och hållet av 
volontärer.

– Vi har så många 
fina, underbara medlem-

mar som verkligen hjälper 
till. De är helt fantastiska, 

säger Britten. 

”Vi har så många 
fina, underbara 

medlemmar som 
verkligen hjälper till. De 

är helt fantastiska.”  
Britten Hedin, föreståndare 

på Falkenbergsortens 
Djurskyddsföreningskatthem

Falkenbergsortens Djurskyddsförening hjälpte katten Flickan till ett nytt hem.
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Åtal väckt för  
dödsmisshandeln av 
hunden Shiva
 den man som torterade och misshand-
lade hunden Shiva svårt och sedan kvävde 
henne i en plastpåse ska nu ställas inför rätta. 
Åklagaren yrkar på två års fängelse eftersom 
mannen har visat stor hänsynslöshet genom 
upprepade våldshandlingar med inslag av 
tortyr som slutligen lett till hundens död.  

Tidningen Djurskyddet bevakar rätte- 
gången på tidningen.djurskyddet.se. 

Arlas kor utan bete
 arla köper mjölken trots att korna inte fått 
bete. Nu kräver Djurskyddet Sverige att Arla 
ska ha egna kontroller. 

– Man kan inte marknadsföra Bregottidyl-
len och sedan stänga in korna hela som-
maren, säger Sven Stenson, ordförande i 
Djurskyddet Sverige. 

Länsstyrelsen i Kalmar har inventerat om 
korna har fått bete under sommaren. Nu ris-
kerar tre Arlamjölkbönder åtal för att inte ha 
släppt ut sina kor. Arla har under hela denna 
period köpt mjölk från dessa producenter. 

– Vi anser att Arla ska ha ett eget kontroll-
program som kan säkerställa att kossorna har 
det så bra som i reklamen de marknadsför sig 
med, säger Sven Stenson.

Kontrollprogrammet ska vara ett komple-
ment till Länsstyrelsens inspektioner och 
vara en blåslampa på bönderna så att de 
följer lagens krav på bete anser Djurskyddet 
Sverige.

– Det är dåligt av Arla att inte ta mer ansvar 
för produktionen. Det finns flera exempel 
på andra företag inom livsmedelsbranschen 
som själva säkerställer att djuren har det bra. 
Detta är inte bara ett svek mot kossorna, det 
är också att lura konsumenten, säger Sven 
Stenson. 

 EU-parlamentet har ställt sig bakom en 
skriftlig förklaring för obligatorisk märkning 
och registrering av hund. Nu ska 
kommissionen ta fram ett 
lagförslag.

– Det är extremt 
stort att det här går 
igenom. Djur-
skyddsorganisa-
tioner runt om 
i Europa har 
arbetat i över 
tio år med 
detta, säger 
Eva Johans-
son som är 
ordförande 
i organisatio-
nen ESDAW 
som är en av 
många som påver-
kat politikerna.

Kommissionen får nu 
i uppdrag av parlamentet 
att komma med ett lagförslag 
på hur en obligatorisk märkning och 
registrering av hundar kan se ut. Parlamentet 
vill också att det tas fram en gemensam stra-
tegi för vaccinationer och kastrering för att 
förhindra att antalet oönskade hemlösa hun-

dar växer. Lagförslaget ska sedan godkännas 
av Parlamentet och ministerrådet.

Idag finns ett stort djurskyddspro-
blem i Europa med hundar 

som inte har något hem. 
De lever i flockar, 

många gånger utan 
mat och vatten 

och med sjukdo-
mar och para-
siter som ger 
stort lidande. 
Obligatorisk 
märkning, 
registrering 
och kastrering 
skulle vara ett 

effektivt sätt 
att hjälpa dessa 

djur. 
– Över 400, en 

stor majoritet, av par-
lamentet skrev på. Det 

visar att det finns en realis-
tisk chans att ett lagförslag från 

kommissionen faktiskt kan gå igenom. 
Detta var första steget, säger hon.

– Nu måste vi fortsätta att arbeta hårt för 
att få till en lag för sällskapsdjuren i Europa, 
säger Eva Johansson. 

Seger för Europas hundar

 Vattensköldpaddan agneta behöver ett nytt hem. Hon hittades och lämnades in till 
djursjukhuset. Nu har hon kommit till Djurskyddet Göteborgs djurhem Kullbäckstorp. 

Länsstyrelsen har gjort ett djurskyddsärende av Agneta eftersom det inte är sannolikt att 
hon rymt eller blivit borttappad utan blivit övergiven av sin ägare. 

– Länsstyrelsen bestämmer nu vad som kommer hända med henne men det mest troliga 
är att ägaren inte hittas och att vi blir erbjudna att ta över henne. Det kommer vi att göra, 
säger Susanne som är verksamhetschef på djurhemmet.

Hon ser att vattensköldpaddor är ett växande problem. 
– De små söta vattensköldpaddorna som finns i djuraffären blir snabbt rätt stora och de 

lever länge. Vi får in fler och fler, fem stycken bara i år och de är svåra att omplacera. Zoo-
handlarna måste ta ett större ansvar och informera bättre om vad det innebär att ha en 
vattensköldpadda, säger Susanne.

Djurskyddet Göteborg har ett ramavtal med polisen. Det innebär att djurhemmet får in 
omhändertagna och upphittade djur via polisen och Länsstyrelsen. Så länge djuret utreds 
ägs det av polisen och då får djurhemmet betalt. 

– I de flesta fall då ingen ägare kan hittas till djuret, alternativt där polisen eller Länssty-
relsen bedömer att djuret inte ska tillbaka till sin ägare, får vi en förfrågan om överlåtelse av 
djuret. Vi får då möjlighet att finna nya bra hem till dem, säger Susanne. 

Djurskyddet Göteborgs djurhem är ett av Sveriges största. Tio personer är anställda på 
fyra och en halv tjänst. Dessutom finns alla praktikanter och volontärer. Och de behövs. 
Djurhemmet har plats för 45 katter och 15 vuxna hundar. Hamstrar, kaniner, fiskar och fåglar 
får också nya hem med hjälp av djurhemmet. 

Vattensköldpaddor ett växande problem
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tema travsport

hur mår  
travhästen?
Hästar kan piskas till miljonvinst och de  
blir allt yngre när de startar. Banveterinärerna 
sägs vara garant för att hästarna mår bra. Men 
de har varken tid eller resurser och beskriver 
sig som gisslan, för travet och för staten.



tema travsport Text och foto Elsa Frizell

Regnet strilar genom strålkastarljuset. Hovarna smattrar i leran. 
Musklerna blänker och ångar. Idag tävlar treåriga stoet Elekta Sund 
på Solvalla. 2100 meter ska hon springa. Det snabbaste hon kan.

Ikväll är det kval till Sveriges största 
treåringslopp. De tolv bästa ska få 
tävla om en miljon nästa söndag. 

Elektra Sund är en av 133 hästar som trä-
nas i Stig H Johansson stall och det är där 
jag träffar henne och hästskötaren Carina 
Söderlund. Det är eftermiddag, i stallet 
doftar det rengöringsmedel och svagt av 
hö och gödsel. Från boxarna hörs ett dovt 
tuggande från hästarna. Carina småpratar 
med dem medan hon gör klart det sista 
innan transporten kommer. 

– Idag har Elektra promenerat en stund 
i skogen, sedan fick hon en dusch med 
schamponering och nya skor. Nu ska hon 
bara ta det lugnt i boxen tills vi ska åka, 
säger Carina. 

Veckan inför tävling har sett ut som vanligt. 
– Hästar vill ha rutiner, de är vanedjur. 

På förmiddagen får hon träning och får gå 
i hagen en stund. Två gånger per vecka är 
det hård träning, resten lugnare motions-
träning. Klockan tolv går hon alltid in och 
äter lunch och på eftermiddagarna är hon 
inne och blir ompysslad. 

Elektra sticker ut sitt nötfärgade mus-
kulösa huvud ur boxen. Stå inte för nära 

varnar Carina och ler, hon kan nypas. 
Hingsten Stormysky ska också med till 
Solvalla idag, han och Elektra får duschade 
hovar. Sedan sätter Carina transportban-
dage, flätar luggen, sprayar på skinnet med 
glansspray och borstar manen. 

– Jag tror att hon vet att hon ska tävla, 
att idag är det dags, säger hon och tillägger 
att hon vill att de ska se extra välskötta och 
piffade ut en tävlingsdag.

Björn stiger in i stallet. Han är en av de 
90 som äger en del av Elektra Sund och 
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Tufft trav för Elektra

Hästskötaren Carina Söderlund förbereder stoet Elektra inför tävlingsdagen.
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han vill se henne innan start. 
– Det är spännande att äga häst. Jag är 

delägare i tre hästar. En av dem blir säkert 
bra, säger han. 

Fast det är inte för pengarna han har 
häst intygar han. Det är för spänningen. 

den stora hästtransporten kör upp framför 
stallet. En ung häst som ska till Solvalla för 
kastrering på ATG-kliniken vill inte gå på. 
Urban Blomquist som sköter transporterna 
tar en lina och föser på bakifrån samtidigt 
som hästen dras i grimman fram. En tredje 
man drar hästen i svansen. Hästen böjer 
bakbenen och spjärnar. Carina repar lite 
gräs och lockar, då går det. 

– Den är så ung den här hästen, de blir 
snabbt vana. Oftast går de bara på trans-
porten. Förr var det mycket mer dumma 
hästar. Nu har aveln gjort hästarna trevliga 
och folk behöver inte bli rädda och arga, 
säger Urban. 

Carina leder på Elektra som snabbt går 
upp på sin plats.  

Vi kör in på Solvalla och hästarna leds in i 
Stig H Johanssons eget stall. Elektra ställs i en 
box och får vatten. Hon är lugn men bland 

skötarna märks en annan intensitet. Det är 
dags att sätta på utrustningen inför dagens 
första uppvärmning. Elektra får på sig ben-
skydd, selen och sulkyn spänns på. Huvudla-
get, det vill säga remmarna runt huvudet, och 
bettet fästs. Carina tar tag i tungan, pressar 
ned den och fäster ett så kallat tungband 
runt den. 

– Hästarna måste ha det annars kan de 
lägga tungan över bettet och då går de inte 
att styra, säger hon. 

Från huvudet och till selen fästs en 
checkrem som gör att Elektra 
inte kan böja ned huvudet.

– Om hon böjer ned 
huvudet kan hon få svårt 
att andas, förklarar 
Carina.

svansen träs in i en 
ring med en tung pinne 
på, så kallad svansgaf-
fel. Runt pinnen spänns 
sedan svansen fast. 

– Elektra pendlar så 
mycket med svansen annars 
eller lyfter den, säger Carina. 

Till sist stoppar Carina in öronproppar som 
har långa snören fästa i. 

– Då kan kusken dra ur propparna på 
upploppet så ger hästarna det lilla extra, 
säger hon. 

Hon berättar att hon brukar vara snabb 
med att sätta tillbaka öronpropparna sedan. 

– Många hästar blir uppstressade när det 
är tävling, säger hon.

Elektra är klar. Hon känns liksom inlåst i all 
utrustning där hon står i mitt-

gången mellan boxarna och 
tuggar frenetiskt på bettet. 

Hon slänger lite med 
huvudet.

– Nu är hon ivrig att 
få komma ut, säger 
Carina och leder ut 
Elektra.

Tränaren Reino 
Liljendahl hoppar 

upp på sulkyn och kör 
ut på travbanan. Efter 

en stund kommer han 
tillbaka. Elektra ångar och 

är blank av svett. All utrustning 

”Det går 
inte att säga att 

det bara är lek, att 
vi inte kräver något 
av hästarna för det 

gör vi ju.”
Erik Adielsson,  

proffskusk

tema travsport

Elektra får vila en stund i boxen efter transporten 
till Solvalla.

Carina har stoppat proppar i Elektras öron och spänt fast hennes tunga. Nu ska de sista 
remmarna  justeras och skorna tas av.
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tas av, hon duschas, får täcke på sig och lite 
havre i boxen.  

– Hästen ska behandlas som toppidrotts-
män, säger Reino. De ska må bra, ha rätt trä-
ning, rätt kost och vila. Du kan aldrig tvinga 
en travhäst att springa, säger Reino. 

Spöet tycker han är ett viktigt korri-
geringsmoment, att bara visa spöet kan 
hjälpa. 

– Men du kan aldrig driva med det så att 
de springer hårdare, säger han. 

Han ser inga djurskyddsrisker med 
travet men välkomnar hårda kontroller och 
granskningar.   

– Jag är väldigt nöjd, det här är seriöst, 
säger han. 

Elektra ska värmas igen. Utrustningen sätts 
på. Proffskusken Erik Adielsson kör många 
olika hästar idag. Han gör sista värmning-
en och sedan följer samma procedur för 
Elektra: Utrustning av, dusch, täcke, havre 
och vatten i boxen. 

– Det går aldrig att tvinga en häst att 
springa, säger även Erik. Hästar älskar att 
tävla. Och de som inte har tävlingsinstinkt 
blir inga bra travhästar.

Det gäller att skapa ett förtroende hos 
hästen, säger han. 

– Man kan inte kräva allt varje gång. 
Ibland måste de få ha ett snällare lopp. 
Det gäller att skapa ett förtroende. Att 
läsa hästens signaler. En häst som mår bra 
presterar bra. 

Erik säger att han har förståelse för folk 
som blir upprörda över spöanvändningen.

– Det går inte att säga att det bara är 
lek, att vi inte kräver något av hästarna för 
det gör vi ju. Men spödrivningen kan se 
mycket värre ut än vad den egentligen är, 
säger han. 

nu är det dags. Utrusningen sätts på igen 
och skorna på framhovarna tas av. 

– Många hästar springer bättre barfota 
men det får hon bara göra under själva lop-
pet, inte på uppvärmningen, säger Carina. 

Hästarna kallas till banan för defilering. 
Ekipagen ska köra framför banveterinären 
som kan titta om någon häst haltar eller 
inte verkar må bra. 

Glad marschmusik strömmar ur högta-
larna och en speakerröst räknar ned tiden 
till start. 2100 meter ska Elektra springa. 

Det snabbaste hon kan. Så går starten. 
Regnet strilar. Kuskarnas vita galonbyxor 
blir allt prickigare av lera. Hovarna smatt-
rar. Några av kuskarna snärtar två-tre slag 
med piskan. Elektra går upp i ledning och 
är först över mållinjen. Belöningen är stor, 
etthundratusen kronor. Munnen skummar. 
Svetten blänker. Det ångar från ryggen. 

En stolt Carina tar hand om Elektra som 
får en dusch, täcke och en nedvarvande 
promenad. Än är det flera tävlingstimmar 
kvar på Solvallakvällen men för Elektra är 
det vila som gäller.

Jag går ut från stallområdet och in på 
arenans publikplats. På flera skärmar syns re-
sultatlistor. Vid små bord fyller man i hur man 
vill spela. Här händer något, jag blir plötsligt 
åskådare. Hästarna springer där framme, de 
ska underhålla, avståndet växer. 

i dagens program för tävlingarna informe-
rar Solvalla om nybörjarkvällar i trav. Ett 
citat fångar min uppmärksamhet. ”Du får 
introduktion till en underbar värld som 
innehåller både sport, spänning och spel.”  

Och jag undrar, var tog hästen vägen?  

tema travsport

Elektra har hunnit värma upp två gånger innan starten går. Efter loppet får Elektra en dusch, täcke och en 
nedvarvande promenad.
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tema travsport

Piskan lönar sig 
Du kan vinna ett lopp genom att piska hästen men ändå behålla ära 
och prispengar. Och hästarna i loppen blir allt yngre. Metoderna inom 
travsporten kritiseras av banveterinärer och Djurskyddet Sverige. 

Trenden med tvååringslopp är orsaken till att ett stort antal unghästar skadas och slås ut redan innan de vuxit klart, säger banveterinär Lars Audell.

Fo
to

: K
an

al
 7

5

14  djurskyddet



tema travsport Text Elsa Frizell

Det är dyrt att träna och hålla 
hästar idag. Det blir en kamp 
att få dem till start så tidigt som 

möjligt. Istället för att träna skonsamt, 
sätter man igång med hård träning tidigt, 
ofta redan när hästen är ett år, säger Lars 
Audell som jobbat som banveterinär i över 
trettio år, bland annat på Solvalla.

För att få igång tävlandet tidigare har 
Svensk Travsport satsat på så kallade tvåår-
ingslopp, både med mer prispengar och fler 
tävlingslopp. Något som har mött hård kritik. 

– Tvååriga hästar har inte vuxit färdigt och 
de är inte klartränade förrän de är tre till fyra 
år. När man inte har tid till grundträning, då 
måste man ta till tvång. Tvååringsloppen 
måste bort, säger Sven Stenson, ordförande i 
Djurskyddet Sverige. 

Enligt Lars audell är dessa lopp den faktor 
som skadar flest travhästar idag. 

– Den ökade satsningen på tvåårstävling-
ar är orsaken till att ett stort antal unghäs-
tar skadas och slås ut redan innan de vuxit 
klart. Tidigare starter med höga prissum-
mor ger tidigare utslagning, säger han.

Och de flesta travhästars karriär är över 
efter fem till sju år. En häst lever normalt upp 
till 20 år. Och vad som händer efter karriären 
är det ingen som har helt koll på. Hästar som 
inte används till avel har inget ekonomiskt 
värde. Vissa hästar skolas om till ridhästar, 
många går till slakt. 

– Men det är också många hästar som 
bara försvinner. Vi har uppgifter på att de 
säljs till Sydeuropa för slakt vilket innebär 
långa plågsamma transporter, säger Sven 
Stenson.

Inom travsporten finns mycket utrust-
ning som på olika vis kontrollerar hästen. 
Hästen måste kunna gå att styra och 
stoppa, den får inte galoppera eller lyfta 
svansen i ansiktet på kusken. 

Enligt banveterinär Anders Darenius be-
hövs mycket av utrustningen på grund av 

att bettet ger hästen 
smärta i munnen.   

– Bettet utövar sin 
verkan genom trycka 
mot känsliga delar 
i munnen. Det kan 
orsaka smärta som häs-
tarna försöker att undvika 
med hjälp av tungan eller 
ändrad huvudställning. Hästen 
blir svårstyrd. Tränarna löser detta 
problem med utrustning som förhindrar 
hästens skyddsreaktioner. En ond spiral 
inleds som kan sluta med att hästen inte 
får luft utan störtar, säger han.

den mest omdiskuterade utrustningen är 
spöet och Djurskyddet Sverige vill se ett 
totalförbud. 

– Vi måste få stopp på spödrivningen. 
Man ska inte kunna piska sig till pengar!, 
säger Sven Stenson.

Enligt Sven Stenson piskas hästarna på trä-
ning och hotas på tävling och detta gör man 
med systematik.

– Det är svårt att bevisa men det är vad 
hästfolk kommer till mig och berättar. Både 
under mina många år inom hästsporten och 
nu som ordförande i Djurskyddet Sverige, 
säger Sven Stenson.

I ett av Sveriges största lopp, Svensk 

travderby, som av-
gjordes i september 
fälldes det näst bästa 
ekipaget för felaktigt 
användning av körs-

pöet. Kusken vann  
800 000 kronor, fick 

böta 16 000 kronor och 
blev avstängd i tre dagar. 

Lars Audell har länge varit 
kritisk. 

– Straffet idag står inte i proportion till 
brottet. Den vinnande kusken får ju mellan 
40 000 och 80 000 kronor i körprovision. 
Jag tycker man borde diskas eller flyttas 
ned i placeringslistan. Spödrivning hör inte 
hemma i modern djurhantering!, säger 
han.

det finns ingen klar bild över hur travhäs-
tar mår psykisk och fysiskt för det går inte 
att få fram siffror på hur många hästar som 
skadas och av vad. Det finns ingen samlad 
skaderegistrering. 

Att säga att hästar som inte mår bra inte 
skulle prestera är ett argument som inte hål-
ler, tycker Anders Darenius.

– Goda prestationer är inget bra mått på 
välbefinnande. Se till exempel på de ro-
merska galärerna, de var väldigt högpreste-
rande, säger han. 

”Vi måste 
få stopp på 

spödrivningen. Man 
ska inte kunna piska 

sig till pengar!”
Sven Stenson, 

förbundsordförande, 
Djurskyddet Sverige

Ur Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur:

• Du får inte träna eller tävla med hästar på ett sådant sätt att de utsätts för  
lidande. Du får inte heller utsätta din häst för dopning.

• En häst som du tränar eller tävlar med ska vara fri från skada och sjukdom som kan föror-
saka lidande.

• Du får inte använda utrustning eller hjälpmedel som kan medföra skada eller annat lidande.
• Du som tävlar med travhäst är skyldig att veterinärbesikta hästen före tävlingen. Du är 

också skyldig att följa veterinärens anvisningar.

djurskydd för travhästar 
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Banveterinärerna är anställda av 
Jordbruksverket för att kontrollera 
att hästarna mår bra på travbanor-

na. Men två av de banveterinärer Tidning-
en Djurskyddet pratat med vittnar om hur 
svårt det är att hinna genomföra kontroller 
och hur mycket skinn på näsan som krävs 
för att våga sätta stopp för starter. 

Banveterinärerna undersöker ekipagen 
när de värmer upp. De undersöker också 
hästarna före och under den så kallade 
defileringen då ekipagen kör framför bland 
annat banveterinären. 

– Problemet är att denna form av besikt-
ning bara gör det möjligt att kontrollera 
hältor och lätt synliga skador. Men många 

travhästar har osynliga skador och sjuk-
domar, till exempel munskador, och för 
att kunna bedöma dessa krävs att vi har 
banveterinärer med röntgenblick! Fokus 
ligger på hältor, säger Anders Darenius, 
banveterinär på Mantorps travbana.

För att tävlingsarrangören ska kunna korta 
tiden mellan loppen visas hästarna upp med 
utrustning på. Detta gör det svårt att se om 
hästen haltar. Särskilt den så kallade check-
remmen som hindrar hästen att böja huvudet 
nedåt försvårar.

– När checkremmen är åtdragen är häs-
ten så uppstramad att den inte längre kan 
röra sig efter den egna kroppens förutsätt-
ningar. Det blir då svårt att upptäcka om 

hästen är halt och ännu svårare att avgöra 
om den är kry, säger Anders Darenius.

den korta tid för undersökningen som ban-
veterinärerna har blir också ett problem, 
säger Lars Audell banveterinär på Solvallas 
travbana. 

 – Kvalitén blir inte den bästa och även 
efter lopp är kontrollen otillräcklig. Jag har 
skrivit till både departementet och Jord-
bruksverket och påtalat bristerna men inte 
fått något gehör, säger han. 

En häst får inte tränas eller tävla på 
ett sådant sätt att de utsätts för lidande.  
Hästen ska vara fri från skada och sjukdom 
och du får inte använda utrustning eller 
hjälpmedel som medför skada eller annat 

tema travsport

– Vi legitimerar nyttjandet genom att garantera att hästarna 
mår bra men vi saknar tid, stöd och resurser. Vi är statens och 
travets alibi för spelet på hästar, säger banveterinär Lars Audell. 

”Vi är spelmonopolets alibi”

Banveterinärerna har inte fått något gehör från departementet och Jordbruksverket när de påtalat bristerna i djurskyddskontrollen. 
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tema travsport Text Elsa Frizell

lidande. Så säger 
djurskyddslagen. Vi 
vet inte om lagen 
följs i praktiken, 
säger Anders Dare-
nius. 

– Ingen kontrollerar 
till exempel djurskyddet 
på träningarna. Jordbruks-
verket har inte trängt igenom 
konsekvensen av lagstiftningen, man 
låter travsporten avgöra vad som är till-
låtet. Det finns ett antal utrustningsdetaljer 
och metoder som travet har godkänt och 
myndigheten accepterat men som jag inte 
tycker är i enlighet med lagen. Problemet 
är att vi inte har tid och möjlighet att göra 
en rättssäker bedömning. Då friar vi hellre 
än fäller.

det finns ingen samlad skadestatistik att 
hänvisa till och den som finns är i näring-
ens ägo, säger Anders Darenius. 

– Det finns ingen som håller sin hand 
över banveterinärerna. Ingen ger dem stöd 
eller tar dem i örat, säger han.

Jordbruksverket fakturerar travbanorna 
kostnaden för banveterinärerna. 

– Som banveteri-
när ska man i rea-
liteten granska den 
som betalar ens lön, 
säger Lars Audell.  
Han tycker att spor-

ten har alldeles för stort 
inflytande och att det inte 

finns plats för kritik. Han 
satt förut i den samarbetsgrupp 

i djurskyddsfrågor som finns mellan 
banveterinärerna och travet. 

– Vi blev mer och mer som gisslan. De 
djurskyddsfrågor jag försökte lyfta, bland 
annat spödrivningen, fick inget gehör. 
Travsporten tog över agendan allt mer. Till 
slut lämnade jag gruppen.  

när Lars audell inte längre satt i samar-
betsgruppen kunde han gå ut med kritiken. 

– Jag fick in artiklar om spödrivningen i 
både DN Debatt och på SVD Brännpunkt. Ef-
ter det krävde Svensk Travsport i en skrivelse 
till Jordbruksverket att jag skulle entledigas. 
Att det tog Jordbruksverket två månader att 
komma fram till att vi har yttrandefrihet i det 
här landet är beklämmande. Det borde ha 
klarlagts med vändande post, säger han.

Travsporten har beslutat att tillsätta en 
hästombudsman som ska bevaka djurskyd-
det. Lars Audell är skeptisk.

– Den personen kommer ju att vara an-
ställd av travsporten själva, säger han. 

Det behövs en oberoende granskning av 
sporten menar han. Staten fick förra året 
in 1,3 miljarder kronor i skattepengar på 
spelet. 

– Att inte ens kunna avsätta en liten del 
av den miljarden till förmån för välfär-
den och djurskyddet för de hästar som är 
grundförutsättningen för både sporten, 
spelet och statens inkomster är verkligen 
anmärkningsvärt, säger Lars Audell. 

”Jordbruksverket 
har inte trängt 

igenom konsekvensen 
av lagstiftningen, man 

låter travsporten 
avgöra vad som är 

tillåtet.”
Anders Darenius, 

banveterinär

Så fördelas  
ATGs pengar 
aTG har spelmonopolet på hästar. Bola-
get ägs till 90 procent av svensk Trav-
sport, och 10 procent av svensk Galopp. 
staten har kontroll över verksamheten 
genom att man tillsätter hälften av sty-
relsens medlemmar, inklusive ordföran-
den. i avtalet mellan stat och aTG står 
att ”Ett gott djurskydd ska upprätthållas 
i verksamheten”.

Under 2010 omsatte ATG 12, 8 miljarder. 
Av dessa går mellan en och två pro-
mille till satsningar på djurskydd. Svensk 
Travsport uppger att 17 miljoner går 
till kostnader för antidopningsarbetet, 
veterinäravdelningen på Svensk Travsport 
och banveterinärarvoden. Den egentliga 
kostnaden för djurskydd blir något större 
enligt Svensk Travsport. Det tillkommer 
bland annat kostnader för utbildning i 
hästhållning, kostnader för licenskommit-
téerna som kontrollerar travtränarna och 
djurskyddskommittén som är en samver-
kansgrupp med Jordbruksverket. ATG ger 
också 3,6 miljoner i bidrag till hästforsk-
ning varav en del går till djurskyddsrelate-
rade projekt. 

Hit går miljonerna:
• 8 992 miljoner kronor i vinster till spe-

larna.

• 1 359 miljoner kronor i totalisatorskatt. 

• 1 394 miljoner kronor till landets trav-
banor. Drygt hälften går till de aktiva i 
prispengar. Resten ska täcka kostnader 
för tävlingsdagarna, drift och underhåll 
av anläggningarna samt kostnader för 
ekonomi och administration. 

• 804 miljoner kronor till ATG:s driftkostna-
der. (Varav  208,6 miljoner kronor går till 
marknadsföring av ATG)

• 137 miljoner till tränar- och uppfödarpre-
mier samt centrala prisanslag. 

• 101 miljoner till sportens centralförbund 
Svensk Travsport och Svensk Galopp.

• 46 miljoner till Hästnäringens nationella 
stiftelse som i huvudsak ska säkerställa 
avel, uppfödning och högre utbildning 
inom hästsporten.

• 17 miljoner till antidopningsarbete, ve-
terinäravdelningen på Svensk Travsport 
och banveterinärarvoden.

• 3,6 miljoner till Stiftelsen Hästforskning. Anders Darenius är kritisk till att hästarna 
visas upp med utrustning på.
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Kritik mot tyglade  
hästkrafter
Metallstång i mungiporna och remmar från stången 
som drar den in i munnen. Det är det vanligaste sättet 
att styra en häst dit man vill. Men hur mår hästen?

tema travsport
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Det finns en stor mängd utrust-
ning till hjälp för att 
kunna behärska hästens 

krafter. Det vanligaste är att 
använda sig av remmar runt 
huvudet och ett bett i munnen. 
Det finns också flera bett-
lösa alternativ där remmarna 
trycker över nosryggen eller går 
korsvis under hästens huvud 
och på så sätt styr. Gemensamt 
för dem är att de alla kan ge häs-
ten skador om man inte varierar ut-
rustningen och anpassar den till hästindivi-
den. Det säger Torbjörn Lundström, som är 
leg tandläkare och en av forskarna bakom 
en internationellt uppmärksammad studie 
gjord på SLU 2008. Den visade att skador 
och sår i munnen på hästar som använde 
utrustning var dubbelt så vanligt som på de 
hästar som inte använde utrustning. Såren 
hästarna med utrustning hade i munnen 
var också större än för hästarna utan.  Un-
dersökningen gjordes på ridhästar. Senare 
har samma studie gjorts på travhästar och 
man fick då ett liknande resultat.  

– Skador från utrustning är kanske det 
största hälsoproblemet för hästens mun-
håla om man ser till mängd. Många känner 
inte till att hästen har skador av utrust-
ningen och det är inte så lätt att titta en 
häst i munnen, säger Torbjörn Lundström. 

Ändå är det väldigt enkla åtgärder som 
behövs för att förebygga och få såren som 
redan finns att läka.

– Grunden till skadorna är att det blir för 
stor belastning på för liten yta under för 
lång tid. Alltså måste man variera utrust-
ning, var den sitter och minimera tiden den 
används. Det är som om någon går med för 
stora skor och får skavsår, då kanske man 

får 
pröva 

med mindre 
skor ett tag, 

säger han.
Torbjörn Lundström 

genomförde under sju 
år en undersökning 
med 44 hästar som alla 

fick en individuell plan 
över hur deras utrustning 

skulle passas till. Till exem-
pel kunde det innebära va-

riationer i vilken sorts bett hästen 
hade, tränsets utformning och längden på 
tömmar. I övrigt var förutsättningarna lika 
för hästarna som alla reds under försöket. 

– Resultatet visade att det totala behovet 
av behandling hos dessa hästar gick ned 
från 92 procent till 14 procent!, säger Tor-
björn Lundström.

det visar menar han, att man inte bara ska 
titta på hästen om man har problem. Man 
måste också titta på hur man använder 
hästen.

– Man skyller till exempel ofta skador i 
munnen på att hästen har bettfel som över-
bett. Men hästen skulle aldrig haft det proble-
met om det inte var för utrustningen. Man 
måste i stället anpassa utrustningen så att det 
passar hästens överbettet, säger han. 

Men det finns en ovilja att förändra säger 
Torbjörn Lundström.

– Ibland också en attityd att man helt 
enkelt får ta att hästen får lite skador i 
munnen. Alla intresseorganisationer för 
häst går ut med att utrustningen inte får 
ge hästen skador. Ändå försvaras bett som 
alldeles uppenbart ger skador, säger han.

Torbjörn Lundström poängterar att han 
inte har några synpunkter på hur man 

tränar hästar på bästa sätt. 
– Jag ger bara råd för att hästarna ska 

må bättre. Jag önskar en dialog om att det 
faktiskt är ett problem och hur man kan 
hitta lösningar. Om man åstadkommer 
skador så måste man agera och göra något 
åt det. Vissa tränare inom ridsporten har 
påtagligt svårt att förstå kritiken, säger 
han.

Även om de tränare som försvarar viss ut-
rustning inte är många så är de förebilder, 
menar Torbjörn och det gör det svårare att 
sprida kunskap om problemet. 

– Jag vill att man ska ta hänsyn till 
hästens fysiska förutsättningar. Att hästan-
vändare ska inse det onaturliga för hästen 
att belasta tuggsystemet med betsel, säger 
han. 

• Remmarna runt huvudet kallas träns i 
ridning och huvudlag i trav. Det finns 
varianter som är bettlösa men de allra 
flesta är kopplade till ett bett som häs-
ten har i sin mun. 

• Det finns ett stort antal varianter på bett. 
De kan vara i tvådelad metall, i gummi, 
i olika längd och med tillbehör som på 
olika sätt kan trycka på hästens kinder. 
Bettets funktion är att förmedla handens 
signaler till hästen för att kunna styra 
den.

• Bettlösa träns finns i olika varianter. 
Oftast kontrolleras hästen genom att 
remmar trycker över nosen. Det finns 
även varianter där remmar går i kors 
under huvudet och föser hästen huvud. 
Även bettlösa träns kan ge sår i munnen 
eftersom remmarna trycker på kinderna.  

träns, huvudlag & Bett

tema travsport Text Elsa Frizell

Foto: Is
tockphoto
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för kaninen! 
De flesta kaniner gillar att hoppa. Att träna 
tillsammans är en rolig aktivitet som får dig och 
din kanin att komma närmare varandra. 
Text Elsa Frizell Foto Istockphoto

Så når din kanin nya höjder

hopp

låt kaninen Bekanta  
sig med hindret 

Sätt kaninen framför hindret och beröm när 
den tittar på det. Om den vill titta åt ett annat håll 

så kan du visa var den ska titta genom att sätta fram 
handen. Många kaniner är nyfikna och kommer att gå 
fram, undersöka och kanske till och med hoppa över. 

2

hjälp kaninen över hindret 
Om kaninen inte hoppar över självmant kan du lyfta 
den över hindret. Beröm den samtidigt som du lyfter. 
Målet är att kaninen när den ser ett hinder ska skutta 
fram och självmant hoppa över det. 

3

Börja med ett lågt hinder  
Hindret kan vara cirka fem till tio centimeter. Ta till exempel en sopborste och 
balansera den på två vedklabbar. Det är viktigt att borsten kan falla ned och att det 
inte finns något vasst kaninen kan göra illa sig på. Bommen på hindret måste också 
kunna falla ned åt bägge håll. Hinder finns även att köpa i djuraffären.

1
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ge fler utmaningar om kaninen vill 
Om kaninen tycker att det är roligt och om den självmant hoppar över två hinder i 
följd kan hindren göras högre och längre. När du gör längre hinder är det viktigt att 

bommarna i början sätts så tätt att kaninen inte kan hoppa ned emellan. Kaninen 
drabbas lätt av panik och då kan den skada sig. 

6

öka svårighetsgraden 
Sätt två hinder efter varandra. Peppa kani-
nen att gå fram till nästa hinder. Beröm den 
rikligt. Kom ihåg att alltid hoppa i en riktning. 
Om kaninen vänder snabbt och hoppar tillbaka finns 
det risk att den skadar sig. 

5

lär kaninen hoppa framåt 
För att kunna hoppa en bana måste kaninen lära sig att skutta 
framåt. Börja nära kaninen. Buffa varsamt åt det hållet den ska 

gå. Beröm med ord när den går åt rätt håll. Ibland räcker det att 
blockera åt det håll den inte ska gå. Det här kan byggas på så att 

du lär kaninen att gå i olika riktningar. Visa genom att sätta ut handen åt 
motsatt håll som du vill att den ska gå, alltså visa med vänster hand om ka-
ninen ska gå åt höger. Beröm kaninen vid alla framsteg. Vänj gärna kaninen 
att ha en sele på sig. Då kan du och kaninen promenera och träna att gå i 
en förutbestämd bana. Det är bra för kaninens kondis också!

4

 

• Ha inte för bråttom! Träna hellre kort tid flera gånger, än längre 
pass. Sluta passet när det går bra.

• Kaniner är känsliga för sinnesstämningar. Tycker du det är roligt 
så är det större sannolikhet att kaninen vill hoppa. 

• Ha låga förväntningar och var nöjd med de framsteg kaninen gör.

• Hoppa alltid på kaninens egna villkor. Vissa dagar har kaninen 
inte lust, lägg ned träningen då. Kanske bara gosa?

• Beröm mycket med ord och tonfall.

• Kaninen bör vara minst tre månader när man börjar att träna. 
Alla kaniner tycker inte att hoppning är kul, man kan i så fall 
aldrig tvinga den.

• Hinder går att köpa färdiga i djuraffärer men kan även göras 
själv. Bygg av saker du har hemma men var noga med att det 
inte är vassa kanter eller annat som kaninen kan skada sig på. 

tänk på:
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Det var i februari i år som kom-
munfullmäktige klubbade igenom 
en motion från miljöpartiet 

som går ut på att kommunala kök nu ska 
minska sin köttkonsumtion.

– Vi tänker inte införa speciella vegetariska 
dagar utan i stället försöka få det till ett natur-
ligt inslag varje dag. Ett led i detta är att vi till 
exempel kommer att använda färre halvfabri-
kat och i stället låta vår personal laga mer mat 
från grunden, då kan man bättre styra inne-
hållet i till exempel biffar och köttbullar med 

mera, säger Joakim Lindh som är måltidschef 
i Halmstad kommun.

Ett konkret exempel på detta är den kött-
bullsmaskin som man i våras köpte in och 
som kan producera cirka 4000 köttbullar i 
timmen. 

– Vi hoppas kunna minska köttinnehållet 
med cirka tio procent i all vår matlagning. 
Men detta är ett ständigt pågående arbete 
och vi kommer hela tiden pressa oss ytterli-
gare för att få ner köttinnehållet, förklarar 

Joakim.
Under hösten fick samtliga av kommu-

nens 170 köksanställda genomgå en utbild-
ning i ekologisk matlagning. Ett flertal av 
kommunens politiker fanns också på plats 
under utbildningsdagarna. Och enligt Joa-
kim Lindh har projektet slagit väl ut bland 
kommunens personal.

– Det har varit ett stort intresse och ny-
fikenhet bland personalen. Detta är något 
som ligger helt rätt i tiden och vi brinner 
verkligen för utmaningen. Vår personal är 

halmstad vill ha   
mindre kött i maten
Det ska serveras mindre kött i Halmstad kommun framöver. 
De 12 000 portionerna mat som varje dag görs till skolor 
och äldreboenden ska i stället innehålla mer frukt och grönt. 

Kommunen hoppas kunna minska köttinnehållet med tio procent i all matlagning.
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professionell och har 
inga problem med att 
laga vegetarisk och 
klimatanpassad mat. 
De ser det som en 
utmaning, förklarar 
Joakim Lindh.

Även bland skole-
lever och boende på 
kommunens äldre-
boenden har nyfiken-
heten varit stor - trots 
att det i inledningsskedet 
bemötts av lite skepsis av den 
äldre generationen.

– Det är lite svårare att få den äldre genera-
tionen att minska på köttet. De är uppväxta 
med en helt annan matkultur. Det är också 
just därför vi inte försöker tvinga på männis-
kor vegetarisk mat utan i stället satsar på att 
påverka den stora massan. Det är bättre att vi 
minskar på köttet i samtliga portioner än att 
vi gör några få helvegetariska rätter, menar 
Joakim Lindh.

Men ändå är det ingen ovanlighet att just 
helvegetariska rätter serveras i kommu-
nens matsalar.

– I de fall vi serverar rätter helt utan kött 
försöker vi att inte kalla dem för vegetariska, 
utan i stället ger vi ett nytt namn åt dem. 
Just för att försöka få det att framstå som ett 
naturligt inslag. Ordet vegetariskt skrämmer 
många från att prova, menar Joakim Lindh.

I dagsläget har ett flertal kommuner 
visat intresse för projektet och flera av dem 
vill lära sig mer om hur Halmstad kom-
mun jobbar.  Joakim Lindh har under den 
tid projektet pågått suttit i flera möten, 
telefonsamtal och nätverksträffar i syfte att 
sprida idén. Härnäst väntar en föreläsning 

i Malmö för en församling 
kostchefer från större 

delen av Skåneregio-
nen.

– Intresset har varit 
stort, och det visar ju 
att vi är på rätt väg, 
säger han.

Men Halmstad kom-
mun har inte för avsikt 

att nöja sig med detta. 
Kommunen ska också 

stegvis öka inköpen av ekolo-
giska produkter och har antagit 

en policy som innebär att år 2012 ska 
15 procent av inköpen vara ekologiska och 
till år 2013 ska siffran vara uppe i hela 25 
procent.  

– Då ska man ha i åtanke att vi köper in 
råvaror för 50 miljoner kronor om året och 
tillverkar 12 000 portioner mat per dygn. 
Då förstår man att det är en stor siffra det 
handlar om.

Men kommer detta mål vara förenligt med 
lagen om offentlig upphandling?

– Det är främst när kommuner vill köpa 
in närproducerat som det kan uppstå 
problem. Det finns leverantörer som har 
överklagat upphandlingar i andra kom-
muner. Men det ekologiska är lite enklare 
att styra och vi tycker det är viktigare att 
vi jobbar med det vi kan påverka. Att vi 
har kontroll över det vi köper in är viktigt 
för oss, till exempel ur djurskyddsper-
spektiv, och vi ser helst att det vi köper 
in är närproducerat. Vi följer till exempel 
alltid Miljöstyrningsrådets regler när vi gör 
upphandlingar.

Text Christer Persson

halmstad vill ha   
mindre kött i maten

Svårt värna djur  
i upphandling  
Kommuner som ställer krav på djur-
skydd i sin upphandling stoppas.  stor-
grossisten servera drar systematiskt 
alla kommuner som ställer djurskydds-
krav inför rätta. i åtta av nio fall har 
de vunnit enligt en undersökning Ekot 
gjort. 

Servera menar att de krav som ställs i 
upphandlingen inte går att kontrollera 
för kommunen. Därför strider det mot 
lagen om offentlig upphandling. Enligt 
den måste kommunen ha ett system för 
att säkerställa att man får det man har 
beställt. 

Det råder viss förvirring bland domsto-
larna hur upphandlingsfallen ska dömas 
trots att kommunerna ställt likadana krav, 
det är Rättviks och Sigtunas kommun ex-
empel på.  Faluns förvaltningsrätt dömde 
till Rättviks kommuns fördel medan Upp-
sala förvaltningsrätt bedömde att Sigtuna 
gjort en felaktig upphandling. Bägge fallen 
har överklagats till kammarrätten och har 
getts prövningstillstånd.

På Sveriges kommuner och landsting 
hoppas man på en prejudicerande dom i 
Högsta förvaltningsrätten. Och man är kri-
tiska till att man inte frågar EU-domstolen 
om hjälp.  

– Svenska domstolar behöver vägled-
ning, det här är komplicerade frågor, säger 
Ulf Palm.

Sverige kommuner och landsting anser 
att det borde gå att ställa mer långtgåen-
de krav, så länge det inte strider mot den 
fria rörligheten inom EU.

– Alla ska kunna uppfylla kraven man 
ställer. Därför kan man till exempel inte 
säga att det ska vara producerat enligt 
svensk djurskyddslagstiftning. Däremot 
kan man kräva att korna ska gå på bete, 
säger Ulf Palm.

Djurskyddet Sverige följer kammarrät-
tens dom i Sundsvall

– Vi hoppas att de kommer att ge kom-
munerna rätt att ställa djurskyddskrav,  
säger Åsa Hagelstedt generalsekreterare 
i Djurskyddet Sverige. Som privatperson 
kan du välja att köpa produkter som 
framställts med god djuromsorg.  Men i 
skolor och på sjukhus finns inte den möj-
ligheten. Det borde vara en självklarhet att 
mat som köps med skattepengar måste 
ha producerats i enlighet med svensk djur-
skyddslag! 

Text Elsa Frizell

”Det är 
bättre att vi 

minskar på köttet 
i samtliga portioner 
än att vi gör några 
få helvegetariska 

rätter.”
Joacim Lindh, måltidschef i 

Halmstad kommun
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Pojkar som fått träning med REDE-materialet har mer empati än pojkar som inte fått det. Det visar en studie gjord på Mälardalens Högskola.

empati på schemat
Runt 160 barn klappade får i hagarna och gjorde larver av piprensare medan deras 
lärare fick lära sig mer om Djurskyddet Sveriges värdegrundsmaterial REDE. 
När Djurens dag firades i Hågelbyparken stod djur och empati på schemat.
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Eleverna från Fruängen skola blir 
ivriga i hagen. 

– Kände du andedräkten, den är 
jättevarm på ett får.

– Lite gott färskt gräs, det gillar de.
Ett av fåren kommer fram till Mario Ado-

nidis, åtta år, det intresserar sig för en påse 
han håller i handen.

– Fåren är jättegulliga, fast det är lite läskigt 
när det kom nära, säger han.

Lena Berntdsson är lärare från Fruäng-
ens skola och har arbetat litegrann med 
REDE-materialet.

– Efter den här dagen ska vi börja arbeta 
mer strukturerat. Det är så himla viktigt för 
ungarna det här. Barn har till exempel svårt 
att bedöma vad som är levande och ickele-
vande, säger hon och syftar till övningen med 
samma namn i REDE-materialet. 

Lena Berntdsson berättar att barnen har 
diskuterat om en robot är levande och 
att det inte är självklart. Hon tycker att 
övningarna i REDE skapar bra samtal, om 
djur och om empati. 
Det är dags för en REDE-övning. Klassen 
samlas och får instruktion av Sarah Vikslund 
från Djurskyddet Sverige som visar en bild på 
en svartröd larv.

– Vet ni vad det här är? Det är en apol-
lofjärilslarv. De är röda därför att de vill 
skrämma bort fåglar som kan äta upp dem 
annars. Ni ska få göra en sådan larv, säger 
hon.

REDE:s övningar är uppbyggda kring olika 
lärstilar, till exempel rörelse, läsande och 
kreativt skapande och avslutas alltid med 

ett samtal. Att bygga en liten larv och se alla 
delarna och varför den ser ut som den gör 
väcker förståelse för det som är annorlunda, 
enligt materialet.   

Koncentrationen är stor när de röda pär-
lorna ska träs på piprensarna. Resultatet 
blir små fina larver och eleverna visar stolt 
upp dem.

– Ta kort på min!
Elise Karlsson från Malmsjöskolan har 
redan arbetat med materialet i fyra år och 
tycker det är mycket bra.

– Man når alla. De tysta barnen vågar 
prata när det handlar om djur. De lite 
bråkiga barnen når jag också. Till exempel 
häromdagen när det var stökigt och de sa 

dumma saker till varandra, då sa jag, om 
det hade kommit in en hund här nu, hade 
ni knuffat den och sagt pucko? Då förstod 
de på något vis, säger hon.

Elise Karlsson har vävt in REDE-materialet 
i ämnet livskunskap där man har social och 
emotionell träning. Övningarna i materia-
let väljer hon utifrån hur situationen är i 
klassen just då.

Larverna stoppas i fickor och väskor. Nu 
är det dags för tipspromenad om djur och 
kanelbullar. Sedan ska barnen också få 
krama Scoobidoo i jättekostym och lyssna 
på den buktalande artisten Zillah med sin 
lilla apa Totte. 

Text och foto Elsa Frizell

 

• REDE är Djurskyddet Sveriges värdegrundsmaterial för skolan. Det kan kostnadsfritt laddas 
ned på nätet. Grunden för en REDE-övning är att barnen tränar sin förmåga till inlevelse 
och empati. Varje övning förankras i delar av läroplanens mål. 

• Övningarna är uppbyggda runt olika form av lärstilar. Detta ger en möjlighet att jobba 
parallellt i olika ämnen med materialet och också möta olika elevers behov. Rörelse, lyss-
nande, kreativitet - förhoppningen är att det alltid skall finnas aktiviteter som passar in i 
skoldagen.

• Det finns ett starkt samband mellan människans empatiska förmåga och hur man behand-
lar djur och människor, detta bekräftas i flera vetenskapliga studier. 

• REDE-materialet har effekt på empati, det visar en studie gjord på Mälardalens högskola 
2009. Resultatet visade att pojkar som fått empatiträning med REDE hade mer empati än 
pojkar som inte fått det.

• I vår utökas REDE med Mini-REDE som är ett värdegrundsmaterial för förskolan.

Läs mer på www.rede.se

rede - Respekt, Empati, djur, Etik

Genom att pyssla en apollofjärilslarv ser man detaljerna och får förståelse
för det som är annorlunda.

Att djur väcker känslor märktes i hagen.
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namninsamling mot 
slakt utan Bedövning
EU-kött som kommer från djur som slaktas utan 
bedövning ska tydligt ska märkas. Det tycker 
Djurskyddet Sverige som vill få ett stopp på 
djurplågeriet.  

Vad är skillnaden på religiös och  
obedövad slakt?
Religiös slakt innebär att vissa ritualer 
ska genomföras under slakten. Däremot 
betyder det inte automatiskt att djuret 
är obedövat. I svensk halalslakt bedövas 
djuret innan slakt. Koscherslakt genom-
förs inte i Sverige eftersom bedövning av 
djuret inte accepteras.

Varför kan man inte förbjuda halal- och 
koscherslaktat kött i butiken?
Det går inte att förbjuda importerat kött 
eftersom det bryter mot Eus lagar om den 
fria konkurrensen.Är det halalslaktade 
köttet från Sverige har djuret varit bedövat 
före slakt.

Vad är koscherslakt?
Koscher betyder att födan är tillredd i en-
lighet med de judiska matlagarna. Bedöv-
ning före avblodning accepteras inte. 

Vad är halal-slakt?
Enligt islam måste hjärtat måste slå under 
slakten. Det hindrar inte att djuret bedö-
vas före slakt. Det måste vara en muslim 
som skär halsen av djuret som ska vara 
vänt mot Mecka. Slaktaren ber till gud 
under ritualen.

Idag slaktas allt fler djur inom EU 
utan bedövning. Orsaken uppges vara 
efterfrågan från religiösa grupper, 

men slakten är mycket större än behovet 
hos religiöst motiverade konsumenter. Den 
verkliga orsaken är ekonomisk.

– Det blir billigare att slakta djuren utan 
bedövning än att ha kvar bedövningen som 
ett extra slaktmoment, säger Katarina Ling-
ehag-Ekholm från Djurskyddet Sveriges 
förbundsstyrelse.
 
slakt utan bedövning medför ett stort och 
helt onödigt lidande för djuren.
- Från det att halspulsåder skärs av tar det tre 
till fyra minuter innan djuret förlorar medve-
tandet. Djuren upplever då kraftig smärta, 
tilltagande syrebrist, extrem stress och ång-
est, säger Katarina Lingehag-Ekholm.
Innan snittet läggs på halsen måste djuret 
fixeras. På vissa slakterier görs det genom att 
djuret spänns fast i en vagga som roteras så 
att djuret ligger upp och ned. På andra slakte-

rier fixeras djuret stående på alla fyra benen. 
Oavsett hur fixeringen görs så innebär den 
en kraftig stress för djuret.  Även om sådan 
slakt är förbjuden i Sverige, importeras idag 
omärkt kött från obedövade djur till svenska 
butiker, skolmatsalar och restauranger.
 – Vi vill att Jordbruksminister Eskil 
Erlandsson ska arbeta för en tvingande 
märkning för alla länder inom EU. Sverige 
ska agera för att nu gällande undantag 
i övriga EU-länder tas bort, och att slakt 
utan bedövning försvinner från hela den 
europeiska unionen, säger Åsa Hagelstedt.
 
namninsamlingen som startade i slutet 
av september har hittills samlat in drygt 
6000 namn. Målet är att få in minst 10 000 
namnunderskrifter till den första februari 
2012 då de ska lämnas över till lands-
bygdsminister Eskil Erlandsson. Listan går 
att skriva under på Djurskyddet Sveriges 
hemsida. 

Text och foto Elsa Frizell

fråga & svar
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Lyxiga hudvårdsprodukter
           från Hälsingehonung, av naturens finaste råvaror ...

www.halsingehonung.se
För mer info ring vår kundtjänst 0290-76 76 96.

Jag tillverkar alla produkter i Sverige av rena 
naturliga råvaror, näringsrika och skonsamma 
för huden. Och naturligtvis är de inte djurtestade.

Studenterna har efter examen: 
En bred kompetensbas inom etologi, djur-
skydd och djurvälfärd. 
Specialkunskap inom djurskydd, bevarande-
biologi eller antrozoologi, människa-djurinte-
rationer. 
 
Fortbildning finns för dig som arbetar med 
djur och djurskydd. Kurser på avancerad  
nivå är öppna för fristående studenter.  
 
Kontakt:  
Jenny.Yngvesson@slu.se,  
0511-672 29  www.slu.se

Etologi och djurskydd - 
utbildning på SLU i Skara

Förbundsstämma!  
12-13 maj
Djurskyddet Sveriges förbundsstämma 2012 
kommer att hållas i Norrköping 12-13 maj. Boka 
in datumet redan nu! Mer information om anmälan, 
tider och lokal kommer längre fram. 

Skicka in motioner
Senast 1 mars 2012 ska motioner skickas in  
till kansliet för att hinna behandlas till stämman. 
Motionerna kan röra allt från organisations-
relaterade förslag till specifika djurskyddsfrågor 
som man anser att Djurskyddet Sverige ska  
arbeta med i framtiden.

Valberedning
Har du förslag på personer som du tycker borde 
sitta med i förbundsstyrelsen? Hör av dig till 
valberedningens sammankallande Marie Persson, 
koping@djurskyddet.se.

08-673 35 11
info@djurskyddet.se  
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Grusgången krasar när jag går mellan hästhagar och de faluröda husen i Skälby. 
Här ligger Djurskyddet Kalmars djurhem. Så öppnas dörren hastigt framför mig. 
Camilla Henningsson går raskt till bilen med ett litet bylte i en svart sopsäck.
   – Vi har precis fått avliva en katt, säger hon. 

Katten hade kommit in till djur-
hemmet tidigare samma vecka. 
Den var inte alls social, helt döv, 

såg dåligt, hade höften ur led, en gammal 
fraktur, öronskabb, utslagna tänder och 
den kissade blod. 

Känns det jobbigt att avliva den undrar 
jag? 

– Nej, jag är så van och den mådde så 
himla dåligt. Det är hemskt att behöva ta 
bort ett djur men på ett sätt hjälper vi den 
här katten, säger Camilla Henningsson som 
jobbat på djurhemmet i åtta år.

Katten hade gått omkring i samma område 
i många år och inte haft kontakt med män-
niskor. Länsstyrelsen fick tips om den och 
bad djurhemmet om hjälp. 

– Vi hjälper varandra en del. Jag lovade 
att sätta ut en fälla och fånga katten. Gick 
den att omplacera skulle jag göra det, men 
om den var tvungen att avlivas skulle läns-
styrelsen stå för kostnaden, säger Camilla.

Alla katter som kommer hit får en ärlig 

chans betonar Camilla. 
– Men inte på bekostnad av katten, 

många gånger är det mer barmhärtigt att 
den får somna in.

Vi har kommit in i hallen och det luktar 
svagt av foder och handsprit. På en furu-
färgad hylla säljs godis, kakor, kassar och 
annat smått till förmån för djurhemmet. 
En klocka tickar, bara en av de 17 katterna 
jamar. 

– Å, det är Findus, säger Camilla, han vill 
så gärna att vi ska gosa med honom. Han 
bodde här när han bara var fem månader. Nu 
har han kommit tillbaka hit efter cirka sju år 
för att husse avlidit och han är precis likadan 
som han var då, säger Camilla. 

Under sommaren startade Kalmar en sär-
skild djurskyddspolis och djurhemmet har 
mycket samarbete med dem.

– De ringer mig minst ett par gånger i 
veckan. Det kan vara att de vill ha handräck-
ning, alltså hämta ett djur, eller hjälp att hitta 
ägaren till ett övergivet djur. Det kan också 

vara att vi behöver hjälp med något, säger 
Camilla.

Händerna rör sig mycket, den röda 
hästsvansen pendlar och orden liksom 
sprudlar ur henne. Men så blir vi avbrutna 
av telefonen. 

– Sitter hon fast? Hur gamla är ungarna? 
Tar jag in henne nu kommer hon att få 
mjölkstockning. Å, va svårt. Vi gör så här. 
Kör in mamman hit och försök fånga ung-
arna sedan. Ring mig när ni fått tag i dem, 
säger Camilla. 

En förvildad katthona har fött ungar under 
ett hus på Öland. Nu hade husägarna lyck-
ats fånga mamman men inte kattungarna. 
Camilla förklarar att hon inte vill släppa 
honan. 

– Jag tror att hon är för smart för att gå 
in i fällan en gång till, säger hon. 

I köket har Camilla dukat fram te och ka-
nelbullar. Hon berättar om den kattkoloni 
på femtio katter som de samlade in i ett 
industriområde och om katten Engla som 

alla får en  
ärlig chans
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hoppade från Ölandsbron och överlevde.  
– Det är så mycket djur i omlott! Förra 

veckan gick en man runt och hotade att slå 
ihjäl sin hund med ett basebollträ. Jag tog 
hand om hunden, och nu är den omplacerad, 
säger hon leende och ögonen blir lite blanka. 

Camilla är anställd på sex timmar av Djur-
skyddet Kalmar. Och att jobba med djur ger 
otroligt mycket, säger hon. Som när rädda 
katter blir tillgivna och kan omplaceras el-
ler när djur får återförenas med sina ägare.

– Vi hade en vit katt som vi hämtade från 
Öland och annonserade ut i tidningen. En 
kvinna som bodde flera mil söder om Kal-
mar hörde av sig. Det visade sig att det var 
hennes katt och att den tagit sig hela vägen 
till Öland. Katten hade varit borta i två år! 

Det ringer på dörren. Kattmamman från 
Öland anländer. Hon sitter i den hundbur 
de lyckades fånga henne i och jamar högt. 
Camilla pratar mjukt och bär in henne i en av 
karantänburarna. Vigt hoppar hon upp och 
lägger sig på fönsterkarmen, verkar tycka det 

är skönt att komma ur buren. Kvinnan som 
fångat in honan får med sig en kattfälla och 
instruktion hur hon ska använda den. Så fort 
ungarna har samlats in ska hon komma med 
dem till kattmamman. 

– Många förvildade katter håller sig undan. 
Problemet är mycket större än vad som syns 
och är inget myndigheterna riktigt vet om. 
Katterna  rör sig oftast mellan tre och sex på 
morgnarna. Då har djurhemmet frivilliga som 
hjälper till att fånga in dessa katter.

Camilla visar de fyra burar där katter som 
kommer in får sitta i karantän. När man 
kan utesluta smitta får de flytta till en an-
nan avdelning. Där har alla de sju burarna 
en lucka ut till en rastgård. På dörren till 
varje bur sitter en journal där man kan 
läsa om vem som sitter där, när den kom in 
ovh om den ska ha mediciner eller särskild 
mat. Vi går ut till rastgårdarna. Burarna är 
rymliga och i varje bur står ett klätterträd.  
Camilla tar upp Findus som tillgivet pressar 
sitt huvud mot hennes haka. 

– Gosigare katt får man leta efter, han är en 
riktig bebis, säger Camilla och skrattar. 

Det är fredagkväll. Volontären Anna An-
dersson kommer för att avlösa. Camilla ger 
en kort instruktion om mat och mediciner 
och hur läget är just idag. Katten Findus 
jamar hej då när jag går. 

Text och foto Elsa Frizell

Gosigare katt får man leta efter säger Camilla Heningsson om Findus som kommit tillbaka till djurhemmet efter sex år eftersom husse avlidit.

• Startades 2003.
• Omplacerar ca 70-80 katter per år men 

även ett antal smådjur.
• En kattunge kostar 600 kronor. Då är den 

fullvaccinerad och avmaskad. Inskickat 
bevis på att ungen är ID-märkt krävs när 
den är fem månader.

Läs mer på www.kalmardjurhem.se

djurskyddet kalmars djurhem
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Julspec
ial!

vi tipsar

på hundens sida
Annie Andersson 
Sockertass media

Hunden är människans 
bäste vän men är människans 
alltid hundens? Ger vi alltid 
vår trogna följeslagare den 
omsorg, tid, energi och kärlek 
den behöver? Annie Anders-
son och hennes två bästa 
vänner labradoren Selma och 
schäfer-labradoren Garbo 
tar med oss på en resa. Den 
är  full med ansvar, prövning 
och planering men också 
gränslös lycka där allt ifrån 
skogspromenader, invänjning 
av nykomlingar till familjen, 
hundfoder och högljudda nyårsaftnar behandlas. Vi får också möta 
andra hundar, som den gosige blandnissen Nisse, den pigge Lur-
chern Ron och den väna cockerspanielflickan Amber vars inte helt 
problemfria tillvaro räddats av mänsklig kärlek och värme.

På hundens sida behandlar verkligheten från hundens synvinkel 
och ger oss samtidigt inblick i vad det faktiskt innebär att åta sig 
ansvaret för en tillgiven, trogen och lurvig kompanjon. Våga vara 
hundens bästa vän och se världen som den ser den. 

Boken kostar cirka 180 kronor inklusive porto och kan beställas 
på www.sockertass.com. Om du vid beställning uppger Djurskyd-
det Sverige går 30 kronor till organisationen.

Fanny Lundvall

julklappstips!

På hundens sida

Annie Andersson

A
nnie A

ndersson   På hundens sida

”Varför är vi så många som älskar hundar och vill ge dem allt och lite till? Hos mig själv och många andra kan jag se att samvaron med en hund plockar fram det allra bästa i oss. En hund lägger sitt liv och sitt förtroende i våra händer och vi mår så fantastiskt bra av att få bereda glädje och vara snälla. Att ge en annan varelse uppmärksamhet är att ge kärlek och  vi mår bra av att slösa med kärleken.”   
I den här boken möter du ett antal mattar och hussar som har bjudit in hemlösa, ibland illa behandlade eller på andra sätt behövande hundar i sina liv, s k omplaceringshundar. Det som kan bli en fantastisk gåva kan också medföra många problem och stora svårigheter - och ju bättre förberedd man är desto lättare kan man hantera både förväntade och oväntade händelser. Deras berättelser är berörande, fascinerande och mycket lärorika!

Du möter också författarens egna två hundar; Selma som kom till familjen redan som valp och Garbo som tassade in som fyraåring. ”De små vardagliga episoderna med hundar är så berikande och jag hoppas kunna inspirera till en djupare kommunikation med hunden och till att SE den med hjärtat. Hundens förmåga att kommunicera med oss är fantastisk        – om vi bara ger den en chans!”

Fo
to

: I
st

oc
kp

ho
to

Klappar till  
de fyrbenta
Hundar och katter gillar att öppna paket. Lägg i godis och slå in i 
papper. Om din hund/katt är en van paketöppnare kan du stoppa 
flera paket i varandra. Till exempel godis i en toarulle som ligger i 
ett mjölkpaket som du i sin tur stoppar i en cornflakeskartong. Låt 
hunden/katten öppna alla förpackningar tills den når belöningen 
längsts in. Gör det svårare genom att gömma paketet.

Djurvänligt julpynt!
Julpynt i filtad ull som passar perfekt att använda 
i granen för kattägare. Fungerar bra som kattlek-
sak om man klipper av bandet. Finns att köpa på  
www.swecat.com.

Redaktör Elsa Frizell
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Till hunden
Skär blodpudding i bitar och torka på låg 
värme i cirka tre timmar i ugnen. Blir det bitar 
över kan man frysa dem. 

Till katten
Gör små delikata risbollar med kokt fisk i. 

Till kaninen
Ge goda bitar av morot, grön paprika, gurka, 
eller basilika. Ge endast ytterst små mängder, 
cirka en tumnagel, åt gången annars riskerar 
kaninen bli sjuk! 

Gör smarrigt julgodis!

Halsband för kattälskare
Katt i tenn som behagfullt njuter på en halsrem av 
svart konstläder. Finns att köpa på www.katts.com.

julklappstips!

Låt inte paketsnören ligga kvar, de kan vara livsfarliga för både katten 
och hunden! Har katten fått i sig ett snöre kan den inte spotta ut det 
eftersom kattens tunga är sträv och hullingarna riktar allt nedåt mot 
matstrupen och magen. Uppätet julgransglitter, paketsnöre, present-
papper och annat orsakar mag- och tarmproblem hos både hund och 
katt. 

Lägg inte chokladasken under granen! Hundar och vissa katter gillar 
choklad men se upp för det kan vara livsfarligt för dem! Choklad inne-
håller kakao som innehåller ett ämne som heter teobromin. För hundar 
och katter är det giftigt och påverkar mage, tarmar, nerver och hjärta. 
Mängden teobromin varierar med kakaohalten. Ju mörkare choklad 
desto mer kakao. Vanligtvis börjar hunden kräkas två till fyra timmar 
efter den ätit chokladen. Den blir orolig, kissar rikligt och kan senare 
bli stel och få kramper. Vid allvarliga förgiftningar kan hunden dö. Det 
kan till exempel hända om en sjukilos hund äter 450 gram choklad. 
Kontakta alltid veterinär om din hund ätit choklad. Den ska i ett första 
skede kräkas upp maginnehållet. Sedan får den medicinsk kol och 
därefter dropp. 

Se upp med julblommor! Många katter tuggar gärna på växter om 
de får chansen. Se upp med  julros, amaryllis, hyacint, krokus, mistel, 
murgröna och idegran som är giftiga för katten. Blir ditt djur förgiftat, 
ring giftinformationscentralen eller kontakta veterinär. 

Täck för vattnet till julgransfoten så 
att inget djur kommer åt att dricka 
det. Särskilt viktigt är det förstås 
ifall du har gödningsmedel i för att 
granen ska hålla längre. 

Se upp med ömtåliga julgranskulor 
i glas. De kan vara oemot-
ståndliga för katten 
att leka med men 
glasskärvor är farligt för 
mjuka tassar!

Var varsam med levande ljus. Ha 
inte tända ljus i närheten av djur och 
tänk på att katter lätt hoppar upp på 
borden. Svansar och morrhår kan  fatta 
eld. Om djuret ändå bränns: spola det 
skadade området i 20 minuter, täck över 
med en ren handduk eller en steril gasbinda 
och ring veterinär. 

Var försiktig med nötter. Många katter frestas av nötter, om den råkar 
svälja en hel nöt kan det ge stopp i tarmen. 

viktigt för djurägare att tänka på i jul!
Klipp ut och sätt på kylskåpet!

julklappstips!

Roligt och lärorikt  
spel för hela familjen
Spelet innehåller kort med intressanta 
frågor och fakta om 200 olika djurarter 
på vår planet. Lär dig känna igen djuren, 
vilka som är fridlysta och vilka som är ut-
rotningshotade. Från sju år. Finns att köpa 
på bland annat www.spelboden.com.
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frågor & svar

svar det finns inga p-piller registrerade för hund så jag tror du miss-
uppfattat det hela lite. Det som finns är hormoninjektioner som man 
ska ge i god tid innan hunden löper. Hormoninjektioner ökar riskerna 
för flera hormonellt relaterade problem som bland annat juvertumö-
rer och diabetes, men framför allt livmoderinflammation och därför 
är det få som rekommenderar denna behandling idag annat än som 
enstaka behandling. På sikt blir det också relativt kostsamt att ge 
injektioner minst två gånger per år. 

Det finns även en slags p-stavar som man kan implantera men de 
är inte registrerade för tikar ännu och därför svåra att rekommen-
dera och dessutom avsevärt dyrare än hormonsprutor. Det bästa ur 
medicinsk synvinkel är operation. Visserligen kostar det 5 000-7 000 
kronor, men man sparar in andra kostnader (för p-sprutor och att 
behandla komplikationer) så i långa loppet blir det ofta ändå billigare. 
Det kostar att ha hund, och man bör göra en budget för sitt hund-
ägande som för allt annat. 

får min 
hund cancer av 

p-piller? 
Jag hade tänkt att ge min tik p-piller  

i stället för att kastrera henne. Veterinä-
ren sa då att jag får räkna med att min 
hund kommer att få cancer. Stämmer 
det? Finns det några andra alterna-

tiv, operation är så dyrt.     
Hans Rickardsson

 veterinären

svar Katter har doftkörtlar mellan tårna och avsätter sin egen doft 
på den plats där de klöser, alltså en form av kommunikation till andra 
potentiella katter. Men de behöver även få möjlighet att klösa för att 
kunna sträcka ut rygg och muskler, och för att få bort död vävnad från 
klorna på framtassarna. För att putsa de bakre tårnas klor använder 
katter mun och tänder. Ofta passar våra stoppade möbler och mattor 
perfekt för katten att klösa på då tyget är spänt och ger rätt motstånd. 
En del av de klösbrädor som säljs har för tunt och löst textilmaterial 
och är ofta för små och inte minst för korta. Katten måste kunna 
sträcka ut sig i hela sin längd så att ryggmuskler och skelett kan tänjas 
ut i en konkav båge. Materialet som brädan är klädd med måste vara 
stadigt och så pass tjockt att hela klon kan gå in utan att stöta emot 
skivan bakom. Ett mycket bra material är sisal, dels i form av tjocka 
snören som är lindade runt en pelare av tillräcklig höjd, dels i form av 
mattor. Även en vanlig matta kan användas om man själv vill göra en 
” klösvägg” om mattan vänds med baksidan utåt. Brädan eller pelaren 
måste också vara stadig. 

För att få katter att sluta eller i alla fall minska sitt klösande på stop-
pade möbler får man börja med att erbjuda ett mer attraktivt alter-
nativ, och göra möblerna mindre attraktiva. Lägg lösa skynken eller 
plädar över möblerna så att de täcks helt utan att skyddstyget blir 
spänt. Skaffa riktigt stora, stadiga och bra klösbrädor/pelare enligt 
ovan. Placera dem nära de ställen som katten har använt tidigare och 
locka dit katten med en leksak, t.ex. en fjädervippa. Om katten ändå 
inte lockas att klösa på pelaren/brädan, luta den eller lägg den ner 
helt och lek med vippan under och runt klöspelaren/brädan. För att 
göra den ännu mer lockande kan man applicera kattmynta på övre 
delen av pelaren/brädan. Var beredd på att det kan ta tid att bryta 
vanor även hos katter, och trösta dig under tiden med att du i allafall 
har en levnadsglad och tillfreds katt. 

 etologen

Fråga oss! Har du en fråga till våra experter? Mejla till redaktionen@djurskyddet.se

Torkel Falk
Veterinär och ordförande i  
Djurskyddet Helsingborg

Ingrid Redbo
Docent i etologi och ledamot i 
Djurskyddet Sveriges förbundsstyrelse

varför  
klöser min katt 

på möBlerna? 
Min hankatt Kasper är tolv år och kastre-
rad. Han älskar att klösa på våra fåtöljer. 

Om jag säger till går han därifrån men han 
klöser på natten och när jag är i ett annat 

rum. Självklart har jag flera klösbrädor 
som jag försöker visa honom i stället. 

Varför klöser han och hur ska jag 
få honom att sluta?  

Sofia Karlsson
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Ibland kallas det karisma, ibland utstrålning. Ofta säger man att någon har ”det”.. Jag har 
just skiljts från en sådan individ, och därför känns hemmet ekande tomt just nu. Han kom 
som ett tre veckor gammalt yrväder en sommarkväll tillsammans med två systrar. Hade han 

haft något Höganäskrus runt halsen så hade det redan varit urdrucket vid ankomst. Systrarna var 
två alldeles förtjusande små burmakatter, men de får ursäkta, för brodern stal showen i den här 
skaran. Efter två dagar hade han begåvats med namnet Proppmätt, och det har sina skäl. Han 

hade två sinnesstämningar: glad och hungrig, alternativt trött och 
nöjd. Systrarna och modern lärde sig att äta i expressfart - annars  
hamnade även deras mat i gapet på Proppmätt. Alla matskålar var 
kliniskt renslickade senast tjugo sekunder efter servering. Därefter 
ansattes den mänskliga delen av hushållet för en charmoffensiv, lika 
oemotståndlig som fascinerande. Här snackar vi om en kattunge 
med järnmage. Proppmätt åt och drack allt.

En typisk dag började med en skål kattmat och diverse slukade 
slumpar. Därefter högg Proppmätt glatt in på hustruns knäckebröd 
med kaviar. Hela huset ekade av kraset från Proppmätts käftar. 
Efter en slurk apelsinjuice var nästa mission att knycka plastsonens 
rostade bröd med ost och marmelad. Man kunde se hur lidelsefullt 
Proppmätt njöt av detta. Själv undrade jag vart allt tog 
vägen i den där lilla katten. Efter att ha druckit en 
skvätt te (till slut fick han en egen kopp) bru-
kade han hoppa ner i mitt knä. Där parkerade 
han sig, liggande på rygg med bakbenen i 
kors, och spann som en traktor på tomgång. 

Allt, från wasabi, chips, kantareller till ärtsoppa slank ner i den katten. 
Ett par gånger hoppade han ner i skurhinken och badade. Efteråt låg 
en nöjd Proppmätt och spann med en tydlig air av Ajax Citron runt sig. 
Hans dokumenterade bravader genererade hundratals kommentarer 
och mängder av fans på Facebook. Det startades en namninsamling som 
krävde att han skulle stanna hos oss, för många ville fortsätta att följa 
hans vidare äventyr. 

då hans nya ägare Lotta skulle hälsa på för första gången gick jag för att 
öppna dörren. När vi hunnit in i köket stod Proppmätt på diskbänken. Han hade 
redan burkat i sig två kokta potatisar och kvävde nysningarna efter att ha snortat 
nymalet kaffe. Naturligtvis blev det kärlek vid första ögonkastet. I morse, när jag städade i min 
ensamhet, hittade jag Proppmätts hemliga matgömma under soffan. Där låg en hög jordnötter 
och en bit indiskt naanbröd. I samma sekund kom en bild till mobilen från en upp över öronen 
förälskad Lotta. Proppmätt heter Assar nu, och där stod han på en piedestal. Det fanns ingen text 
- det behövdes inte. Budskapet var tydligt: Nöjd, mätt och älskad av alla! Men hur karisma och 
utstrålning uppstår vare sig kan eller vill jag förstå. Jag är bara glad att få ha träffat en varelse 
som är en på miljonen. Ha ett bra liv, älskade broder! 

”Man 
kunde se 

hur lidelsefullt 
Proppmätt njöt av 

detta. Själv undrade 
jag vart allt tog 
vägen i den där 

lilla katten.”

gästen

Liten katt med stor karisma!

Hur karisma och utstrålning uppstår vare sig kan eller 
vill jag förstå. Jag är bara glad att få ha träffat en varelse 
som är en på miljonen, skriver Johan Johansson.

Johan Johansson 
Musiker
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Blekinge län
Djurskyddet Karlshamn  
Telefon: 0702-65 00 46 
djurskyddetkarlshamn@telia.com
Djurskyddet Ronneby 
Telefon: 0457-275 36 
djurskyddetronneby@hotmail.com 

dalarnas län 
Djurskyddet Dalarna (Rättvik) 
Telefon: 0736-73 77 00 
i.fyr@telia.com 

gotlands län 
Djurskyddet Gotland (Visby) 
Telefon: 0498-21 65 30 
anita.keinonen@telia.com 

gävleBorgs län
Djurskyddet Bill & Bull Söderhamn 
Telefon: 0703-04 03 40
info@djurskyddetbillochbull.se
Djurskyddet Bollnäs-Ovanåker 
Telefon: 0278-331 90 
djurskydd_bollnas@hotmail.com
Djurskyddet Norra Hälsingland (Bjuråker) 
Telefon: 0706-52 44 29
mallan.dragsved@hotmail.com

hallands län 
Djurskyddet Norra Halland (Kungsbacka) 
Telefon: 0340-65 50 75 
sylva71@hotmail.com
Djurskyddet Kattfotens Katthem i Halmstad 
Telefon: 0739-07 40 01 
kattfoten@kattfoten.se 
Falkenbergsortens Djurskyddsförening 
Telefon: 0346-241 14, 0735-32 41 14
info@falkenbergsdjurskydd.se 
Halmstadortens Djurskyddsförening 
Telefon: 0346-530 68 
tomas.erge@telia.com

jämtlands län 
Djurskyddet Jämtlands Län (Östersund) 
Telefon: 063-51 33 55 
nra.eriksson@telia.com 

jönköpings län 
Djurskyddet Eksjö 
Telefon: 0381-320 40 
wst@eksjo.se 

kalmar län 
Djurskyddet Kalmar 
Telefon: 0480-219 74 
djurskyddet.kalmar@netatonce.net
Djurskyddet Oskarshamn 
Telefon: 0491-188 15 
kontakt_med@katthemmetioskarshamn.se 
Djurskyddet Västervik 
Telefon: 0490 - 305 18 
djurskyddetvastervik@telia.com 

kronoBergs län 
Djurskyddet Kronoberg (Växjö) 
Telefon: 0470-77 15 29 
info@djurskyddetkronoberg.se

norrBottens län 
Djurskyddet Norrbotten (Luleå) 
Telefon: 0730-32 21 82 
jenny.lindback@hotmail.com

skåne län 
Djurskyddet Helsingborg
Telefon: 0700-31 53 47
inger.dahl@telia.com
Djurskyddet Kullabygden (Höganäs)
Telefon: 0702-46 80 42
djurskyddet.hoganas@telia.com
Djurskyddet Landskrona
Telefon: 0738-04 96 44
djurskyddetlandskrona@hotmail.com
Djurskyddet Malmö
Telefon: 0703-11 24 40
info@djurskyddetmalmo.se
Djurskyddet Nordostskåne
Telefon: 0708-11 28 16
nordostskane@djurskyddet.se
Djurskyddet Skånekatten
Telefon: 0707-664346
info@skanekatten.se 
Djurskyddet Ängelholm-Bjäre
Telefon: 0431-45 40 40
michael.jander@ektv.nu
Stiftelsen Lunds Djurskyddsfond
Telefon: 046-24 85 95
stiftelsen.lunds.djurskyddsfond@telia.com

stockholms län
Djurskyddet DOSO
Telefon: 08-769 66 23
Djurskyddet Stockholms Kattkastreringsgrupp
info@stockholmskattkastreringsgrupp.se
Djurvännernas förening i Stockholm
Telefon: 08-755 68 46
lennart.garmer@swipnet.se
Hundfrämjandet (Tumba)
Telefon: 08-531 883 48
hundframjandet@hotmail.com
Kattvärnet (Haninge)
Telefon: 08-776 16 80
info@kattvarnet.nu

södermanlands län
Djurskyddet Eskilstuna
Telefon: 0704-67 03 36
ordforande@djurskyddet-eskilstuna.se
Djurskyddet Mariefred
Telefon: 070 777 19 54
djureva@hotmail.com
Djurskyddet Nyköping
Telefon: 0155-21 76 32
annicaerngren@hotmail.com
Djurskyddet Strängnäs
Telefon: 070-880 54 42
strangnasdjurskydd@live.se

uppsala län
Djurskyddet Hitta Katten Enköping
Telefon: 0171-44 19 60
kansliet@hittakatten.com
Djurskyddet Uppsala Län
Telefon: 0708-56 64 23
stefan_hamnstedt@hotmail.com

värmlands län
Djurskyddet Karlstad
Telefon: 054-53 47 06
kontakt@djurskyddetkarlstad.se
Djurskyddet Kristinehamn
Telefon: 0550-151 55
djurhemmet@djurskyddetkristinehamn.se
Djurskyddet Säffle-Åmål
Telefon: 0705-8 38 145
djurskyddetsaffleamal@hotmail.se

Djurskyddet Filipstad
Telefon: 0735-13 84 98
djurskyddetfilipstad@hotmail.se
Djurskyddet Westra Wermland (Arvika)
Telefon: 0722-33 38 10, 0722-33 38 20
djurskyddetwestrawermland@gmail.com 
Djurskyddet Sunne 
Telefon: 072-530 73 77
sunne@djurskyddet.se

västerBottens län
Djurskyddet Skellefteå
Telefon: 0702-70 03 92
djurskyddetskelleftea@gmail.com
Djurskyddet Västerbotten (Umeå)
Telefon: 0706-47 3420
info@djurskyddet.umea.com
Djurskyddet Åsele Katthem Kurrlyan
Telefon: 0941-451 23
helen.desen@grahn.eu

västernorrlands län
Djurskyddet Härnösand
Telefon: 0611-128 17
m_elmroth@hotmail.com
Djurskyddet Katthjälpen Sundsvall
Telefon: 0730-44 60 66
info@katthjalpen.se
Djurskyddet Sundsvall
Telefon: 060-56 78 50
djurskydds@hotmail.com
Djurskyddet Ådalen (Sollefteå)
Telefon: 0620-242 67
djurskyddetadalen@hotmail.com
Djurskyddet Örnsköldsvik
Telefon: 0660-25 02 77
oviks_djurskydd@hotmail.com

västmanlands län
Djurskyddet Köping Kattvännerna
Telefon: 0221-289 12
koping@djurskyddet.se
Djurskyddet Västerås Huskatten
Telefon: 021-18 95 98
info@huskatten.com

västra götalands län
Djurskyddet Bohuslän
Telefon: 0761-17 77 81
info@djurskyddetbohuslan.se
Djurskyddet Göteborg
Telefon: 031-88 88 80
goteborgs.djurskyddsforening@telia.com
Djurskyddet Skaraborg (Töreboda)
Telefon: 0739-24 26 72
Djurskyddet Skövde katthem
Telefon: 0737-03 70 31
skovdekatthem@hotmail.com
Djurskyddet Uddevalla
Telefon: 0522-51 17 08

öreBro län
Djurskyddet Örebro
Telefon: 070-623 83 38
goran915@telia.com

östergötlands län
Djurskyddet Fiahemmet i Norrköping
Telefon: 011-31 14 99
fiahemmet@hotmail.com
Djurskyddet Mjölby
Telefon: 0142-36 11 02
djurskyddetmjolby@gmail.com
Linköpings Djurskyddsförening
Telefon: 013-501 65
djurskydd@linkopingsdjurskydd.se

Föreningar i Djurskyddet Sverige
Djurskyddet Sverige är ett riksförbund som representerar 62 lokala djurskyddsföreningar över hela landet.
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Du kan hjälpa djuren  
på flera sätt:

Bli medlem  
Genom ditt medlemskap i Djurskyddet Sverige 
stödjer du de djurskyddsfrågor vi arbetar för och 
får fyra nummer av Tidningen Djurskyddet. Bli 
medlem genom att sätta in 300 kronor på pg 90 
01 06-6. Glöm inte att ange namn och adress.  

Bli Djurhemsfadder
Som Djurhemsfadder hjälper du ett hemlöst djur 
till ett bättre liv för 30 kronor i månaden via 
autogiro.  Anmäl dig genom att sätta in 30 kronor 
på vårt 90-konto: 90 01 06-6. Glöm inte att ange 
namn och adress.

Skänk en gåva
Djurskyddet Sveriges verksamhet är beroende av 
arv och gåvor. Skänk en gåva genom att sätta in 
valfritt belopp på vårt 90-konto: 90 01 06-6.

Bli djurskyddare  
du också!

Ha koll på  
vem du röstar
 Vem hade kunnat tro att en politiker 
skulle få sparken bara för att ha gjort 
ett dåligt jobb? Helt utan föreliggande 
kräftskiveskandal eller bordellhärva. Efter 
att Centerpartiet valt ny ordförande fick 
Andreas Carlgren lämna sin post. Kanon-
bra tycker jag som tillhör de som anser 
att han gjort ett uselt jobb. Carlgren är ett 
exempel på en politiker vars politik stått i 
konflikt med en bred majoritet av väljarna. 
Hans vargpolitik var rent verklighets-
frånvänd. När sedan EU-kommissionen 
underkände Carlgrens vargpolitik och gav 
honom en skarp tillsägelse, valde Carlgren 
helt enkelt att ge kommissionen fingret 
och köra vidare i samma riktning som om 
ingenting hade hänt. Men var ligger det 
största problemet? Att politikerna inte lyss-
nar på väljarna, eller att vi inte är tillräck-
ligt engagerade när det är valdags?

det framhävs gärna hur duktiga vi svensk-
ar är på att rösta. Att vi i större utsträck-
ning än många andra utför vår demokra-
tiska plikt. Men märkligt många verkar ha 
jättedålig koll på vilka de röstar på, varför 
de röstar på dem och vad dessa personer 
faktiskt kommer att bedriva för politik. Om 
exempelvis majoriteten av svenska folket 
tycker att tidelag ska vara straffbart och 
djurplågeri belagt med högre straff, kan 
man med en så hög andel röstande också 
tänka sig att samma andel av de folkvalda 
skulle tycka samma sak. Trots detta verkar 
så mycket stå still.

Men det finns alltid hopp. Kanske innebär 
en ny miljöminister en ny vargpolitik och 
inte bara en kosmetisk förändring? Kanske 
leder den pågående djurskyddsutredning-
en till stärkt djurskydd i Sverige? Förutsatt 
att politikerna inte bestämmer sig för att 
folket inte vill ha den och kastar den i pap-
perskorgen. Det är ju som sagt inte alltid 
de folkvalda tycker som folket. 

Anton Dahlén 
Ersättare i förbundsstyrelsen 
anton.dahlen@djurskyddet.se

sista ordet

nästa nummer kommer 14 mars

läs fler nyheter på tidningen.djurskyddet.se

Nya djurskyddslagen
tema
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POSTTIDNING B
Djurskyddet Sverige

Rökerigatan 19
121 62 Johanneshov

Seraquin är ett kompletteringsfoder till hund och katt för att understödja och underhålla den normala ledfunktionen. 
Seraquin innehåller Glukosamin HCl, Kondroitinsulfat och standardiserat gurkmejaextrakt. Seraquin är ett registrerat 
varumärke tillhörande Boehringer Ingelheim Vetmedica.

Draghunden Liam
Anna-Carin Lönn

Brukshund Raskabo DirfaSara Määttä

Jakthund
 Sjuan

Hampus M
örner 

Agility Panik 
Lone Sommer

Slädhund
 Delta &

 Minnie

Nina Skr
amstad

Vallhund Voys
Harriet Ingholm

Spårhund Ckimy
Peter Junker

Sällskapshund Gismo
Jacob Edelfeldt

Läs mer på www.bivet.nu/se
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