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Djurskyddet i Almedalen!

Måndag 4 juli 16.00-18.00
Kamphundsförbud i bostäder  
– för vems skull?
Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3, sal B23 
Kommer att webbsändas

Tisdag 5 juli 14.30-15.15
Djurskydd i offentlig upphandling
Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3, sal E30
Genomförs tillsammans med Sveriges Konsumenter

 

Torsdag 7 juli 8.00-9.30 
Naturligt beteende även för minkar?
Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3, sal D24 
Genomförs tillsammans med Djurens Rätt

Torsdag 7 juli 10.00-12.00 
Slakt utan bedövning
Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3, sal D24 
Kommer att webbsändas

Djurskyddet Sverige kommer även i år att medverka i Almedalsveckan på Gotland. Välkommen att 
delta på plats eller via webben. Mer detaljerad information om våra seminarier finns i kalendariet  
på www.almedalsveckan.info och längre fram kommer mer information finnas på vår hemsida.

Håll utkik! 
 

Snart finns Tidningen Djurskyddet 
även som webbtidning.

www.djurskyddet.se



innehåll / 2.2011

10 djurskyddspolis i stockholm. Den nya 
organisationen har redan gett resultat. 

18 nya djurskyddsregler. Smågrisarna slipper 
obedövad kastrering men minken får stanna i buren.

20 Hjälper djur i indien. Veterinär Johan Lindsjö 
vårdar djur världen över.

22 dags för semester. Vi ger dig några tips som 
underlättar för dig och ditt husdjur på semestern.

 Djurskyddet Sverige är med sina nästan 14 000 medlemmar och 
58 anslutna djurskyddsföreningar en av Sveriges största djurskydds-
organisationer. 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 visar respekt och 
tar ansvar för alla djur.

 Vi opinionsbildar och påverkar politiker för att förbättra
djurskyddslagstiftningen. Vi finns representerade i olika arbets-
grupper och kommittéer samt är en 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 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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vargstam på 450 individer. sid 16
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insändare Tyck till! Mejla dina idéer och åsikter till redaktionen@djurskyddet.se

Djur är inte saker!
 Brott mot djur är väldigt lågpriori-
terade och därför fälls få för brotten. 
I lagstiftningen har djur status som 
egendom eller saker. Har djuret utsatts 
för vanvård eller lidande betraktas det 
inte som ett brottsoffer. Det finns ingen 
målsägande.

Djuret och djurägaren är helt bero-
ende av åklagarens bedömningar om 
någon ska kunna fällas för brott. Om det 
är djurets ägare som är skyldig till brot-
tet, finns det ingen annan än åklagaren 
som kan starta en process om detta. 
Det här ställer höga krav på polisens 
utredningar. När Stockholm nu fått en 
egen djurskyddspolis prioriteras utred-
ningarna, vilket innebär större chans för 
fällande domar mot djurplågare. I större 
delen av landet ser det tyvärr inte lika 
hoppfullt ut.

det är dags att djur får företrädas av 
djurrätts- och djurskyddsorganisationer 
i domstol. Miljölagstiftningen ger redan 
ideella föreningar talerätt, vilket innebär 
att organisationer på området har rätt 
att väcka talan och överklaga beslut för 
att tillvarata naturskydds- och miljöin-
tressen. Men också här saknas djuren, 
miljöorganisationer har till exempel inte 
rätt att föra talan mot jakt på hotade 
arter. 

Moderaten Marietta de Pourbaix-Lun-
din har i en motion föreslagit talerätt för 
djurskyddsorganisationer. Den motio-
nen röstades ned av riksdagen förra 
månaden. Miljöpartiet och Vänsterpar-
tiet reserverade sig mot beslutet. Övriga 
partier tycker tydligen att det är i sin 
ordning att betrakta djur som saker – 
inte som levande varelser. 

Fotnot:  Temat om djurparksdjur kommer 
vid ett senare tillfälle. 

Birgitta Wiberg
Vik redaktör
birgitta.wiberg@djurskyddet.se

ledare

Låt vargen vistas  
även i renskötsel- 
områdena!
Har läst igenom nr 1/2011 som min hustru får 
som medlem i Djurskyddet Sverige. Artikeln 
EU anmälde den svenska vargjakten är full av 
insinuationer mot jägarna. Jag håller inte alls 
med om vad som skrivs. Ska det bli någon 
ordning i vargfrågan får man nog allt lyssna 
till starka jägarröster. Men beträffande 
artikeln som rör renskötseln och samerna, 
Rennäringen stoppar vargen, så ger den 
anledning att damma av min tidigare och 
många gånger framförda åsikt som är i den 
riktningen som faktiskt artikeln andas. Låt 
den av statsmakten fastlagda vargmängden 
vistas i hela landet inklusive renskötselom-
rådena. Då får de plats och vargen får vistas 
i sin rätta miljö ute i vildmarken och fjällvärl-
den. (Det är väl ändå djurplågeri att trycka 
ner detta djur bland tåg och bilar ute i det 
tätbefolkade industrilandskapen). Samerna 
ersätts för det intrång vargen gör. Inte med 
300 miljoner som Henrik Ekman föreslår, 
utan med den summa som motsvaras av 
deras redovisade produktion av renskötseln 
som för några år sedan var ca 75 miljoner 
kronor. De renar de sedan kan freda från 
vargen är ju sedan en ren bonus för ägarna. 

Johnny Stammarnäs, jaktutövare och f d 
CITES-samordnare i Östergötland
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Kaninen får varken 
mat eller vatten! 
En granne, nyinflyttad sedan ett halvår 
tillbaka, har en utekanin i en trång bur. Den 
stackars kaninen sitter i buren varje dag, 
vecka efter vecka. Även när det är kallt och 
snöigt. Den stackaren får aldrig vara inne 
och känna familjegemenskap. Ingen verkar 
bry sig. Ibland, ja ofta, får den varken mat 
eller vatten. Mår så dåligt av att se den i sin 
lilla bur, då jag är en stor djurvän och aldrig 
skulle behandla ett djur på det viset. Skaffar 
man djur ska man ta hand om det på bästa 
sätt! Vill veta vad reglerna säger om detta! 
Jag har inte pratat med ägaren, har ingen bra 
kontakt.

Monica

Svar direkt: Så här säger lagen bland annat 
om hållande av kaniner: Kaniner bör hållas 
i par eller grupp. Ska ha tillgång till gnag-
material som knäckebröd, råa rotfrukter, hö 
och färska grenar med bark. Vintertid ska 
utomhusburar vara upphöjda från marken. 
Miljön ska vara berikad, vilket innebär att 
det bör finnas material och anordningar att 
klättra på, hoppa upp på eller krypa under.  
De ska ha tillgång till en hylla med tillräckligt 
utrymme för att kunna sitta på och under. 
Kaniner ska ha fri tillgång till grovfoder, som 
hö eller gräs. Om kaniner hålls utomhus eller 
i ett ouppvärmt utrymme och temperaturen 
understiger 0 grader ska de ges uppvärmt 
dricksvatten vid minst två tillfällen per dygn.
Det är viktigt att du kontaktar en djur-
skyddshandläggare på länsstyrelsen i ditt 
län om du misstänker att ett djur far illa! 
(Det går att vara anonym.) Se www.lst.se 
och klicka på ”djurskydd” för kontaktupp-
gifter.

Birgitta Wiberg, vik redaktör,  
Djurskyddet Sverige

Fantastiskt  
med djurpolis!
Jag blev alldeles rörd när jag på Djurskyd-
det Sveriges webb läste om djurskydds-
polisen som börjat arbeta i Stockholm. Ett 
fantastiskt stort steg i rätt riktning! Hop-
pas det sprider sig till övriga landet snabbt.
 

Marie i Karlstad

4  djurskyddet



Kommentar till  
insändare om  
halalslaktat kött
I Djurskyddet nummer 1 2011 hade signatu-
ren ”Janne” en insändare om att det finns 
halalslaktat kött i landet, trots att vi har ett 
”formellt förbud mot halalslakt i Sverige”. 

Nu har Sverige inget förbud mot halal-
slakt, faktum är att det finns flera svenska 
slakterier som fullt lagligt tillverkar halalkött 
både från nöt och fjäderfä. Vad Sverige har 
förbud mot är slakt utan bedövning. Det 
är en mycket stor skillnad mot att tala om 
halalslaktat kött, eftersom de flesta musli-
mer i landet accepterar att djuren bedövas 
innan man utför de traditionella halal-
momenten i slakten. Halalslakt i Sverige 
utförs alltså med full bedövning för djuren, 
helt enligt djurskyddslagens regler. Lagstift-
ningen lägger ingen värdering i om slakten 
kallas halal, koscher eller något annat. Vad 
lagen reglerar är att djuren måste vara fullt 
medvetslösa innan man börjar slakta dem. 
Det handlar alltså inte om religion utan om 
djurskydd. 

Samma prioritering finns hos Djurskyddet 
Sverige. Vi som organisation bryr oss inte 
om vilket namn slaktmetoden har eller vil-
ken religion den är kopplad till, så länge dju-
ren får en effektiv bedövning innan slakten. 
Vi ser med stor oro på utvecklingen i andra 
EU-länder som Belgien, Frankrike och Irland, 
där en stor del av nötkreaturen slaktas utan 
bedövning. Den officiella motiveringen är 
efterfrågan från olika religiösa grupper, 
men i verkligheten är det ofta ekonomiska 
besparingar som gör att slakterierna hoppar 
över bedövningen. Sådant kött vill vi inte se i 
svenska butiker. Men alltså gärna halalslak-
tat, om slakten sker enligt svenska regler – 
med bedövning av djuren.

Johan Beck-Friis,  
Förbundsstyrelseledamot, 

Djurskyddet Sverige 
.

”Det 
vore bra 

för mitt hjärta 
om ni inte vore 

så insinuanta och 
anklagande mot 

jägarkåren.” 
Jägare

Löjlig tv-såpa  
med hundar
Tycker att allt är bra som skyddar djur mot 
lidande av olika slag. Detta program tycker 
jag kanske inte är det värsta sortens lidande 
för djur – även om jag tycke att det är totalt 
onödigt ur alla synvinklar. Men en viktig 
sak är att jag tycker att utröstningen borde 
vara tvärtom. Familjerna borde få kvalificera 
sej så att hundarna väljer hos vem de vill 
bo! Om SVT skulle vara seriösa så borde 
de belysa alla vidriga missförhållanden 
som hundar kan råka ut för – så att folk blir 
medvetna om det och lättare kan upptäcka, 
anmäla och ingripa. Samt inte göra impuls-
köp och aldrig köpa hund på Blocket. Men 
den ytliga folkmassan skulle väl inte vilja 
sätta kvällskaffet i vrångstrupen och tvingas 
konfronteras med den bittra verkligheten. 
Bättre då att roa folket med vad som krävs 
för att få höga tittarsiffror. Man blir så trött. 

 Lisen Persson

Bara i Sverige mördas/dödas drygt 100 
människor varje år av andra människor. Det 
polisanmäls omkring 20 000 fall av kvinno-
misshandel varje år. Det dödas 1-3 personer 
av vådaskott under jakten varje år och runt 
550 personer omkommer i trafiken. Ställ det 
i proportion till rovdjursangrepp! Nog kan 
väl nio miljoner människor på en yta av 770 
kvadratmeter per person ge plats åt de få 
rovdjur som finns. Det mest hatade/älskade 
rovdjuret är vargen. Senast en människa 
dödades av varg var 1821. Den hade vuxit 
upp bland människor.

Jag var på ett regelrätt varghatarmöte för 
några år sedan. Ett kommunalråd fiskade 
röster genom att uppmana kommuninne-
vånarna att skjuta om de skulle se en varg 
hemma på gårdsplanen. Mötesdeltagarna 
skrek och applåderade. I hätska ordalag 
beskrevs vargens farlighet för folk och fä och 
lösspringande jakthundar. En jaktmetod vi är 
ganska ensamma om. Av försäkrade hundar 
i hela landet utgör jakthundar 90 procent av 
de trafikdödade hundarna. Jägarnas rädsla 
om sina hundar skulle enligt alla undersök-
ningar inte gälla vargen utan bilen!

Sedan denna tjuvjakt på fredade djur. Det 
vore rätt att beslagta vapen från människor 
som inte visar hänsyn till lagen. Hot mot 
vår lagstiftning och våra fredade djur måste 
väl rubriceras som olaga hot. Jägare påstår 

att vargen reducerar älg och rådjur. Kanske 
har vi där den rätta förklaringen till jägarnas 
varghat. Vargen är ett skyggt djur som flyr 
människor. De flesta är nog så kloka att de 
genomskådar de skrönor som varghatarna 
sprider. Sätt klockor på era hundar och se 
till att de jagar rätt djurart och inte springer 
efter vargar, så ska ni jägare se att det bara 
är bilarna ni och era hundar behöver vara 
rädda för. Skaffa ordentliga stängsel runt era 
tamdjur! Har ni varg i er närhet och tänker 
skjuta i ”nödvärn”, tänk på att ni får större 
problem med halvvuxna vargar som inte lärt 
sig jaga.

Birre Thulin

Avväpna det farligaste rovdjuret!
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i korthet Redaktör Birgitta Wiberg

 KRaV arbetar fram nya regler för djurhåll-
ning med syftet att de ska förbättras och 
klimatanpassas. Djurskyddet Sverige har 
svarat på remissen med förslagen. Att ändra 
diperioden från tre till ett dygn är inget bra 
förslag, enligt Djurskyddet Sverige. System 
med en grupp kalvar som diar en amko, 
alternativt restriktiv digivning av de biologiska 
mödrarna, har visat sig fungera utmärkt. En 
längre digivningsperiod, till exempel på fyra 
till sex månader, skulle ge kalven och kon 
möjligheter till ett naturligt beteende och en 
gradvis stressfri avvänjning. 

Djurskyddet Sverige är i övrigt positivt till 
förslagen som bland annat innebär att  
senarelägga åldern när unga nötkreatur 
får stå uppbundna till minst 15 månader, 
vaccinering mot galtlukt, vilket är en stor 
välfärdsvinst för grisarna, användning av 
könssorterad sperma, vilket är bättre ur djur-
skyddssynpunkt då det inte föds oönskade 
tjurkalvar, samt att behandling mot parasiter 
ska få sättas in innan sjukdom brutit ut. 

De nya reglerna publiceras på KRAVS 
hemsida omkring den 1 juli och börjar gälla 
från januari 2012. 

Nya KRAV-regler på gång

 EU- och konsumentminister Birgitta 
Ohlsson välkomnar att EU-parlamentet och 
ministerrådet har nått en kompromiss om 
pälsmärkning i EU. 

– Konsumenter ska ha rätt att veta om 
klädesplagg delvis är tillverkade av päls, på 
samma sätt som konsumenter får information 
om vilka fibrer som ingår i kläder. Redan i dag 
finns det ju information om vilka material ett 
plagg är tillverkat av, till exempel ull, polyes-
ter eller bomull, säger hon.

Pälsdetaljer på kläder är i dag vanligt före-
kommande. Mössor med blårävsbollar var en 
av de nya trenderna i vintermodet. Fuskpäls 
och äkta päls blir emellertid svårare att skilja 
åt. Det kommer dessutom signaler om att 
importstoppet av hund- och kattskinn till EU 
från Asien fungerar dåligt. 

Minister välkomnar EU-pälsmärkning 

”Det handlar 
inte om djur och 

natur. Det här är ett 
socialt fenomen. De har 
ett behov av att hetsa  

upp sig. Bodde de  
i Liverpool skulle de vara 

fotbollshuliganer.”
 Författaren Yngve Ryd 

om varghatare

Förtydligande om  
renskötselområdet
 Tre nollor föll bort i artikeln Rennäringen 
stoppar vargen i förra numret av Tidningen 
Djurskyddet. Rätt uppgift är: Regeringen anger 
att renskötselområdet täcker cirka 
225 000 kvadratkilometer av Sveriges totala 
yta (som uppgår till ungefär 411 000 kvadrat-
kilometer). 

Tuffare tag  
mot tjuvjakten
 Riksdagen har kriminaliserat försök eller 
förberedelse till jaktbrott. Orsaken är att 
den grova jaktbrottsligheten är omfattande 
men att mycket få fall leder till lagföring. 
Förhoppningen är att lagändringen ska vara 
ett värdefullt verktyg i bekämpandet av den 
illegala jakten på rovdjur. Exakt hur utbredd 
den illegala jakten är vet man inte. Forskare 
har emellertid kommit fram till att det troli-
gen är flera hundra rovdjur som skjuts illegalt 
varje år. 

Djurskyddskrav ej  
orsak till ”griskris”
 den dåliga lönsamheten inom svensk 
grisproduktion, den så kallade griskrisen, 
och som av bönderna skylls på den ”stränga 
djurskyddslagstiftningen” har analyserats av 
Jordbruksverket. Verket kommer i sin analys 
fram till att det finns en merkostnad i Sverige 
till följd av dyrare byggnader som uppgår till 
cirka 1,40 kronor per kilo griskött. 

– Det är troligt att andra faktorer än djur-
skyddskraven är viktiga för att förklara den 
låga lönsamheten inom grisproduktionen, 
säger Harald Svensson, chefsekonom vid 
Jordbruksverket. 
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 Kvinnan, vars hund blev tagen av en varg 
i Rialareviret i april, uppgav först för polisen 
att en annan varg lunkat emot henne på 
skogsvägen, vänt och sprungit iväg när den 
var 50 meter ifrån henne och hennes barn-
vagn. Efter att ha pratat med sin sambo änd-
rade hon sin version. Nu hette det att vargen 
inte stannat förrän på två meters avstånd från 
barnvagnen och då visat tänderna. 

Sambon, som inte var med under attacken, 
förklarar de olika versionerna med att kvinnan 
direkt efter attacken ”inte var en tänkande 
människa, utan en hona som bara tänkte på 
att skydda sitt barn.” Länsstyrelsens rovdjurs-
handläggare har inte fått prata med kvinnan 

och går därför på det hon sagt till polisen.
Hunden som blev tagen av den första 

vargen befann sig okopplad 80 meter 
längre fram på skogsvägen, trots 
att hundar så här års måste vara 
kopplade eller ”gå fot.” Vargar är 
revirhävdande djur och försvarar 
sitt revir mot alla andra hunddjur. 
Rävar, hundar och främmande var-
gar löper därför risk att dödas.

Länsstyrelsen tror inte att 
vargarna gjorde något utfall mot 
kvinnan eller barnvagnen och be-
dömer vargarnas beteende som helt 
normalt. 

Sanningen om ”vargattacken”

Voov utökar verksamheten
 Tidningen djurskyddet berättade 
i nummer 4/2010 om Voov, Veterinär  
omtanke om våldsutsatta djur, i Uppsala.  
Den ideella föreningen, som startades av 
veterinärstudenter 2008, tar hand om hus-
djur när deras våldsutsatta ägare vistas på 
skyddat boende. 

Sedan starten har nästan 30 djurägare  
i Uppsala fått hjälp, skriver Uppsalatidningen. 
Nu får föreningen 499 000 kronor från All-
männa arvsfonden för att under 2011 sprida 
verksamheten till ytterligare åtta städer; 
Göteborg, Stockholm, Malmö, Helsingborg, 
Skara, Jönköping, Visby och Halmstad. Under 
de följande två åren är planen att etablera 
Voov i ytterligare 15-20 städer. 

Musdödare dömd  
för djurplågeri
 Tingsrätten på Gotland friade mannen 
som bet huvudet av en mus. Det gjorde inte 
Svea hovrätt, som nu har dömt honom för 
djurplågeri. Straffet blev 40 dagsböter. Brot-
tet ägde rum i januari förra året då 23-åring-
en med tänderna slet loss huvudet på en 
tam, levande mus. Händelsen spelades in 
med en mobilkamera. Enligt länsveterinären 
kände musen ångest, stress och smärta 
innan den dog. 

Regeringen stödjer 
försäljningsförbud av 
djurtestad kosmetika
 Ett totalförbud mot att använda råvaror 
som djurtestats var planerat att börja gälla  
i mars 2013, men kan komma att skjutas 
upp. Anledningen är att EU-kommissionen 
inte tror att alternativ till djurtester kommer 
att finnas färdiga då. Det skulle innebära yt-
terligare tio år då tusentals kaniner, marsvin, 
möss och råttor kommer att injiceras, gasas, 
tvångsmatas och dödas för kosmetika och 
hygienprodukter som säljs i EU. Nu har 
regeringen via socialdepartementet svarat 
EU-kommissionen att Sveriges hållning är 
att det planerade förbudet ska träda i kraft 
som planerat 2013. 

 Ökad sjuklighet och beteendeföränd-
ringar är vanliga mått på överbeläggning  
i djuruppfödning. Redan långt innan proble-
men noteras kan djurtätheten vara betydligt 
högre än vad som är optimalt för djuren.  
Det visar Stephanie Biujs, SLU, i en avhand-
ling om slaktkycklingar och kaniner. Hennes 
slutsats är att slaktkycklingar och köttkani-
ner sprider sig i ett utrymme på ett sätt som 
visar att de skulle föredra mycket mer plats 
än vad de får i dag. Det märktes särskilt 
tydligt hos slaktkycklingarna. 

Kycklingar vill ha  
mer plats
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Nathalie Nordén och Jonna Fallhagen från Voov

Foto: Istockphoto

djurskyddet  7



i korthet Redaktör Birgitta Wiberg

 Landsbygdsminister Eskil Erlandsson 
har tagit emot 2 800 vita nejlikor från stif-
telsen Forska Utan Djurförsök. Nejlikorna är 
en påminnelse om antalet djur (fiskar inte 
inräknade) som utnyttjas och dör i försök 
varje dag i Sverige. Syftet med uppvaktningen 
var att presentera en handlingsplan med 
konkreta förslag på hur fler djurförsök kan 
ersättas och vilka politiska beslut som är 
nödvändiga att genomföra. 

– Det behövs bland annat en samordnande 
funktion för arbetet med alternativ till djur-
försök. I dag faller arbetet mellan stolarna på 

flera olika myndigheter, säger Cecilia  
Clemedson, neurotoxikolog och ordförande  
i Forska Utan Djurförsök.

Stiftelsen föreslår att ett center för alter-
nativ till djurförsök inrättas – ett 3R-center 
(refine, reduce, replace) – i likhet med vad 
Finland och England redan gjort. Det skulle 
samordna och prioritera arbetet med att 
utveckla, validera och implementera nya 
djurfria metoder. EU:s nya djurförsöksdirektiv 
ställer krav på medlemsländerna att priori-
tera de 3R:en, det vill säga att förfina, minska 
och ersätta djurförsök. 

Vita liljor till landsbygdsministern
Cecilia Clemedson och Eskil Erlandsson

 En brottsutredning har startat sedan 
Livsmedelsverket anmält flera misstänka 
fall av djurplågeri och brott mot djurskydds-
lagen vid olika slakterier, bland andra 
Kronfågel i Kristianstad och Torsåsens 
Fågelprodukter i Falkenberg. Vid kontrol-
ler har Livsmedelsverkets veterinärer 
hittat kycklingar som inte avblodats. 
Det innebär att fåglarna kan ha varit 
vid liv under skållning och plockning. 
Ytterligare en händelse vid Torsåsens 
Fågelprodukter har anmälts för brott 
mot djurskyddslagen. I samband med en 
skyddsrond såg personal från Livsmedels-
verket hur kycklingar hanterades på ett sätt 
som orsakade smärta och lidande för djuren. 
Händelserna bedöms som oacceptabla och 
mycket allvarliga. 

Kycklingar skållades levande

”Rovdjursutredningen 
bekräftar det vi sagt hela 

tiden: antalet vargar är för 
litet för att beståndet ska 
vara livskraftigt. Det här 

borde vara dödsstöten för 
licensjakten på varg.”

Mikael Karlsson,  
Naturskyddsföreningens ordförande

Renskötare åtalas  
för nackstick 
 Mitt framför ögonen på en djurskydds-
inspektör utförde en renskötare i en sameby 
i Jämtland ett nackstick vid slakt av en ren. 
Renar i Sverige omfattas av djurskyddslagen 
och när de slaktas ska det ske på ett sätt som 
gör att djuret inte utsätts för onödigt lidande. 
Att använda nackstick är otillåtet.

Länsstyrelsen har gjort en åtalsanmälan 
om misstänkt djurplågeri alternativt brott 
mot djurskyddslagen. ”Jag tycker det är 
löjligt. Jag är varken den första eller sista som 
har gjort nackstick”, säger den anmälde ren-
skötaren till Sveriges Radios Oddasat. Läns-
styrelsen ser mycket allvarligt på händelsen 
och har nu förbjudit renägaren att fortsätta 
använda den otillåtna metoden. 

De skjutna vargarna 
har obducerats
 de nitton vargar som sköts under licens-
jakten 2011 har obducerats vid SVA. Elva var 
hanar, åtta honor. Två av honorna har fött 
ungar. Precis som tidigare år var ingen varg 
smittad med dvärgbandmask. SVA har funnit 
någon form av medfödd missbildning hos 
fem av vargarna. 

Djurskyddare  
i Ådalen prisad
 Ewa-Britt Gerhardsson, ordförande 
i Djurskyddet Ådalen, har utsetts till Årets 
hundräddare av Agria och Västernorrlands 
kennelklubb. I motiveringen står att hon  
i många år visat ett stort engagemang för 
hundar och katter, haft ett outtröttligt djur-
skyddsengagemang och varit till stor hjälp vid 
omhändertaganden av hundar  
och katter. 
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Spara med omsorg
Vill du att dina pengar ska växa samtidigt som de verkar för en god sak? Då 
har vi fonden för dig. När du sparar i Banco Humanfonden bidrar du nämligen 
med 2 procent av din fondförmögenhet till Djurskyddets viktiga arbete. I Banco 
Humanfonden investerar vi i svenska företag som tar ansvar för vår omvärld. 
Genom åren har Djurskyddet fått cirka 8,5 miljoner kronor från våra sparare.  
Låt även ditt sparkapital vara med och verka för en bättre värld.

Mer information om ideellt fondsparande hittar du på:  www.swedbankrobur.se/djurskyddet eller 
kom in på ditt närmaste Swedbank- eller Sparbankskontor.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du 
får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser finns på www.swedbankrobur.se, och www.swedbank.se.

Swedbank Robur i stolt samarbete med Djurskyddet

Visst är det en fin tanke att ditt kära husdjur kan hjälpa djur som är 
mindre lyckligt lottade? Som t ex alla försöksdjur. Genom att skänka 
500 kronor eller mer i ditt husdjurs namn bidrar du aktivt till att vi kan 
utveckla moderna djurfria metoder så att djur slipper utsättas för djur-
försök. Som tack får du ett vackert gåvobevis med ditt djurs namn. Men 
vi blir förstås tacksamma för alla gåvor – oavsett summa!

Skänk en gåva i ditt djurs namn!

”
”

Kontakta oss! 08-749 03 43 eller ami@forskautandjurforsok.se

Vi behöver veta djurslag, ditt husdjurs namn, gåvosumma, ditt namn och adress.

Idén att skänka en gåva i sitt djurs namn fick vi av 
Lena Thomelius som är Forskningsfadder hos Forska 
Utan Djurförsök. När hennes älskade katt Buster dog  
i en olycka skänkte Lena en stor gåva till hans minne. 

Lena och Buster

Min förhoppning är att inspirera fler mattar 
och hussar att skänka en gåva till minne av sitt 
kära djur. Det kan även vara ett djur som är i 
livet som du vill tacka för att det finns till.

Busters minnePg 90 70 90-5
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tema djurpolisen

nu rullar  
djurpolisen  
i stockholm

Stockholm är först i landet 
med djurskyddspoliser. 
Den nya organisationen 
har redan uppnått snabba 
resultat. Djurskyddet Sverige 
har träffat djurpoliserna och 
också undersökt hur brott 
mot djur utreds i resten av 
landet.

Länsveterinär Andreas Johansson och djurskyddspoliserna Krister Ekhorn och 
Eva Andersson med staffordshire bullterriern Vilja.
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tema djurpolisen Text Birgitta Wiberg

tema djurpolisen

nu rullar  
djurpolisen  
i stockholm

”Jag har samlat de bästa poliserna”
Nu rullar specialutrustade bilar med texten 
Djurskyddspolis på Stockholms gator. Stockholms-
polisens nya satsning mot djurskyddsbrott har inletts. 
 – Jag har samlat de bästa poliserna, säger 
länspolismästaren och initiativtagaren Carin Götblad.

I april belönades Stockholms länspolis-
mästare Carin Götblad med Djurskyd-
det Sveriges djurskyddspris för sitt 

initiativ till en särskild djurskyddspolis. 
Några dagar senare invigde hon den nya 
satsningen. Det innebär att det nu finns 
minst en djurskyddsansvarig polis i samt-
liga åtta polisdistrikt i länet. Centralt för 
verksamheten finns en förundersökningsle-
dare, en utredare samt fyra poliser för yttre 
tjänst. Där finns också en jourtelefon som 
stöd för poliserna i distrikten.

djurskyddspolisen i respektive distrikt har 
ansvar för utredningar om djurplågeri, 
brott mot brottsbalken där djur använts 
som verktyg, brott mot djurskyddslagen, 
brott mot lagen om tillsyn av hundar och 
katter och brott mot jaktlagen. Central 
förundersökningsledare ska lämna stöd i 
utredningar.

När organisationen är helt ”satt” kommer 
det att finnas totalt 15-20 djurskyddspoliser 
i Stockholms län. Samtliga har genomgått 
en grundutbildning på två veckor med 
bland annat djurskyddslagen på schemat.

– Jag har samlat de allra bästa poliserna. 
Bara de modigaste orkar jobba med de 
allra mest skyddsvärda. Liksom barn kan 
djur inte föra sin egen talan, säger Carin 
Götblad.

djurskyddspolisen samarbetar med länssty-
relsen och hjälper till med handräckning. 
Den har utrustats med egna polisbilar och 

en specialutrustad jeep. Bilarna har texten 
Djurskyddspolis på sidorna.

– Det är bra att vi syns. Fler och fler hör 
av sig ju mer kända vi blir. Tidigare trodde 
inte folk det var någon idé att höra av sig. 
Brott mot djur har inte varit prioriterat, 
säger Håkan Andersson, chef för verksam-
heten.

Med envishet har Carin Götblad lyckats 
driva igenom den nya organisationen, trots 
ett visst motstånd. Många har undrat var-
för man ska bry sig om djur när det finns 
människor som lider.

–  Det är ett djupt okunnigt resonemang! 
Det finns ingen motsättning mellan att 
jobba för djur och människor. Det är farligt 
att tro att vissa varelser kan plågas hur som 
helst. För inte så länge sedan tyckte man 
det var onödigt att utreda brott mot barn 
och handikappade. Så är det fortfarande i 
vissa andra länder, säger Carin Götblad.

Internationell forskning visar dessutom 
att djurplågare oftast förr eller senare 
också börjar plåga människor.
– Det är viktigt att ta tag i asociala beteen-
den i tid, säger hon.

Brott mot djur är väldigt lågprioriterade 
i hela landet, trots att anmälningarna ökar. 
Det senaste är kriminella killgäng som 
plågar djur, filmar händelsen med mobilka-
mera och skickar vidare. 

–  Vi har redan stött på förfärliga ären-
den, säger Håkan Andersson.

Ett exempel är det gäng killar som köpte 
två kaniner som de sedan plågade till döds. 
Den ena brändes till döds. Allt filmades 
med mobilkamera.

–  Killarna såg det som ”en kul grej”. 
Vissa var ångestfyllda efteråt, andra inte. 
De skyllde på grupptrycket och på varan-
dra. Brottet var väldigt utstuderat. De band 
djuret, hällde tändvätska på det och stod 
och skrattade när kaninen sakta brann upp, 
säger Elin Franzén, som är den djurskydds-
polis som handlade ärendet.

–  Att titta på filmen tog hårt. Jag gick 
och tänkte på den i flera dagar, säger hon.Carin Götblad, länspolismästare i Stockholm.
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Som Tidningen Djurskyddet tidigare berät-
tat är det ytterst få djurplågare som döms 
till fängelsestraff. I de allra flesta fall kom-
mer de undan med dagsböter och villkorlig 
dom.

Kaninplågarna fick straffen höjda efter 
att domen överklagats till hovrätten. För 
djurplågeri och brott mot djurskyddslagen 
dömdes tre av männen till sex, fyra res-
pektive tre månaders fängelse. Den fjärde 
klarade sig undan med böter. Fängelse-
straffet på sex månader motsvarade, enligt 
Elin Franzén, ett års fängelse för en vuxen 
person. Samtliga har i vår dessutom dömts 
till djurförbud av länsstyrelsen.

Maxstraffet för djurplågeri och brott mot 
djurskyddslagen är två års fängelse. 

–  Det är alltför låg lagföring för brott 
mot djur i dag, säger Carin Götblad, som 
vill införa termen grovt djurplågeri i 
straffskalan. På sikt också grovt brott mot 
djurskyddslagen.

– Därför är det glädjande att lagstift-
ningen nu ses över. När vi nu också tar 
snabbare beslut och gör bättre utredningar 
blir det större chans för fällande domar och 
högre straff, säger hon.

Också övergrepp där hästar och kor som 

får sina underliv sönderskurna ökar. Stock-
holms län har också stora djurbesättningar 
i Roslagen där inte alla djur har det bra. 

det finns också fall med människor som 
samlar på sig alldeles för många djur. Det 
hittills värsta fallet i Stockholms län är de 
190 katter som trängdes i en bostad på 
Södertörn.

Stockholm har många hundar som lever i 
missbrukarmiljöer. Många misshandlas och 
används som vapen. Det händer också att 
missbrukarna provar knark på sina hundar.

– Det är också vanligt att man älskar sin 
katt eller hund men inte inser att den är 
så sjuk att den inte ska leva längre, säger 
Anders Gartér, djurskyddspolis i Söderort.

Liksom länsstyrelsen kan polisen omhän-
derta djur och besluta om djurförbud.

– I och med att vi nu har ett tätare sam-
arbete med länsstyrelserna kommer vi åt 
de fall som annars skulle fallit mellan sto-
larna, till exempel missbrukarnas hundar, 
säger Håkan Andersson.

Djurskyddspolisen och länsstyrelsen har 
stor hjälp av ideella organisationer som 
driver hundstallet och tre katthem. 

– De flesta djur som omhändertas kan 

omplaceras och vi ser fram emot ett ut-
vecklat samarbete med ideella organisatio-
ner, som Djurskyddet Sverige, säger Carin 
Götblad.

– Vi måste bygga upp fler hundstall efter-
som vi räknar med en dramatisk ökning av 
antalet omhändertagna hundar. Hundstal-
let är redan nu fullt och katthemmen är 
också alltid fulla. 

I höst kommer ett möte att hållas med 
ideella organisationer. Det ska då också 
bildas en referensgrupp. 

tema djurpolisen

Foto: Birgitta WibergNu rullar djurskyddspolisen på Stockholms gator.

Djurärenden i Stockholms län 2010
• 284 omhändertaganden/upphittade 

djur.
• 401 ärenden enligt tillsynslagen.
• 43 handräckningar.
• 269 fall av djurplågeri.
• 1 035 fall av brott mot tillsynslagen av 

hundar och katter.

• 207 brott mot djurskyddslagen.

Källa: Polismyndigheten i Stockholms län.

fakta
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Det var den 29 mars som några 
förskolebarn hittade en plastsäck 
i ett skogsområde nära Kämpe-

torpsskolan i Solberga i södra Stockholm. 
Barnen hämtade en lärare som larmade 
polisen då hon såg att det rann blod ur 
påsen. Polispatrullen kunde efter en snabb 
titt i säcken konstatera att det handlade 
om ett dött djur och körde till Bagarmos-
sens djursjukhus.

– Jag blev uppringd av chefsveterinären 
som berättade att det låg en svårt miss-
handlad och död hundvalp i säcken. Det 
var bland det värsta de sett på djursjukhu-
set, berättar Elin Franzén, djurskyddspolis.

En förundersökning inleddes. De dokumen-
terade skadorna visade att valpen utsatts 
för en långvarig och mycket allvarlig 
misshandel och tortyr. Den lilla tiken hade 
både gamla och nya sår, ärrbildningar och 
tydliga sår efter snitt. Blåmärken på lårens 

insida tyder på 
att hon kan ha 
varit upp-
hängd i rep. 
Spyor och blod 
i den plastpåse 
hon hade runt 
huvudet visar 
att hon kvävts 
till döds.

En person 
med koppling 
till hunden 
kunde snabbt 
spåras, tack 
vare att valpen 

var märkt. Spåren 
ledde till den första 
ägaren, som hade 
sålt sin amstaff-
valp Shiva via 
annons för tre 
månader sedan. 
Shiva var då var 
cirka tre månader.  

– Den första 
ägaren uppfattade 
köparen som seriös. 
De träffades två gånger 
innan köpet gick igenom 
och en gång efteråt, men 
aldrig hemma hos köparen. Den 
första ägaren är helt förkrossad och får 
stöd av poliser som jobbar med brottsoffer, 
berättar Elin Franzén.

Köparen hämtades till polisförhör och 
anhölls därefter av åklagare. Han släpptes 
senare men är fortfarande misstänkt för 
djurplågeri. Elin Franzén berättar att den 
misstänkte i förhör uppgett att han mått 
dåligt och att detta gått ut över valpen. Det 
framkom också att Shiva levt i en källare.

I skrivande stund fortsätter polisutred-
ningen, som beräknas vara klar under  
maj/juni.

– Jag räknar med att han kommer att 
åtalas, säger förundersökningsledare  
Anders Gartér.

Elin Franzén hoppas på maxstraffet för 
djurplågeri; två år.  
– Jag har svårt att se vad som skulle kunna 
vara värre än det som Shiva utsattes för. 
Dessutom pågick det under lång tid, säger 

hon.
Det är tack vare den 

nya organisationen 
med djurskydds-
poliser som 
ärendet hand-
lagts så snabbt. 
Tidigare var brott 
mot djur mycket 

lågprioriterade 
även i Stockholm.

Elin Franzén vill upp-
mana den som tänker 

sälja sin hund att kontrollera 
den nya ägaren och den nya hem-

miljön ordentligt. Det är också viktigt att 
köparen är kunnig om hundar.

– Måste man bli av med hunden snabbt 
är det bättre med avlivning än att sälja till 
en person man känner sig osäker på, säger 
hon. 

tema djurpolisen Text Birgitta Wiberg

Shiva blev bara sex månader
Med en plastpåse om huvudet dumpades valpen Shiva för att dö i 
ett skogsområde i södra Stockholm. Tack vare den nya organisationen 
med djurskyddspoliser kunde en misstänkt person snabbt anhållas.
 – Jag hoppas att gärningsmannen döms till maxstraffet för 
djurplågeri, säger Elin Franzén, djurskyddspolis.
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” Jag blev 
uppringd av 

chefsveterinären som 
berättade att det låg en 

svårt misshandlad och död 
hundvalp i säcken. Det var 

bland det värsta de sett 
på djursjukhuset.”

Elin Franzén, djurskyddspolis.

Därför är arbete mot djurskyddsbrott 
viktigt för polisen
• Minskar lidandet för människor och djur.
• Utvecklar förebyggande arbete – undvi-

ker avlivning/omhändertaganden.
• Förebygger ungdomsbrottslighet.
• Förebygger våld i nära relationer.
• Minskar myndigheters kostnader.

Källa: Polismyndigheten i Stockholms län.

fakta

När Shiva såldes  
förändrades allt.
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tema djurpolisen

Djurskyddet Sverige har undersökt hur brott 
mot djur utreds av polismyndigheterna 
i landet. Speciella djurhandläggare finns 
bland annat i Örebro och Halland, medan till 
exempel Skåne och Värmland saknar 
särskild djurskyddspolis.

Blekinge. Har ingen särskild djurskydds-
polis. Djurrelaterade brott hanteras inom 
polisens ordinarie organisation. Det finns 
enskilda utredare som skaffat sig större 
kompetens om djur än andra. Inga planer 
finns för närvarande på att införa särskild 
djurskyddspolis.

gotland. Polismyndigheten handlägger 
ärenden rörande brott mot djurskydds-
lagen, lagen om tillsyn över hundar och 
katter, bortsprungna djur med mera. 
Utredningar om brott mot djurskyddsla-
gen och handräckning till länsstyrelsen i 
tillsynsärenden initieras ofta vid ordnings-
avdelningen men utreds oftast på kriminal-
avdelningen.

gävleBorg. Polisinspektör Hans-Olof 
Sundström handlägger djurskyddsärenden 
och brott mot jaktlagstiftningen samt har 
kontakt med länsstyrelsens veterinärenhet. 
Anmälningar om djurplågeri där an-
mälaren är anonym eller inte går att 
styrka på annat sätt, skickas vidare 
till länsstyrelsen för tillsynsbesök. 

– Är inte ”djurpolis” men får ofta 
den titeln. De här ärendena ökar hela 
tiden och tar mycket resurser. Hittills i 
år har vi haft ett tiotal omhändertaganden 
där hälften är nötbesättningar, berättar 
Hans-Olof Sundström.

halland. Polismyndigheten beslutade 
förra året att tillsätta en person för att på 
ett effektivt och rättssäkert sätt hantera 

ärenden enligt djurskyddslagen och 
djurskyddsförordningen som gäller 

omhändertaganden av djur. Placering-
en är på staben juridik. Sedan den  

1 november 2010 arbetar poliskommis-
sarie Helén Berggren med dessa ärenden 

för hela länet. I vissa fall biträder hon läns-
styrelsens djurskyddshandläggare när de 
behöver handräckning av polis.

– Framtida planering är att jag tillsam-
mans med enhetens jurister ska få utbild-
ning i djurskydd av länsstyrelsen. Därefter 
ska länets poliser i yttre tjänst få liknande 

utbildning, berättar Helén Berggren.

jämtland. Djurrelaterade brott 
utreds på länskriminalens 
specialrotel, där det bland 

annat finns miljöutredare. 
En av utredarna, inspektör 

Andrew Sörensson, har en 
specialistfunktion som fung-
erar som djurskyddspolis. Han 

utbildar även andra myndigheter 
och organisationer i djurskyddsfrå-

gor. I utredningsarbetet samverkar 
polismyndigheten med bland andra läns-

styrelsen och Jordbruksverket.

jönköping. Har ingen särskild djurskydds-
polis. En ärendefördelningsmodell följs, 
vilket innebär att de djurrelaterade ären-
dena utreds vid den enhet som ansvarar för 
det geografiska område brottet skett i. Har 
inga planer på att införa särskilda djur-
skyddspoliser.

Så utreds brott  
mot djur i resten  
av landet

”Djurskyddsärendena 
ökar hela tiden och 

tar mycket resurser.”
Hans-Olof Sundström, 

polismyndigheten Gävleborg
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tema djurpolisen Text Birgitta Wiberg 

kalmar. Har ingen särskild djurskyddspo-
lis. Anmälningar om djurrelaterade brott 
behandlas som en vanlig polisanmälan. 
Samtidigt kan ett ärende aktualiseras hos 
myndighetens djurhandläggare, som ett 
djurskyddsärende enligt djurskyddslagen 
som underställs länsstyrelsen, eller ett 
ärende om tillsyn över hundar och katter. 

norrBotten. I dag finns ingen djurskydds-
polis men myndigheten rekryterar för 
närvarande en polis som ska handlägga 
djurärenden. Arbetsuppgifterna blir bland 
annat att omhänderta vanvårdade djur, 
hålla kontakt med djurstall och veterinä-
rer, hitta nya ägare till upphittade hundar 
och utreda ärenden där djurägare brustit i 
tillsyn. 

skåne. Har ingen särskild djurskyddspolis. 
Tillståndssektionen administrerar omhän-
dertaganden, transporter, omplacering, 
aggressiva hundar, hittedjur och så vidare. 
Anmälningar om brott mot djur och ut-
redningar av dessa hanteras i den vanliga 
utredningsverksamheten.

– Vi sneglar på Stockholmspolisens 
lösning med djurpolis, men förutsättning-
arna i Stockholm och Skåne är inte riktigt 
jämförbara, berättar Liselotte Grant, chef 
för tillståndssektionen.

stockholm. Har nystartad organisation med 
djurskyddspoliser. Se sidorna 10-13.

södermanland. Har ingen särskild djur-

skyddspolis. Brottsanmälningar som rör 
djur hanteras på samma sätt som övriga 
brottsanmälningar. I nuläget planeras inte 
för särskilda djurskyddspoliser.

uppsala. Brott mot djurskyddslagen och 
djurplågeri utreds oftast av personal från 
ekoroteln/miljöbrottsenheten. I dag finns 
fyra poliser som bland annat arbetar med 
detta. De utreder även miljöbrott, arbets-
miljöbrott med mera. Brott kan också 
utredas på andra enheter, exempelvis 
närpolisområden. Planerar inte för särskild 
djurskyddspolis.

värmland. Har ingen särskild djurskydds-
polis. När det gäller omhändertagande 
av djur ansvarar polisen för transport och 
uppstallning. Enligt tillsynslagen kan poli-
sen förelägga om till exempel koppeltvång 
eller munkorg. I dagsläget planeras inte för 
någon speciell djurskyddspolis.

västernorrland. Sundsvalls närpolisdi-
strikt, som är det största i länet, har två 
poliser som utreder brott mot djur. En av 
dem utreder i huvudsak grova jaktbrott. I 
Örnsköldsvik finns inte speciellt utsedda 
djurskyddspoliser, men dessa ärenden 
utreds av samma utredare som anses speci-
ellt lämpade att utreda dessa brott. (Övriga 
fem närpolisområden hade inte svarat vid 
tidningens pressläggning.)

västmanland. Brott mot utfärdat hundför-
bud och beslut om förelägganden, som 

koppeltvång och munkorg, hanteras av 
respektive närpolisområde. Djurplåge-
riärenden hanteras av speciell person på 
Eko-roteln. Har sedan en tid tillbaka en 
speciellt utpekad djurpolis som bland an-
nat handlägger farliga hundar, handräck-
ningar i djurskyddsärenden samt följer upp 
anmälningar om djur som far illa.

västra götaland. Har ingen särskild djur-
skyddspolis. Respektive polisenhet tar emot 
anmälningar som rör djur. Om det bedöms 
handla om ett brott går ärendet vidare 
till en beslutsfunktion. Inga planer på att 
inrätta särskild djurskyddspolis.

öreBro. Har särskilda utredare för bland 
annat djurskyddsärenden på sina lokala 
utredande enheter i Örebro, Karlskoga, 
Hallsberg och Lindesberg. Till det finns 
speciella djurhandläggare på den centrala 
tillståndsenheten. Där hanteras, förutom 
tillstånd, ärenden om omhändertaganden 
av djur, vanvård eller ärenden där ägaren 
drabbats av brott och ingen anhörig kan ta 
hand om djuret/djuren.

östergötland. Har ingen särskild djur-
skyddspolis. Djurärenden utreds av respek-
tive polisområde. Planerar inte för särskild 
djurskyddspolis.

Polismyndigheterna i dalarna, kronoBerg 
och västerBotten har inte svarat på Djur-
skyddet Sveriges frågor om hur brott mot 
djur utreds. 

Omhändertaganden av djur ökar och tar mycket resurser i anspråk. Både lantbruksdjur och sällskapsdjur vanvårdas.
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Den svenska vargstammen bör uppgå till 450 individer för att vara 
livskraftig, enligt regeringens utredare Lars-Erik Liljelund.
 – Antalet är för litet för att genetiskt rädda den svenska vargstammen, 
säger Sven Stenson, förbundsordförande, Djurskyddet Sverige.

Regeringen tillsatte i juni 2010 en 
rovdjursutredning under ledning 
av Lars-Erik Liljelund. Delbe-

tänkandet har överlämnats till miljömi-
nister Andreas Carlgren. Bedömningarna 
av bevarandestatusen är biologiskt och 
vetenskapligt grundade. För att bedöma 
vargens status har en grupp internationella 
forskare granskat de olika bedömningar 
som svenska forskare tidigare gjort. Utred-
ningen har också haft hjälp av forskarna i 
de skandinaviska rovdjursprojekten.

Utredningen slår fast att vargens bevaran-
destatus är långt ifrån gynnsam. Inaveln  
är för hög och antalet vargar för få. Or-
saken är ett otillräckligt genetiskt utbyte 
med vargbestånd i Finland och Ryssland. 
Inavelsgraden uppskattas till i genomsnitt 
30 procent, vilket är mer än vad par-
ning mellan helsyskon resulterar i. Enligt 
utredningen bör inavelsgraden minskas till 
under tio procent. Det behöver åtgärdas i 
ett första steg genom till exempel invand-
ring eller utplantering av djur.

Före licensjakten 2010 uppskattades det 
skandinaviska vargbeståndet till mellan 
252 och 291 individer. Ett provisoriskt 
referensvärde för den svenska delen av det 
skandinaviska vargbeståndet bör anges till 
450 vargar, enligt utredningen.

– Det är bra att man vill ha fler indi-
vider, även om antalet är för litet för att 
genetiskt rädda den svenska vargstammen, 
säger Sven Stenson, förbundsordförande, 
Djurskyddet Sverige.

”en förduBBling av  
vargstammen är inte nog”

Den svenska vargen bör uppgå till 450 individer enligt regeringens utredare.
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släpp in 
djurskyddsintresset!
Djurskyddet Sverige, Djurens Rätt och 
Jaktkritikerna uppmanar miljöminister 
Andreas Carlgren att släppa in djur-
skyddsintresset i viltförvaltningsdelega-
tionerna.

När regeringen beslutade att inrätta 
viltförvaltningsdelegationer i länen valdes 
en sammansättning där det, förutom 
fem politiker, finns representanter från 
polisen, jägarna, naturskyddsorganisa-
tioner, friluftsorganisationer, skogsägare, 
fäbodbruk och skogsnäringen samt i vissa 
län yrkesfiskare, fäbodbruk och rennäring. 
Djurskyddsintresset saknas helt. 

Är det ett medvetet beslut att ta in 
jägarorganisationer, LRF och andra som 
tydligt motsätter sig livskraftiga stammar 
av rovdjur och att ställa djurskyddsin-
tresset utanför? Om inte uppmanar vi 
ministern att föreslå regeringen göra ett 
tillägg och släppa in djurskyddsintresset i 
delegationerna!

Det var budskapet när Djurskyddet 
Sverige, Djurens Rätt och Jaktkritikerna 
uppvaktade miljöministern via hans sak-
kunniga Ruona Burman och Marianne 
Larm-Svensson. 

Enligt Burman föll djurskyddsintresset 
”helt enkelt bort”. Hon kan tänka sig att 
frågan kan lyftas i den nya rovdjursutred-
ningen som ska vara klar sommaren 2012. 
Djurskyddet Sverige, Djurens Rätt och 
Jaktkritikerna, som tillsammans represen-
terar cirka 50 000 medlemmar, arbetar 
vidare med frågan. 

Text och foto Birgitta Wiberg

Åsa Hagelstedt, Djurskyddet Sverige, Lise-
Lotte Norin, Djurens Rätt och Hans Ring, 
Jaktkritikerna uppvaktade miljödeparte-
mentets sakkunniga i rovdjursfrågor; Ruona 
Burman och Marianne Larm-Svensson. 

– Det är i och för sig glädjande att utre-
daren föreslagit ett provisoriskt gränsvärde 
för varg som ligger högre än vad varg-
motståndarna ständigt för fram. Men ett 
gränsvärde i sig är principiellt olyckligt, 
säger Sven-Erik Alhem, rovdjursansvarig, 
Djurskyddet Sverige.

Båda är överens om att licensjakten på 
varg måste stoppas.

– Så länge man bedriver licensjakt på 
varg med tillhörande illegal jakt har vargen 
ingen chans att genetiskt överleva på lång 
sikt. Korridoren från Ryssland/Finland är 
helt stängd på grund av renbeteslandet, 
därmed är chansen till nya avelsdjur obe-
fintlig, säger Sven Stenson.

– Förutom att få bort den urskillnings-
lösa licensjakten måste den förkastliga 
illegala jakten på varg mer allmänt för-
dömas. Alla måste hjälpas åt att avslöja 
de hänsynslösa och grymma tjuvjägarna, 
säger Sven-Erik Alhem.

Han beklagar också mediernas många 
gånger onyanserade bild av vargen.

– Varje incident som inträffar, där varg 
är inblandad, utnyttjas negativt på ett sätt 
som inte alls äger någon motsvarighet när 
det gäller våra andra stora rovdjur.

Inte heller järvens bevarandestatus är 
gynnsam. Stammen består av cirka 650 

individer, vilket är långt ifrån referensvär-
det på 850 djur. Populationen ökar vilket 
gör förutsättningarna goda för en gynnsam 
bevarandestatus inom en ganska snar 
framtid.

den skandinaviska björnpopulationen 
beräknas bestå av 3 300 individer, vilket 
är fler än någonsin under modern tid. Refe-
rensvärdet för björnar är satt till 1 800 djur. 
Ökningen går inte lika snabbt som tidigare 
på grund av utökad jakt.

Enligt utredningen har Sverige i dag  
1 500 lodjur, vilket överskrider referensvär-
det på 1 200 individer. Bevarandestatusen 
anses därför gynnsam. Genetiskt sett har 
lodjuret en god status med mycket få 
tecken på inavel. Genflödet underlättas 
av att lodjuren kan röra sig fritt inom hela 
Skandinavien och Finland.

Rovdjursutredningens delbetänkande har 
skickas ut på remiss. Slutbetänkande ska 
lämnas till regeringen senast den 1 juli 
2012. Utredningens slutsatser blir tillsam-
mans med remissvaren ett underlag till 
Sveriges nästa rapportering om rovdjurens 
bevarandestatus som ska skickas till EU-
kommissionen 2013. 

Text Birgitta Wiberg Foto Istockphoto

• Jordbruksverket och Naturvårdsverket har regeringens uppdrag att stärka den svenska 
vargstammen genetiskt genom att högst 20 vargar som inte är släkt med svenska vargar 
sätts ut under de närmaste fem åren.

• Svenska djurparksföreningen ska hjälpa myndigheterna att sätta ut valpar från djurparker i 
vilda vargars lyor under 2012. 

• Naturvårdsverket undersöker chanserna att inseminera en vargtik samt om det på ett 
smittskyddsmässigt acceptabelt sätt går att få in nya varggener från Ryssland.

• De två flyttar som genomfördes i våras ifrågasattes av utländska forskare, eftersom djur 
som flyttas vandrar tillbaka till de områden där de fångats. 

• Den genetiskt viktiga ”Dokkasbergsvargen” flyttades från Norrbotten till Dalarna då den 
ansågs vara ett hot mot Gällivare skogssamebys renhjord. Den återvände i maj och blev 
skjuten efter beslut från Naturvårdsverket. Den varg som flyttades till Örebro län är också 
på vandring norrut.

misslyckade utsättningar av varg
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minken kvar i Buren

Förbud mot obedövad kastrering av smågrisar, förbud mot sexuellt 
utnyttjande av djur samt hårdare krav på djurtransporter. Riksdagen 
har röstat igenom några små men viktiga förbättringar för vissa 
av djuren. Minken blir däremot kvar i buren.

Riksdagen tog nyligen ställning 
till motioner om djurskydd från 
de politiska blocken. Miljöpartiet 

hade motionerat om ett förbud mot kastre-
ring av smågrisar utan bedövning. I Sverige 
kastreras hangrisar som ska födas upp till 
slakt då de är två till sju dagar gamla. Or-
saken är att köttet från vissa galtar annars 
kan lukta och smaka illa. 

att det här gör ont på grisarna är exper-
tisen enig om. Trots det reserverade sig 
regeringspartierna mot beslutet att införa 
ett förbud mot obedövad kastrering. Lands-
bygdsminister Eskil Erlandsson tror att om 
priset stiger på det svenska köttet kom-
mer handeln att välja billigare kött från 
utlandet. Eftersom de rödgröna partierna 
och Sverigedemokraterna var överens så 
förlorade regeringen omröstningen. Den 
får nu i uppdrag av riksdagen att ta fram 
en lag mot obedövad kastrering.

– Ett steg på vägen mot att åtgärda djur-
skyddsproblematiken kring smågriskastra-
tion, men ingen hållbar lösning. Även med 
en korrekt utförd bedövning är dödligheten 
större bland kastrerade smågrisar än bland 
dem som inte kastreras. Lokalbedöv-
ningen under ingreppet tar inte heller bort 
smärtan från såren dagarna efteråt, säger 

veterinären Johan Beck-Friis, förbundssty-
relseledamot i Djurskyddet Sverige.

den mest djurvänliga metoden enligt 
honom är vaccination så att könslukten 
stannar av. Då uppstår aldrig lukten. Vaccin 
finns redan på marknaden.

– Tyvärr vill delar av slakterinäringen 
inte hantera kött från vaccinerade grisar på 
grund av rädsla och okunskap om meto-
den. Såväl grisbönder som handel säger 
i dag ja till vaccination, säger han.

Alla befintliga studier visar också att 
vaccination inte kostar mer för bonden än 

Nu blir det förbjudet att kastrera smågrisar utan bedövning. 
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kastration. Priset för vaccinet kompenseras 
av att färre smågrisar dör och att de vac-
cinerade grisarna ger mer kött efter slakt.

När förbudet mot obedövad kastrering 
kan träda i kraft är oklart.

– Det kan jag inte svara på. Det första 
steget blir att utbilda bönderna, säger Eskil 
Erlandsson till Tidningen Djurskyddet.

Tror du att det blir inom ett år?
– Jag vill inte låsa mig vid något, svarar 

ministern.

En annan motion handlade om förbud mot 
tidelag. Ända sedan 1940-talet har Sverige 
saknat en lagstiftning som uttryckligen för-
bjuder människor att ha sexuellt umgänge 
med djur.  Även om allianspartierna ville 
invänta en utredning, är alla riksdagspar-
tier numera överens om att det behövs en 
sådan lagstiftning.

Riksdagen ber också regeringen att ta 
initiativ i det fortsatta arbetet med att 
förkorta djurtransporterna. I Sverige finns 
en maxgräns på åtta timmar, till skillnad 
från övriga EU där transporterna kan pågå 
i flera dygn. 

Kraven på förbättringar för minkarna 
fälldes av regeringspartierna och Sveri-
gedemokraterna. Trots att den statliga 
pälsdjursnäringsutredningen från 2003 

rekommenderade att minknäringen helt 
eller delvis borde läggas ned om man inte 
senast 2010 lyckats leva upp till kravet i 
djurskyddslagen. 

Riksdagen avslog också en mängd 
andra motioner om djurskydd 
som bland annat hand-
lade om förbud mot 
djur på cirkus, förbud 
mot djurpornografi, 
förbud mot hönsbu-
rar, minimering av 
antalet djurförsök, 
talerätt för djur-
skyddsorganisatio-
ner i rättegångar 
som rör brott mot 
djur samt en lag om 
märkning och registre-
ring av katter.

Minkarna kan ändå hoppas 
på vissa förbättringar när nu Jord-
bruksverket föreslagit nya föreskrifter för 
uppfödning av minkar och andra djur för 
pälsprodukton. Enligt verket ska dessa 
förbättra djurvälfärden och få bort stereo-
typier.

Utöver bomaterial ska djuren ha tillgång 
till föremål som stimulerar till lek, tugg-

ning, utforskning och fysisk aktivitet. 
Minkarnas burar blir något större genom 
att en andra våning läggs på ovanför stan-
dardburen. 

– Forskning och erfarenheter från 
minknäringen visar att inget av 

detta är tillräckligt för att 
helt komma tillrätta med 

stereotypa beteenden 
hos minkar. Vårt krav 
på rätt till naturligt 
beteende blir inte 
uppfyllt då det inte 
ställs tillräckliga 
krav på utrymme 
i burarna eller 

tillgång till rinnande 
vatten, säger Sven 

Stenson, förbundsord-
förande, Djurskyddet 

Sverige.

djurskyddet sverige ser positivt på de 
föreslagna kraven på utbildning för päls-
djursuppfödarna och en ökad närvaro av 
veterinärer på farmerna.

Förslaget är ute på remiss fram till den  
2 september och Djurskyddet Sverige  
kommer att lämna sina synpunkter. 

Text Birgitta Wiberg

”Den mest 
djurvänliga 

metoden för att 
lösa problemet med 

galtlukt är att vaccinera 
grisarna. Då uppstår 

aldrig lukten.”
Johan Beck-Friis, 

förbundsstyrelseledamot, 
Djurskyddet Sverige

Minkarna får fortsätta sitta i burar. Foto: Elsa Frizell

djurskyddet  19



johan vårdar djur 
över hela världen
Veterinären Johan Lindsjö reser runt i världen för att 
ideellt hjälpa till att vårda djur. Under våren har hans 
arbete i Indien kunnat följas i SVT:s Djursjukhuset.

Omhändertagna bufflar på IPAN:s farm i Indien. Foto: Johan Lindsjö
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Veterinären Johan Lindsjö från Sverige raspar tänderna på en vanvårdad häst i Indien. ”Den var som 
ett skelett”, säger han

Johan Lindsjö är medlem i Djurskyd-
det Sverige och arbetar till vardags 
som veterinär på Västerort Djursjuk-

hus i Stockholm. Hans specialistkompetens 
är hundens och kattens sjukdomar.

Han engagerar sig också ideellt i djur-
skyddsfrågor. Bland annat har han vid ett 
tiotal tillfällen arbetat ideellt som veterinär 
världen över. Han engagerar sig också för 
de tusentals gallbjörnar i Asien som under 
tortyrliknande former hålls i små burar och 
töms på galla flera gånger om dagen.

– Jag brinner för djurskydd och vill göra 
en insats. Samtidigt är volontärarbetet ett 
fantastiskt sätt att lära sig nya saker på, 
säger han.

Under våren har vi i SVT:s Djursjukhuset 
kunnat följa Johan Lindsjös volontärarbete 
för IPAN, India Projekt for Animals and Na-
ture. Programmet spelades in under några 
veckor i slutet av förra året.

IPAN, med chefen Nigel Otter i spet-
sen, driver en stor farm för hemlösa eller 
omhändertagna djur i en by i staten Tamil 
Nadu i södra Indien. Hundratals djur; hun-
dar (ett 50-tal), kor, bufflar, åsnor, hästar, 
elefanter och andra djur, lever tillsammans 
på farmen i harmoni. 

Djuren skyddas av elstängsel. Utanför 
farmen finns nämligen en nationalpark 
med elefanter, tigrar, leoparder, vildhundar 
och björnar.

Åsnorna har konfiskerats från en tegel-
fabrik medan bufflarna konfiskerades från 
en olaglig transport. Djuren kan i vissa fall 
omplaceras till nya hem. I annat fall får de 
stanna på farmen livet ut.

– Det är en fantastisk miljö med mycket 
empati för djuren, säger Johan Lindsjö.

På farmen jobbar stamfolk från trakten som 
till exempel herdar eller med djurskötsel, 
reparationer och hushållsarbete. Veterinä-
rer kommer från hela världen för att arbeta 
gratis mot mat och husrum.

– Man behöver egentligen inte vara 
veterinär för att komma hit till farmen. 
Alla som kan hjälpa till med någonting är 
välkomna, säger Johan Lindsjö.

På farmen finns en mindre veterinärkli-
nik. En större finns i den närliggande 
staden Ooty. Man har också små mobila 
kliniker som rullar i byarna och behandlar 
djur. Välbärgade djurägare förväntas do-
nera en slant, annars är vården gratis.

– Organisationen gör en stor insats 
för människor och djur i området. IPAN 
utför allt från förebyggande vård till akut 
djursjukvård och vård av lantbruksdjur och 
hästar, säger Johan Lindsjö.

iPan driver också ett stort projekt som 
kastrerar, rabiesvaccinerar och öronmärker 
gatuhundar. Skabbutbrott behandlas också. 
Efter behandlingen släpps hundarna ut på 
gatan igen. 

– Innan IPAN startade sitt projekt slogs 
hundarna ihjäl när de blev för många, 
berättar han.

Hundarna gör nytta i byarna genom att 
de bland annat håller nere avfallsmäng-
den och därmed råttpopulationen eller 
fungerar som vakthundar. Många är halv-
vilda; de ägs inte av någon men får mat av 
människor. 

Organisationen arbetar mycket med 
hästar och elefanter som ofta råkar illa ut 
i Indien.

– Det finns vedervärdiga anläggningar 
med elefantridning för turister. IPAN försö-
ker hjälpa till med rådgivning även om det 
inte alltid finns intresse från deras ägare, 
säger han.

iPan stöttar också viltvårdarna i natio-
nalparken i sitt arbete mot tjuvjakt på 
elefanter.

Inte heller de ponnys som drar vagnar 
med turister blir skötta. När de är ut-
tjänta släpps de ut och får klara sig själva. 
Samma sak gäller för hästarna som inte 
håller tävlingsstandard på galoppbanan.

– Det går hästar överallt. Ofta råkar 
de ut för trafikolyckor. Många ser ut som 
vandrande skelett.

Även i det fallet jobbar IPAN med att 
försöka utbilda hästägarna. Man har också 
en mobil veterinärklinik för hästar.

– Här gör man verkligen nytta, konstate-
rar Johan Lindsjö.

Efter ett knappt halvår i Sverige plane-
rar han redan för en ny resa utomlands 
för ideellt arbete. Den här gången följer 
även sambon Aleksija, viltpatolog på SVA 
(Statens veterinärmedicinska anstalt) och 
dottern med. Även sambon har mångårig 
erfarenhet av volontärarbete världen över.

– Vi träffades faktiskt när vi båda job-
bade med volontärarbete i Thailand, berät-
tar han. 

Text Birgitta Wiberg 

• IPAN, India Projekt for Animals and 
Nature, är en ideell djur- och naturvårds-
organisation i Indien. 

• Organisationen arbetar för att förebygga 
grymhet mot djur, förbättra hälsa och 
välbefinnande hos tama och vilda djur 
samt för att skydda naturen och därige-
nom förbättra livsvillkoren för människor.

• Drivs med pengar från donationer.
• Är en av WSPA:s medlemsorganisa-

tioner.
Läs mer på www.indiapan.org

ipan
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7 tips inför 
semestern!
Sol och värme kan vara ansträngande för våra 
vänner djuren. Här kommer några tips som kan 
underlätta semestern, både för dig och ditt husdjur.
Text Birgitta Wiberg

res på  
morgonen eller 

kvällen!
Vid långa bilresor med husdjuret, tänk på 

att välja tider när solen inte står som högst 
på himlen. Om du reser med hund; rasta ofta, 
gärna vid en sjö så att den har möjlighet att 
svalka sig. Om du har en kombi; installera 

grindar eller en bur så att du kan öppna 
luckan och låta hunden få frisk luft när 

du stannar till. Kom ihåg vatten, 
mat och skålar!

låt katten semestra  
på pensionat!

Ofta är det bästa för husdjuret att slippa följa med 
på resan. Har du inte möjlighet att placera djuret hos 

goda vänner finns det pensionat för husdjur. Djurskyddet 
Sverige driver egna kattpensionat via lokalföreningarna i 

bland annat Oskarshamn, Haninge, Norrköping, Nyköping, 
Göteborg och Linköping. Priser från 80 kronor och uppåt 

per dygn och katt. Från 120 kronor och uppåt per dygn 
för två katter. Ett krav är att katten är vaccinerad mot 
kattpest och kattsnuva. Lokalföreningen i Linköping 

tar även emot hundar. Se www.djurskyddet.
se för ytterligare information. Tänk på att 

boka plats i god tid före semestern! 
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 låt inte Bilen Bli en 
dödsfälla för hunden! 
Lämna hellre hunden hemma än att ta med den om du 
vet att hunden måste vänta i bilen. I värmen kan bilen 
snabbt bli en dödsfälla för hunden. Snabbare än många 
tror höjs temperaturen i bilen, oavsett om den står i sol 
eller skugga. Exempelvis är värmen plus 85 grader i bi-
len klockan 13.30 när temperaturen ute är 22 grader. En 
hund kan bara svettas genom munnen och tassarna och 
drabbas snart av överhettning i en solvarm bil. Tecken 
på överhettning är kraftigt flämtande andning och att 
hunden till exempel verkar apatisk eller får panik. I det 
stadiet har hunden redan en livshotande hög kropps-
temperatur och måste omedelbart få veterinärvård. 

Om du ser en hund som är instängd i en varm bil och 
du inte ser ägaren; ring polisen i första hand. Annars 
kan du slå in rutan, vilket är tillåtet enligt Brottsbalkens 
nödvärnsparagraf som säger att nöd föreligger vid 
fara för liv, hälsa och egendom. Djurägaren riskerar att 
dömas för djurplågeri. Djurskyddet Sveriges tempera-
turkort hjälper dig att hålla koll på värmen i bilen. Se 
tidningen baksida för beställning.

 viktigt med vatten!
På sommaren är det extra viktigt att våra husdjur får i sig 
tillräckligt med vatten. En hopfällbar vattenskål tar liten plats 
när du är på utflykt med ditt husdjur. Skålen på bilden rymmer 
1,5 liter och passar även bra för mat. Finns att beställa för 69 
kronor på www.hundliv.se. Där finns också mycket annat att 
beställa, till exempel: flytväst för hunden, hundtält, bilsele för 
katt och hund och fästingborttagare.

 
ta en  

fikapaus med  
hunden! 

Ta med hunden till ett särskilt hundkafé, till 
exempel Himmelska hundar i Stockholm, eller 

till uteserveringen. Många kaféer, men inte alla, 
välkomnar hundar på sina uteserveringar. En ute-

servering räknas normalt sett inte som en plats där 
livsmedel bereds, hanteras eller lagas. Därför är det 

enligt livsmedelslagstiftningen tillåtet att ha med 
hunden till uteserveringen. Kaféägaren kan dock 

av utrymmesskäl, av hänsyn till allergiker el-
ler av andra orsaker välja att inte tillåta 

hundar och andra sällskapsdjur 
på sin uteservering.

utlandsresa med hund och katt 
Skaffa skriftlig information från veterinärmyndigheten i 
det aktuella landet om vad som krävs för att få ta in djuret. 
Grundvaccinera djuret mot infektionssjukdomar.

Det här gäller när du reser till ett EU-land:
• Djuren ska vara id-märkta. Från och med 3 juli 2011 är 

endast mikrochip godkänd märkningsmetod.
• Både hundar och katter ska vaccineras mot rabies. 
• Djuren ska ha pass för sällskapsdjur. Passet skaffas hos 

veterinär. Storbritannien, Irland och Malta ställer särskilda 
krav.

När du åker tillbaka till Sverige med din hund eller katt måste 
djuret, förutom att vara id-märkt och vaccinerat mot rabies, 
vara avmaskat från dvärgbandmask. Detta krävs dock inte 
vid direkt införsel av hund och katt från Finland, Storbritan-
nien, Irland och Malta. Du som reser mellan Sverige och 
Danmark med ditt djur kan skaffa ett fyraveckorsintyg i stäl-
let för att avmaska vid varje tillfälle. Nytt är att hundar och 
katter som reser från Sverige till Norge måste avmaskas från 
dvärgbandmask. För ytterligare information se Jordbruksver-
kets hemsida: www.jordbruksverket.se

 ta med hunden på hotell!
Många hotell tillåter att du checkar in med ditt husdjur. Till exempel 
Best Western hotell som har ett 50-tal hundvänliga hotell i Sverige och 
totalt 1 900 hundvänliga hotell i världen. Någon form av hundpolicy 
kan förekomma, det vill säga att antal hundrum är begränsade, att en 
avgift för extra städning tillkommer eller liknande. För att vara säker på 
att det finns lediga hundrum är det viktigt att informera hotellet innan 
ankomst. 
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duvor som  
levande lockBete
Fångst av vilda djur med hjälp av levande 
lockfågel i fällor, främst duvor, förekommer 
på flera håll i landet. Trots att detta inte är 
förenligt med djurskyddslagen.

Fångst av vilda djur med hjälp av 
levande lockfågel förekommer på 
ett flertal gods och större gårdar 

i landet.  Djurskyddet Sverige har fått 
kännedom om att Länsstyrelsens råd och 
anvisningar för hantering av levande tam-
duvor som lockmedel vid upprepade tillfäl-
len inte följts. Följden är att duvor utsätts 
för otillbörligt lidande i form av brist på 
mat och rent vatten och att de sitter längre 
än sju dygn i fällan. Under perioder med 
ihållande regn, blåst, kyla och snö utsätts 
de för extra stora påfrestningar.

duvorna sitter i trånga utrymmen och 
tvingas mot sin natur till markvistelse hela 
dygnet. Dessutom tvingas de sitta alldeles 
intill det fångade rovdjuret, vilket duvan 
upplever som mycket stressande. I vissa 
fällor kan rovdjur fångas på två sidor om 
duvan.

Duvorna är tama fåglar och faller där-
med under djurskyddslagen. Den numera 

nedlagda Djurskyddsmyndigheten har tidi-
gare i en skrivelse till Länsstyrelsen i Skåne 
län slagit fast att hållande av levande fågel 
som lockbete för rovfågel eller andra djur 
inte är förenligt med djurskyddslagen. 

djurskyddsmyndigheten konstaterade att 
den stress och rädsla en duva utsätts för 
vid en eller upprepade attacker från duv-
hök strider mot lydelsen i djurskyddslagen 
om att djur ska behandlas väl och skyddas 
mot onödigt lidande. Trots detta har läns-
styrelser valt att utfärda flera tillstånd för 
hållande av duvor som lockfåglar.

Djurskyddet Sverige har nu tillsammans 
med Djurens Rätt begärt att få diskutera 
frågan med Björn Dahlén, djurskyddschef 
på Jordbruksverket.

– Vi kommer också att ta upp att andra 
levande djur sätts i fällor för att locka till 
sig större djur, säger Sven Stenson, för-
bundsordförande, Djurskyddet Sverige. 

Text Birgitta Wiberg Foto Istockphoto

Ett lodjur fastnade i en rävsnara och 
började gnaga av sig en tass för att 
komma loss. Djurskyddet Sverige har 
tidigare kritiserat Naturvårdsverkets 
godkännande av fångstredskapet.

Det var när en jägare i Strömsunds kom-
mun vittjade sina fotsnaror för räv som ett 
lodjur hittades i en av snarorna. Mannen, 
som hade tillstånd för rävsnarorna, kontak-
tade polisen som kom till platsen. Lodjuret 
var så svårt sargat att det sköts direkt. En 
förundersökning om misstänkt brott lades 
ned då jägaren följt alla regler.

Snaran har godkänts av Naturvårdsver-
ket, något som Djurskyddet Sverige redan 
tidigare kritiserat (Tidningen Djurskyddet 
4/2007). SVA, Sveriges Veterinärmedi-
cinska Anstalt, hade dessförinnan testat 
snaran på ett 60-tal rävar. Fällan godkän-
des på SVA:s rekommendation, trots att 
Lantbruksstyrelsen, senare Jordbruksver-
ket, inte ansåg att snaran var acceptabel ur 
djurskyddssynpunkt. 

Noteras kan att det var Tommy Svens-
son och Torsten Mörner som utförde tes-
terna på SVA. Tommy Svensson är numera 
ansvarig för fällor på Naturvårdsverket och 
Torsten Mörner är ordförande på Svenska 
Jägareförbundet.

Djurskyddet Sverige är motståndare 
till all levandefångst i fälla, till exempel av 
lodjur, räv och grävling.

I höstas skrev Helena Leander med flera 
i Miljöpartiet samt Marietta de Pourbaix-
Lundin i Moderaterna motioner om att 
införa förbud mot jakt med levandefångst 
i fällor. Hans Hoff med flera socialdemo-
krater motionerade om ett förbud mot 
fällfångst av lodjur. Riksdagen avslog mo-
tionerna med motiveringen att ”det bedrivs 
ett omfattande arbete för att hantera de 
problem som kan vara förenade med vissa 
jaktformer”. 

Text Birgitta Wiberg Foto Istockphoto

Lodjur plågades  
i rävsnara

Duvor tjänar som levande lockbete i fällor.
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Cirka 10 000 jägare anmälde sig till 
årets licensjakt på lodjur som inled-
des den 1 mars. Naturvårdsverket 

beslutade att totalt 110 lodjur får skjutas i 
elva län. Omfattningen varierar från enbart 
skyddsjakt i söder till full beslutanderätt 
i norr och delegation med tak i mellersta 
Sverige.

Licensjakt tillåts trots att det enligt Henrik 
Andrén, Grimsö forskningsstation, knappast 
finns något utrymme för lodjursjakt under 
2011 om man vill att lodjurspopulationen 
ska ligga över den av riksdagen beslutade 
tillfälliga miniminivån på 250 familjegrup-
per. Även utan jakt 2011 är sannolikheten 
67 procent att lodjurspopulationen ligger 
under 250 lodjursfamiljegrupper vintern 
2011/2012.

I dag finns uppskattningsvis endast cirka 
1 250 lodjur i Sverige, vilket är en kraftig 
minskning. För bara några år sedan fanns  
2 000 individer. Det faktiska antalet kan 

dock vara ännu färre. Orsaken är att 
metoder som används vid inventeringen 
av lodjur gör att samma familjegrupp kan 
räknas upp till fyra gånger, rapporterar 
Vetenskapsradion.

djurskyddet sverige är inte emot skydds-
jakt på enstaka individer men anser att 
Naturvårdsverkets beslut att tillåta licens-
jakt allvarligt försämrar artens chans till 
överlevnad på sikt och skickade i mars ett 
öppet brev med kritik till Naturvårdsverket.

Positivt är dock att Naturvårdsverket i år 
inte tillåter lodjursjakt med fångstredskap. 

– Det är mycket glädjande. Djurskyddet 
Sverige tar starkt avstånd från fällfångst 
som jaktmetod, säger Sven Stenson.

Som skäl för beslutet anger Naturvårds-
verket bland annat att en rapport om 
fångstredskap för lodjursjakt visat att det 
finns behov av att undersöka vilka skador 
som fångsten medför. Naturvårdsverket och 
SVA – Statens Veterinärmedicinska Anstalt 

– förbereder därför en test av de fångstred-
skap som tillåtits för lodjursjakt. Djurskyd-
det Sverige anser att den utvärdering som 
planeras inte är något motiv för att tillåta 
fällfångst av lodjur i samband med jakt. Det 
finns redan en studie, gjord av SVA på upp-
drag av WWF, som visar att en stor andel 
fällfångade lodjur drabbas av stress, panik 
och fysiska skador. Av de 289 fällfångade 
lodjur som undersöktes hade hela 46 
procent träflis i mage och tarm, nio procent 
hade tandskador och 17 procent kloskador 
efter att de försökt ta sig ut ur fällan.

Liknande observationer har tidigare rappor-
terats vid fällfångst av lo och andra rovdjur. 
Djurskyddet Sverige anser att resultaten 
från rapporterna utgör tillräckligt under-
lag för att permanent förbjuda fälljakt på 
lodjur. Något som under några år förbjöds 
utanför renbetesområdet, men infördes på 
nytt 2008. 

Text Birgitta Wiberg Foto Istockphoto

duvor som  
levande lockBete kritik 

mot jakt 
på lodjur
Djurskyddet Sverige ställer sig kritiskt 
till Naturvårdsverkets beslut att tillåta 
jakt på 110 lodjur under 2011.
 –Stammen är för liten för 
licensjakt, säger Sven Stenson, 
förbundsordförande.

Lodjursstammen minskar, trots det tillåter Naturvårdsverket jakt på 110 lodjur i år.
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WSPA, World Society för the Pro-
tection of Animals, är i Japan 
för att sida vid sida med de 

humanitära organisationerna hjälpa djur 
som drabbats av katastrofen. Arbetet sker 
via koalitionen ADRT, Animal Disaster Re-
sponse Team, som består av fyra japanska 
djurskyddsorganisationer.

Teamet från WsPa anlände till Japan i 
mars och satte omedelbart igång med att 
göra en första bedömning av läget. Teamet 
försöker återförena djur och ägare som 

blivit separerade från varandra och bistå 
de djur som evakuerats med sina ägare.

det beräknades att cirka 350 000 män-
niskor bodde i evakueringscenter och att 
upp till 10 procent hade tagit med sig sina 
sällskapsdjur, mer än 30 000 hundar och 
katter. Centren har utrustats med matskå-
lar, foder och veterinär utrustning. 

– Många japanska familjer har husdjur 
och de anses ofta vara en viktig del av 
familjen. Därför har de gjort allt de kunnat 
för att rädda djuren efter katastrofen, säger 

WSPA befinner sig i Japan för att hjälpa djur som 
drabbats av katastrofen. Möjligheten är dock begränsad 
eftersom vissa områden fortfarande är oframkomliga.

Wspa hjälper 
djur i japan

• Är världens största sammanslutning av 
djurvälfärdsorganisationer med repre-
sentanter i fler än 70 procent av världens 
länder.

• Djurskyddet Sverige är en av WSPA:s 
medlemsorganisationer.

• Har rådgivande status hos FN och Euro-
pakommissionen.

• Fokusområden: husdjur, kommersiellt 
utnyttjande av vilda djur, lantbruksdjur 
samt hjälp till djur i nöd eller katastrofer.

• Arbetar främst i u-länder där djur-
skyddslagar är bristfälliga eller helt 
saknas.

Läs mer på www.wspa.se

Wspa

Roger Pettersson, generalsekreterare för 
WSPA Sverige.

WsPa:s katastrofteam stödjer också ADRT 
och japanska veterinärer med att behandla 
och medicinera djur som drabbats av kata-
strofen. Situationen i Fukushima-området 
är dock fortfarande oklar. WSPA bekymras 
över de många nötkreatur, fjäderfän, hun-
dar och katter som blivit kvarlämnade  
i evakueringszonen runt kärnkraftverket. 

Samtidigt gör WSPA:s katastrofteam in-
satser på andra håll i världen. Under våren 
har de bland annat hjälpt djur i Bolivia som 
drabbats av extrem kyla, översvämningar 
och jordskred samt hjälpt djur i Thailand 
som drabbats av översvämningar. 

Text Birgitta Wiberg Foto WSPA

WSPA:s team arbetar med att återförena djur och ägare som separerats i katastrofen.
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REDE står för Respekt, Empati, Djur 
och Etik för barn i förskoleklass 
till årskurs fem. Projektet drivs av 

Djurskyddet Sverige. Målet är att utveckla 
barns empatiska förmåga och respektfulla 
synsätt gentemot djur och människor och 
är ett djurskyddsprojekt på lång sikt. Mate-
rialet är anpassat efter läroplanen.

i höst lanseras Mini-REDE för förskolebarn 
i åldrarna 1-5 år. Mini-REDE blir verklighet 
tack vare medel från Allmänna Arvsfonden. 
(Läs mer om fonden på www.arvsfonden.
se.) 

– Ett REDE för förskolebarn har länge 
varit efterfrågat och det känns fantastiskt 
roligt att nu äntligen få göra slag i saken 
säger Sarah Vikslund, REDE. 

Det är inte ovanligt att små barn plågar 
djur genom att bland annat kasta sten och 
sparka på till exempel igelkottar och fåglar.

En oroväckande trend, framför allt 
i storstadsregionerna, är att 
kriminella killgäng plågar 
djur, filmar händelsen 
med mobilkamera 
och skickar filmen 
vidare.

– Händelserna 
visar hur viktigt 
det är att barn re-
dan tidigt får lära 
sig utveckla sin 
empati och respekt 
för levande varelser, 
säger Helena Risinger. 

Under våren och somma-
ren har Sara Vikslund, Helena 
Risinger, pedagogen Dag Einarsson och 
Kerstin Malm, fil dr i etologi, arbetat fram 
tio empatiutvecklande övningar för Mini-

REDE. Övningarna kommer först att 
testas av pilotförskolor över hela 

Sverige under hösten 2011. 
– Det långsiktiga målet 
är att samtliga försko-

lebarn i Sverige ska få 
möjlighet att använda 
Mini-REDE, säger 
Sarah Vikslund.

Tidigare vetenskap-
liga rapporter visar 

att REDE-övningarna 
har empatiutvecklande 

effekt. Också Mini-REDE 
kommer att utvärderas 

vetenskapligt.
– Det ska bli spännande att se 

om det blir ett lika framgångsrikt resultat, 
säger Helena Risinger. 

Text Birgitta Wiberg Foto Camilla Larsson

Till hösten lanserar Djurskyddet Sverige Mini-REDE som är 
ett djurinriktat värdegrundsmaterial för barn i förskolan.
 – Det är viktigt att barn redan i tidig ålder får utveckla sin 
empatiska förmåga, säger Helena Risinger från REDE. 

snart lanseras

”Ett REDE 
för förskolebarn 
har länge varit 

efterfrågat och det 
känns fantastiskt 

roligt att det 
äntligen blir av!”

Sarah Vikslund, REDE

Mini-REDE kommer vända sig till barn i åldrarna 1-5 år.
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låt ungarna vara!

Det är vanligt att ungarna lämnas 
själva långa stunder och det är 
därför lätt att tro att de har blivit 

övergivna. Viltjouren får flera samtal om 
dagen från folk som har hittat ensamma 
djurungar och undrar vad de ska göra.

 – Låt ungarna vara, säger Ewa bestämt. 
Oftast finns föräldrarna någonstans i 
närheten och det är inte ovanligt att de 
lämnar sina ungar ensamma långa stunder.
 
samtalen som kommer in till Viltjouren 
handlar särskilt om upphittade fågelungar 
som man tror har blivit övergivna. Ewa 
berättar att det är väldigt ovanligt att 
fågelungar blir övergivna av sina mammor. 
Däremot kan det hända att ungarna blir 
matade av sina mammor på marken den 
sista tiden och de tränar även på att flyga 

nere på marken. Om man ser en ensam 
djurunge ska man iaktta den på avstånd 
för att se om föräldrarna verkar finnas i 
närheten. Om det mot förmodan aldrig 
dyker upp några föräldrar kan man försöka 
hjälpa ungen.

– Rävungar kan man mata invid grytet 
om man hittar det, annars ute i skogen. 
Rådjurskid kan man inte stödmata men 
ungarna kan få gå och skrika ett dygn 
så att mamman får en chans att höra sin 
unge. I värsta fall kan ett rådjurskid behö-
va avlivas. Det kanske finns en anledning 
till att mamman lämnat sin unge. Det kan 
ju bero på olyckor men också att mamman 
tycker att kidet är livsodugligt, berättar 
Ewa Kierkegaard. 

Text Sara Frick Foto Istockphoto

• Tar emot skadade och vilda fåglar samt 
igelkottar, ekorrar och harar i Stock-
holmsområdet. 

• Tar även emot föräldralösa fågelungar 
och däggdjursungar.

• Hit kan du ringa och få råd och tips när 
det gäller alla vilda djur.

• De som arbetar för Viltjouren är alla 
utbildade i rehabilitering av skadat vilt 
genom sitt riksförbund KFV, Katastrof-
hjälp fåglar och vilt.

• Viltjouren samarbetar med Djurkliniken 
Roslagstull. Dessutom får de hjälp av 
nästan alla veterinärer och djursjukhus i 
Stockholms län.

Jourtelefon: 0704-18 28 10
Hemsida: www.viltjouren.se

viltjouren

Titta på djurungen på avstånd och se om föräldrarna verkar finnas i närheten.

Försommaren är en tid då många vilda djurungar tar sina första 
kliv ut i stora världen. Om man ser en ensam unge är den oftast 
inte övergiven och man ska därför låta den vara. 
 – Iaktta den på avstånd och se om föräldrarna verkar finnas i 
närheten, säger Ewa Kierkegaard, Viltjouren.
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Eftersom Djurskyddet Sverige 
numera håller förbundsstämma 
vartannat år hölls i år i stället för-

eningsdagar den 9-10 april. Representanter 
från samtliga lokalföreningar var inbjudna 
men betydligt färre än väntat, ett 50-tal, 
nappade på erbjudandet om att träffa 
medlemmar från hela landet, ställa frågor 
till styrelsen och kansliet samt delta i work-
shops. Dessa handlade om REDE, ekonomi, 
hemsida & medlemsregister, marknadsfö-
ring, djurhemsfrågor och arbetsgivarfrå-
gor. På kvällen åts gemensam middag hos 
Matsällskapet i Bergshamra, Solna.

Under middagen utdelades priser i 

Djurskyddet Sveriges 
medlemsvärvartävling. 
Första pris, 25 000 
kronor, gick till Djurskyd-
det Bohuslän. Andra pris, 
15 000 kronor, till Djurskyddet 
Ängelholm-Bjäre. Deltat tredje 
pris, 5 000 kronor vardera, fick Hund-
främjandet och Djurskyddet Eksjö.

djurskyddspriset 2011 delades ut till läns-
polismästaren Carin Götblad för sitt initia-
tiv till djurskyddspoliser i Stockholms län.

– Tack vare Carin Götblad finns nu 
äntligen djurpoliser i Sverige, säger Sven 

Stenson, förbundsord-
förande.

Prissumman på  
10 000 kronor valde läns-

polismästaren att skänka 
till organisationer i Stockholm 

som omplacerar sällskapsdjur.
– Vilken uppmuntran, det här var jät-

teroligt, säger hon.

Djurskyddet Sveriges hedersomnämnande 
2011 gick till Nina Johansson på Sofis 
mode, Aftonbladet, för sitt arbete mot päls-
kläder och farmfödda djur. Nina Johansson 
har bland annat tagit stark ställning mot 
den så kallade pälsbollsmössan av blåräv.

– Det är mycket positivt att Sofis mode, 
som är en tydlig trendguide för många 
människor, så tydligt tagit ställning mot 
äkta päls, säger Sven Stenson.

Nina Johansson, som var mycket rörd 
över utmärkelsen, hade ett glädjande 
besked:

– Pälsen är på väg ur modet!

Kvällen avslutades med en uppskattad ”tv-
inspelning”, där styrelsen grillades av ”pro-
gramledaren” Åsa Hagelstedt, Djurskyddet 
Sveriges generalsekreterare. 

Programmet fortsatte under söndagen 
med bland annat workshop om medlems-
avgift & bidragssystem.

– Föreningsdagarna blev mycket lyckade. 
Många har hört av sig efteråt och tackat, 
säger Åsa Hagelstedt. 

Text och foto Birgitta Wiberg

Djurskyddet Sveriges djurskyddspris 2011 gick till Carin Götblad, 
länspolismästare i Stockholm. Hedersomnämnandet gick till Nina 
Johansson, webbredaktör på Sofis mode. Priserna delades ut vid 
Djurskyddet Sveriges föreningsdagar.

djurskyddspris till 
länspolismästare

”Tack vare 
Carin Götblad 

finns nu äntligen 
djurpoliser i 

Sverige”
Sven Stenson, 

förbundsordförande.

Länspolismästare Carin Götblad och webbredaktör Nina Johansson var glada mottagare 
av Djurskyddet Sveriges djurskyddspris respektive hedersomnämnande.
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app för  
djurvänligt liv
Djurens Rätt har tagit fram 

en app som förenklar för dig 

som vill vara en djurvänlig 

konsument. Appen ger 
dig  tips på var du kan äta 

vegetariskt, handla pälsfritt 

och köpa hygienprodukter 

som inte är testade på djur. 

Appen Djurvänligt finns i App 

Store för iPhone eller iPad. 

vi tipsar Redaktör Sara Frick

gör reklam för djurskyddet på hundpromenaden!
Nu kan du beställa hundkoppel i nylon med Djurskyddets logga och texten När du bryr dig.
Koppel för stora hundar, 25 x 200 mm: 80 kr
Koppel för små hundar (eller katter), 15 x 180 mm: 60 kr
Beställ via www.djurskyddet.se eller kontakta oss via telefon eller mejl.

pingvinresan
Regi: Luc Jacquet
(Originaltitel: La marche de l’empereur)

En gång om året beger sig 
Antarktis kejsarpingviner ut på 
en lång marsch ifrån havet för 
att para sig. Men kampen för 
att hålla ägget och senare den 
kläckta ungen vid liv är full av 
prövningar och faror. Svält, 
kyla samt diverse rovdjur 
hotar såväl föräldrarna som 
de sårbara pingvinungarna. 
I Pingvinresan får vi följa 
ett pingvinpar under deras 
vinterlånga prövning ackom-
panjerat av stämningsfull 
musik samt Gösta Ekmans 
inlevelsefulla berättarröst. Om du 
vill veta mer om kejsarpingvinernas livsstil samt uppleva vackra 
bilder är denna dokumentärfilm ett måste.

Fanny Lundvall

filmtips!
självrengörande 
kattlåda!
Litter-Robot är en automatisk själv-
rengörande kattlåda. Den fungerar 
som så att klumparna i kattsanden 
filtreras bort automatisk en stund 
efter att katten är klar med sitt 
toalettbesök. Kanske något för dig 
som tycker det är jobbigt att tömma 
kattlådan? Pris 3 950 kr Läs mer på 
www.robotshopen.se.

hundarnas öar!
Bor du i Stockholm eller är på besök 
tillsammans med din hund? Ta med 

din hund till Hundarnas öar för att leka 
och ha kul tillsammans med andra 
hundar! Hundarnas öar ligger ute på 

Drottningholm och består av två 
små öar där det är tillåtet att 

släppa hundar lösa. 
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gör reklam för djurskyddet på hundpromenaden!
Nu kan du beställa hundkoppel i nylon med Djurskyddets logga och texten När du bryr dig.
Koppel för stora hundar, 25 x 200 mm: 80 kr
Koppel för små hundar (eller katter), 15 x 180 mm: 60 kr
Beställ via www.djurskyddet.se eller kontakta oss via telefon eller mejl.

hemleverans  
av foder

Har du tröttnat på att släpa tunga 
påsar med hund eller kattmat hem från 
affären? Då kanske www.foderbilen.se 

är något för dig. Du beställer fodret 
via hemsidan och får det sedan 
levererat hem till din dörr inom 

1-3 dagar.

BiBliotekskatten deWey
Vicki Myron & Bret Witter 
Telegram Bokförlag

För den som vill läsa en berörande, varm och helt sann 
historia är den här boken ett perfekt val. Dewey blir 
som kattunge inslängd i bokinkastet på Spencer´s 
bibliotek där han en kall vintermorgon hittas av 
bibliotekarien Vicki Myron. Efter att ha räddats ifrån 
köld och svält blir Dewey bibliotekets så väl som 
dess besökares egen katt.  Utåt sett blir han en 
symbol, inte bara för biblioteket självt, utan för hela 
staden. Dewey lär oss alla att man inte behöver 
rädda människor ur ett brinnande hus eller rädda 
ett land ifrån svält för att vara en vardagshjälte. 
Det här är historien om katten som ingav tusentals 
människor hopp och tröst bara genom att finnas 
till. Berättelsen är skriven av bibliotekarien Vicki 
Myron som hittade Dewey den där kalla januari-
morgonen.

Fanny Lundvall

Boktips!

gnagarhus i trä
Mysigt trähus i två våningar för 
gnagare. Tillverkat i naturligt trä som 
är ofarligt för gnagare. Finns i tre 
olika storlekar som passar hamstrar, 
degus eller marsvin. Finns att köpa 
på www.djurmaxi.se.

mer fågelkvitter  
och färre mygg! 
Visste du att ett flugsnapparpar behöver 
omkring 15 000 insekter för att föda upp 
en kull ungar? Ett enkelt sätt att minska 
mängden knott och mygg där du bor, 
samtidigt som du hjälper fåglarna med 
boende, är därför att sätta upp fågelholkar! 
Vill du bygga en egen fågelholk eller få tips 
på hur och var du ska sätta upp din holk, gå 
in på Holksidan på Sveriges Ornitologiska 
Förenings hemsida www.sofnet.org.
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frågor & svar

svar Förr eller senare kommer man till den punkten som djurägare 
att man måste börja fundera över sitt djurs livskvalitet. Djuret kan 
vara svårt sjukt utan hopp om att bli bra och det kanske har mycket 
ont. Då är det bra att man har möjligheten att förkorta detta lidande. 
Visst förekommer ibland ”bekvämlighetsavlivningar” men för de 
flesta djurägare är detta ett svårt beslut. Även om det i vissa fall är 
uppenbart att det är dags tvekar många. Ännu svårare är beslutet när 
lidandet inte är lika uppenbart. Veterinären försöker alltid ta upp en 
diskussion med ägaren där man talar om hur man som utomstående, 
medicinskt skolad ser på läget. Veterinären väger in framtidsutsikter 
med den kunskap om djurets problem man har, vilka ytterligare un-
dersökningsmöjligheter man kan tänka sig och vilka möjligheter som 
finns att lindra djurets lidande.

Svårast att avgöra när plågan blivit för stor är det om problemen 
långsamt blivit värre. Var drar man gränsen? Vi har inget standards-
var på frågan. Varje fall måste bedömas för sig. Om lidandet leder till 
en förbättring för djuret så småningom, som t ex vid en operation, kan 
ett visst lidande vara acceptabelt. 

Det är alltså svårt att dra gränsen för när det är dags att låta avliva 
ett djur. Man måste se till djurets väl och inte i första hand till djur-
ägarens. Ibland vill djurägare inte inse vilket orimligt lidande deras 
djur drabbats av. De saknar för tillfället det mod som krävs för att 
fatta avlivningsbeslutet. Veterinären kan inte bestämma när det är 
dags men kan råda och komma med sina synpunkter. Veterinären kan 
försöka påverka så att ägaren ser vad veterinären ser. Men han/hon 
kan inte ta över ansvaret och bestämma. Det är djurägarens ansvar. 

hur vet man 
när det är dags att 

avliva ett djur? 
Vad baserar en veterinär ett råd om avliv-

ning på och är det vanligt att människor avlivar 
sina djur i onödan (för att man inte har råd med 
operation t ex) eller att man väntar för länge? 
Jag har själv en gammal hund som är i det när-

maste blind, döv och halt men som är glad 
och inte verkar lida, men det är ju oerhört 

svårt att veta när det är dags. 
Lasse

 veterinären

svar det är inte ovanligt att katter slickar på människors hud, precis 
som de kan slicka på en annan katt (eller till och med hund) som 
den har en trygg relation med. Det är ett normalt socialt beteende 
så länge det inte är överdrivet frenetiskt och katten verkar ha svårt 
att bryta beteendet. Katter imiterar inte hundars beteenden så detta 
kan inte vara orsaken. Att han har en förkärlek för att slicka på er får 
ni nog uppfatta som ett positivt uttryck för att han uppfattar er som 
nära sociala partners. 

 etologen

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

Johan Beck-Friis
Veterinär och ledamot i 
Djurskyddet Sveriges förbundsstyrelse

Ingrid Redbo
Docent i etologi och ledamot i 
Djurskyddet Sveriges förbundsstyrelse

varför Beter 
sig katten som  

en hund? 
Jag har en katt på åtta månader som är 
mycket förtjust i att slicka mig och min 
sambo på händer och i ansikte. Är det 
normalt för en katt, det känns mer som 

ett hundbeteende? Vi har hundar 
också, försöker han ta efter dem?

Tommi
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Kan man lära gamla hundar sitta? Kan man få de stora italienska och franska mode-
husen att ge upp de gigantiska pälsjackorna? Kanske inte, men kanske ändå. Och 
kanske börjar revolutionen genom några hipsters på söder i Stockholm. Ett dumt 

påstående säger du? Men även en stor trend börjar i det lilla och faktum är att modeska-
pare från hela världen gärna åker till Sverige för att se vart modevindarna blåser och hur vi 
skandinaver klär oss. För en trend måste ju börja någonstans. Det måste börja med att någon 

bestämmer sig för vad som är spännande just nu. Enkelt sagt, 
någon måste visa på vad som är rätt och hett. Det kan låta en-
kelt. Men ändå så svårt. För, vem kan egentligen ha några bra 
argument för att bära äkta päls? Ändå kom trenden tillbaka 
trots att den varit skydd som pesten sedan 80-talet. Och den 
här gången större än någonsin. Varför? 

Lika delar okunskap som vissa människors drift att vara ori-
ginell, tror jag. Trendsättaren (varje stad, by, skola har minst 
en) har en enda drivkraft – att sticka ut. Att gå emot konven-
tionerna. Att absolut inte klä sig som alla andra. Den sätter 
trenden. När trenden väl är skapad och när tillräckligt många 
apat efter, då byter trendsättaren till något nytt. Och vad var 
det mest provocerande och utstickande plagget att ta på sig 
för några år sedan? Jo, pälsen. Trendbollen var åter i rullning. 
Nu har bollen rullat några varv och pälsen varit inne och 
aktuell ett tag. Alltså har trendsättaren redan för länge sedan 
slutat använda päls och demonstrerar nu vilt om hur fel det 
är med äkta päls. Vilka tror ni kommer apa efter nu?

Till den andra delen handlar det om en så enkel sak som att säga sanningen 
och visa upp verkligheten. På 80-talet stod supermodellerna, de största 
kändisarna som tänkas kan, upp för djuren och propagerade tydligt att det 
var fel att bära päls. Diskussionen var i full gång. På 2000-talet har det varit 
tyst. Inte ett ord har hörts och pälsindustrin har gnuggat sina händer. Finns 
det inget bråk finns det inget problem. Någon måste ställa sig upp och 
skrika för djuren för att vi, kunderna, ska förstå. Och när kunderna förstått. 
Då förstår modehusen. Trots allt: money talks. Kanske den enda regeln som 
inte har något undantag. Cynisk – absolut. Men inte ens Gucci älskar päls 
så mycket att de skulle tillverka dem om ingen köpte.Pälstrenden är redan på 
återgående. Allt fler stoppar in sina pälsvästar i förråden eller säljer dem online. 
Du ser inte en pälsjacka på Södermalm längre. Snart är det tomt även på Stureplan. 
Sånär som på någon enstaka förbipasserande äldre dam. Dem rår ingen på. Pälstrenden är 
död. Länge leve djuren. 

Ps: Södermalms/Stureplans-teorin går att applicera på vilken stad, by eller skola som helst. Den 
har aldrig fel.

Pälstrenden är död  
– länge leve djuren!

”Allt fler 
stoppar in 

sina pälsvästar 
i förråden eller 

säljer dem 
online.”

gästen

Någon måste ställa sig upp och skrika för djuren för 
att vi, kunderna, ska förstå. Och när kunderna förstått. 
Då förstår modehusen. Det menar Nina Johansson.
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Nina Johansson 
Redaktör, Sofis mode, Aftonbladet
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Blekinge län
Djurskyddet Karlshamn  
Telefon: 0706-20 16 65 
djurskyddetkarlshamn@telia.com
Djurskyddet Ronneby 
Telefon: 0702-42 56 06 
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: 0767-85 07 63
drag_persson@hotmail.com

hallands län 
Djurskyddet Norra Halland (Kungsbacka) 
Telefon: 0340-65 50 75 
mjau_laigar@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 
terge@tycoelectronics.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: 0920-22 91 15, 0920-627 10 
anna-lena.palmqvist@inorr.se

skåne län 
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 Ängelholm-Bjäre
Telefon: 0761-40 49 00
djurskyddet.angelholm_bjare@yahoo.se
Djurskyddet Helsingborg
Telefon: 042-932 34
info@highflying.se
Stiftelsen Lunds Djurskyddsfond
Telefon: 046-24 85 95
stiftelsen.lunds.djurskyddsfond@compaqnet.se

stockholms län
Djurskyddet DOSO
Telefon: 08-87 94 17, 0736-79 18 44
Djurskyddet Stockholms Kattkastreringsgrupp
Telefon: 0763-45 67 36
info@stockholmskattkastreringsgrupp.se
Djurvännernas förening i Stockholm
Telefon: 08-644 72 01
mozart.stromberg@telia.com
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: 0159-123 33
djurskyddet.mariefred@spray.se
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
djurskyddet.karlstad@telia.com
Djurskyddet Kristinehamn
Telefon: 0550-151 55
djurhemmet@djurskyddetkristinehamn.se
Djurskyddet Säffle-Åmål
Telefon: 0705-8 38 145
djurskyddetsaffleamal@hotmail.se

Djurskyddet Westra Wermland (Arvika)
Telefon: 0722-33 38 10, 0722-33 38 20
djurskyddetwestrawermland@gmail.com 
Djurskyddet Sunne 
Telefon: 0703-46 11 69
sunnedjurskydd@hotmail.com

västerBottens län
Djurskyddet Skellefteå
Telefon: 0702-70 03 92
djurskyddetskellefteå@gmail.com
Djurskyddet Västerbotten (Umeå)
Telefon: 090-14 21 11
info@djurskyddet.umea.com

västernorrlands län
Djurskyddet Härnösand
Telefon: 0611-410 20
m_elmroth@hotmail.com
Djurskyddet–Alla vill leva 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
djurskyddet.koping@hotmail.com
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: 011-17 30 69
fiahemmet@hotmail.com
Djurskyddet Mjölby
Telefon: 0142-36 11 02
hans.stigberg@3mail.com
Linköpings Djurskyddsförening
Telefon: 013-501 65
djurskydd@linkopingsdjurskydd.se

Föreningar i Djurskyddet Sverige
Djurskyddet Sverige är ett riksförbund som representerar 58 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 våra frågor och får fyra nummer av 
tidningen Djurskyddet. Sätt in 300 kronor på  
pg 90 01 06-6 alternativt bg 900-1066. 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. Sätt 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!

Om en igelkott.
 när jag hösten 2010 körde vår bil fick 
jag plötsligt se en stor gråsten mitt i 
körbanan. När jag var framför ”stenen” 
såg jag till min förskräckelse att det var 
en hoprullad igelkott. Det var för sent att 
få stopp på bilen men jag körde mitt över 
kotten. Stannade och tog på mig ett par 
grova handskar som alltid finns i bilen. Jag 
skyndade ut och tog upp den lilla kotten 
som inte rörde sig. Var den död? Nej, bara 
vettskrämd. Den hade färskt blod på nosen 
och den ena tassen. Jag bar den försiktigt 
tillbaka till bilen, lade den på en gammal 
handduk. Nu var ”goda råd dyra”. Jag 
visste ju att jag inte fick ha kotten hos mig 
längre än 48 timmar, jag har ju inte utbild-
ning och tillstånd att ta hand om skadade 
vilda djur.

Kom då att tänka på Djurskyddet Sunds-
valls Djurskyddsguide, i den finns bra kon-
taktuppgifter. Ringde en viltrehabiliterare 
med tillstånd för igelkott. Jag fick veta att 
jag skulle kontrollera så att inte käken var 
av genom att droppa hemgjord närings-
lösning på nosen för då brukar kottarna 
slicka bort det och gör den det är käken 
inte av. Igelkotten slickade i sig allt. Tassen 
och nosen hade bara blivit skrapade mot 
asfalten då den rullade runt av viddraget 
från bilen när jag körde över den. Så glad 
jag blev. Den fick bo i vårt garage och äta 
kattmat i de 48 timmar jag hade tillgodo 
innan det var dags att sätta ut den igen. 
Gick till närmaste ställe i skogen där andra 
igelkottar setts under sommaren. Lade den 
på marken där det fanns mycket löv och 
ris, den tultade genast iväg. 

några veckor senare kom första snön. 
”Min” igelkott hade turen på sin sida. 
Han/hon blev omhändertagen och fick äta 
upp sig på näringsrik kattmat innan den 
gick i ide. Svaret på frågan om igelkotten 
klarade sig kommer jag aldrig att få men 
det känns bra att jag kunde göra något för 
att hjälpa ett djur i nöd. 

Eva Norberg 
Förbundsstyrelseledamot
eva.norberg@djurskyddet.se

sista ordet

nästa nummer kommer 15 septemBer

Slakt utan  
bedövning 

Djurskyddet  
i Almedalen

läs nyheter på WWW.djurskyddet.se
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POSTTIDNING B
Djurskyddet Sverige

Rökerigatan 19
121 62 Johanneshov

Låt inte din bil  
bli en dödsfälla!

Visste du att temperaturen i en bil kan sträcka sig uppåt +85°C en solig dag? Låt inte bilen 
bli en dödsfälla för hunden! Snabbare än många tror höjs temperaturen i bilen, oavsett om den 
står i sol eller skugga. Beställ vårt temperaturkort som hjälper dig att hålla koll på hur varmt det 
kan bli i en bil. Kortet kostar 10 kr och finns att beställa på www.djurskyddet.se eller via 
telefon; 08-673 35 11. Tipsa gärna dina vänner om att alla som blir medlem eller skänker en 
gåva till Djurskyddet Sverige under sommaren får ett temperaturkort. 

Tid
Temp. ute Väderlek Temp. bil

08.30
+14°C

Skugga +19°C
09.30

+18°C
Skugga +38°C

10.30
+20°C

Blandat +47°C

11.10
+20°C

Sol
+57°C

12.00
+23°C

Sol
+62°C

13.30
+22°C

Sol
+85°C

Temperaturen i en bil stiger snabbare än många tror, oavsett 

om den står i sol eller skugga. Lämna inte din hund i bilen! 

www.djurskyddet.se Källa: Svenska Kennelklubben

Gör så här: Lägg kortet i skuggan. Efter ca fem sekunder visas 

den aktuella temperaturen (°C). I sommarsolen kan bilen lätt bli en 

dödsfälla för hundar. Se kortets baksida för att se hur temperaturen 

utomhus förhåller sig till temperaturen i bilen. 

När du bryr dig.

Håll koll på temperaturen,

rädda djuren!Sommarkoll

16  18  20  22  24  26  28  30  32  34  36 

Luft-och vattentermometer

Gör så här:Doppa kortet i vattnet eller lägg det i skuggan.

Efter ca fem sekunder visas den aktuella temperaturen (  )℃

Besök oss på www.telgeenergi.se TelgeEnergi


