Hundangrepp på tamdjur
Svenska Rovdjursföreningen; AEm maj 2006
Inledning
Under sommaren och hösten 2002 inträffade flera vargangrepp mot Nordupplands fårgårdar
som orsakade mycket upprörd stämning bland fårägare och andra. På kort tid dödades och
framförallt skadades närmare 100 får, varför den högljudda reaktionen var förståelig.
Från flera håll förekom dock dubier om det verkligen var varg som i all lägen var skyldig till
dessa angrepp eftersom vissa synobservationer och tassavtryck också kunde tyda på hund.
Attackerna var dessutom otypiska för varg då 75-80 procent av fåren bara skadades och inte
dödades, vilket annars är normalt när varg är inblandad i angrepp på tamdjur. Spillning från
förövarna som påträffades på platsen omhändertogs för senare DNA analysering.
Angreppen fortsatte under sommaren och i slutet av augusti sköts den s.k. Gräsövargen som
bevisligen dödat ett antal får samma dag den avlivades. Attackerna upphörde dock bara
tillfälligt, för efter bara några veckor dödades och skadades flera får vid minst två tillfällen
och i början av oktober inträffade något som fick många att tvivla på att varg verkligen var
skyldig till sommarens och höstens samtliga fårangrepp. I tron att det var varg, sköts
nämligen två hundar i färd med att angripa ägarens får i anslutning till det aktuella området.
Hundarna, som var rymlingar från en närliggande kennel, visade sig vara en korsning mellan
siberian husky och alaskan malamute och var mycket varglika. (Källa: Våra Rovdjur nr 3 och
4 2002)
Några månader senare erhölls resultatet från de spillningsanalyser tagna under sommarens
och höstens angrepp och som visade på DNA från hund och inte varg. Detta föranledde
Uppsala Nya Tidning i mars 2003 att ifrågasätta hur många av sommarens ”vargmassaker”
som i själva verket var orsakat av hund!
Sammanfattning
Föreliggande rapport är en sammanställning och analys över tidnings- och
medierapporteringen avseende hundangrepp på tamdjur och som tydligt visar att
problemet är mycket omfattande och högst sannolikt betydligt mer vanligt
förekommande än angreppen från samtliga våra stora rovdjur. Ett mycket stort
mörkertal föreligger beroende på det faktum att hundangrepp sällan kommer till
mediernas kännedom. Under år 2005 finns minst 45 angrepp beskrivna med drygt 400
drabbade tamdjur där hundar konstaterats vara skyldiga till angreppen. Beroende på
mörkertalet finns det skäl att tro att denna siffra skall dubbleras. Under samma år
angreps totalt 367 tamdjur av rovdjur, varav merparten av drabbade tamdjur utgörs av
får.
Påfallande ofta är fler än en hund inblandad vid angreppstillfället, vilket indikerar
lösspringande jakthundar snarare än tillfälligt förrymda sällskapshundar. Vidare
nämns jakthundar ofta som förövare, vilket tidsmässigt också väl sammanfaller med
när löshundsjakten är som intensivast på året. Det är därför högst troligt att
lösspringande jakthundar är orsak till en större del av dessa angrepp.
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Bakgrund
Att skapa en tydlig bild över antalet hundangrepp ter sig närmast omöjligt bl. a. beroende på
det faktum att många angrepp görs upp i godo mellan hund- och tamdjursägare. Få, eller i vart
fall en mindre andel kan antas komma tidningarna till kännedom, eller hamnar som ärenden
hos försäkringsbolagen. Enligt Agria djurförsäkringar görs ingen särskild statistik över
problemet, varför det ur uppföljningssynpunkt ter sig nästan omöjligt att utreda.
Fårnäringen själv har för närvarande ingen egen upprättad statistik, men menar att problemet
är omfattande, att det måste lyftas fram och att det i dag utgör en dold belastning för näringen
och att man nu söker ökad kunskap via enkäter till medlemmarna i organisationens
facktidning Lammproducenterna.
Analys och resultat
Föreliggande sammanställning utgör resultatet av webbsökningar avseende tidningsartiklar
som berör hundangrepp på tamdjur. En sådan sökning innebär dock att enbart s.k. nättidningar
utgör underlag och att därmed ett okänt antal, främst lokala tidningar inte är sökbara. Detta är
givetvis en brist för att förstå den totala omfattningen och kräver ett antal estimeringar och
gissningar för att få en någorlunda god uppfattning om problemets omfattning.
Sökningarna gav drygt hundra beskrivna angreppstillfällen så långt tillbaka i tiden som till år
2000 och som i kortfattade resuméer finns beskrivna i bilagan. Bortsett från avsnittet som
berör månadsvis fördelning över angreppen, samt inblandade hundtyper, avser denna analys
huvudsakligen händelser som inträffade under 2005 och där det finns beskrivet minst 45 olika
angrepp som drabbat drygt 400 tamdjur.
De tamdjur som främst faller offer för hundangrepp är får och höns, medan kaniner angripits
och dödats vid sex tillfällen och en katt, ankor och fasanodling angripits vid vardera ett
angreppstillfälle.
Kor och hästar har skadats eller skrämts vid vardera två tillfällen, medan en tjudrad get
dödades vi ett angreppstillfälle.
Drygt 90 procent av samtliga djur är att betrakta som tamdjur inom jordbruksnäringen och i
tabellen nedan framgår antalet angripna djur under 2005 uppdelat på får respektive andra
tamdjur för jämförelse med antalet tamdjur som dödats, skadats eller saknas vid
rovdjursangrepp. I det senare fallet dödades, skadades eller försvann totalt 367 tamdjur,
varvid 92 procent motsvarande 339 utgjordes av får. Vargen, som är det rovdjur som orsakar
störst och flest rubriker i samband med tamdjursangrepp, stod för 158 av det totala antalet
rovdjursangripna tamdjuren.
Kategori

Antal

Andra tamdjur

Totalt antal

Antal angripna

Dödade

får
64

huvudsakligen höns
ca 183

angripna tamdjur
247

av rovdjur
309

Skadade

44

3

47

27

Förvunna alt.
skrämda

124

4

128

31

Summa:

232

ca 190

422

367

Tabell 1; Antal hundangripna tamdjur under 2005 för jämförelse rovdjursangripna tamdjur.
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Som beskrivits ovan finns ett ganska stort mått av osäkerhet att utifrån tidningsartiklar försöka
bedöma den verkliga omfattningen på detta problem. Av texterna framgår dock ofta att
tidningar och media blir inkopplade först efter upprepade attacker och i de fall där
myndighetspersoner i form av veterinärer, poliser eller länsstyrelsernas besiktningsmän blir
inblandade, uppges ofta att problemet är vanligt förekommande. Så till exempel anger
Lammproducenterna i april i år att hundangrepp görs som regel upp i godo mellan
tamdjursägare och hundägare och rapporteras sällan till tidningarna. Samma organisation
beskrev i augusti förra året att besiktningsmannen i Örebro län besiktar dubbelt så många fall
där orsaken är annat än varg, varav hund står för en stor del. Vidare anges att numera har man
kunskap om skillnaden mellan varg kontra hundangrepp och att förr fick rovdjuren för det
mesta skulden när tamdjur låg skadade och döda i hagen.
Fåravelsföreningens ordförande i Jönköpings län anger att han har ständig kontakt med
fåruppfödare runt om i landet och har fått beskrivet för sig 20 incidenter med hundar, men
bara två med varg.
Mot bakgrund av ovanstående erfarenheter är det därför inte alltför vågat att påstå att
antalet tamdjursangrepp orsakade av hundar har en omfattning som är minst det
dubbla av vad som framkommit av föreliggande sammanställning. Därmed skulle
antalet tamdjur som dödas, skadas eller på annat sätt drabbas av lösspringande hundar
vida överskrida de antal som drabbas pga. rovdjur.
Vad gäller tamdjursförluster orsakade av varg, som är den rovdjursart som i debatten
alltid skapar stora tidningsrubriker, så kan vid ovanstående antagande, konstateras att
vargangreppen under förra året bara stod för en femtedel av antalet drabbade tamdjur
som lösspringande hundar orsakade.
Påfallande ofta, eller i knappt hälften av artiklarna (21 av 45) anges att angreppen begås av
fler än en hund, vilket indikerar att hundar i sällskap ger ökad angreppsrisk sannolikt
beroende på att de ”triggar” och hetsar varandra till angrepp. Detta indikerar vidare att det i
dessa fall huvudsakligen rör sig om lösspringande jakthundar och i någon artikel anges
olämpligheten att mot bakgrund av detta släppa två jakthundar samtidigt i samma område.
Är det då jakthundar som är det stora problemet, eller är det medvetet okopplade
sällskapshundar, eller förrymda sådana som står för merparten av angreppen? Av artiklarna
framgår mestadels att angreppen skett av hundar rätt och slätt, men både sällskapshundar och
jakthundar omnämns, men de senare i högre grad än typen sällskapshundar.
I en fjärdedel av alla fall omnämns att det antingen är jakthundar som orsakat angreppet, eller
att det är typiska jakthundraser som varit inblandade. Vidare kan man ur angreppens
månadsvisa fördelning enligt diagrammet nedan, utläsa att ca två tredjedelar av alla angrepp
sker under den tid på året (augusti till januari) då löshundsjakten är tillåten, men än tydligare
blir bilden över detta orsakssamband då hälften av alla angrepp sker under augusti t.o.m.
oktober då löshundsjakten är som mest intensiv på året. Denna är förvisso ganska intensiv
även in i november, men då är betestiden för till exempel får huvudsakligen över.
Just jakthundar är ju också framavlade för jakt och har därmed en betydligt mer inavlad
jaktinstinkt än det stora flertalet hundar som är att betrakta som sällskapshundar. Detta är
således också ett skäl till antagandet att huvuddelen av alla angrepp på tamdjur orsakas av
lösspringande jakthundar.
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Diagram 1; Månadsvis fördelning över hundangrepp på tamdjur
Som antyddes inledningsvis, så innebär rovdjursangrepp och då framförallt vargangrepp att
angripna djur dödas i högre grad än vid hundangrepp av det enkla skälet att vargen har
betydligt större kraft i angreppet än vad en hund har. Dessutom har vargen förmodligen
djupare instinkt och inriktning att just döda och att angreppet mestadels sker mot nacke och
strupe på det angripna tamdjuret. Därmed inte sagt att det även förekommer en hel del skador
även vid vargangrepp, vilket sannolikt hänger samman med den för vargen onaturliga
situationen det innebär att angripa till exempel ett stort antal få i en fårhage, där jaktinstinkten
hela tiden framkallas av flyende får som inte kommer undan pga. inhägnaden.
Det senare gäller i likas hög grad även vid hundangrepp, men uppenbarligen har hunden inte
samma förmåga att döda som vargen, varför hundangrepp resulterar i större andel skadade får
och lamm. Vid hundangrepp sker bitskador på ett flertal olika ställen på tamdjuret där bakdel
och framförallt juver och nosparti ofta förekommer. Genom detta faktum framgår av många
artiklar att tamdjur som utsetts för hundangrepp därmed också utsetts för större lidande och i
artiklarna framgår mycket otäcka beskrivningar om får med sönderbitna juver, eller skadade
får med tarmarna hängande ut ur buken.
Att döma av artiklarna så föreligger det en skillnad mellan angrepp av jakthundar, där det
oftare förekommer allvarliga skador som föranleder större lidande än motsvarande för
Sällskapshundar, som i vissa fall snarare tycks vilja leka med tamdjuren. I jakthundsfallet är
skadorna oftare av den svårighetsgraden att tamdjuret nödgas avlivas.
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Bilaga; Sammanställning av hundangrepp på tamdjur
Allmänt
Hundangrepp, en dold belastning skriver Lammproducenterna
15.03.06 i ett upprop om att rapportera hundangrepp och fortsätter
med att ange att rovdjursangrepp är väldokumenterade, medan
statistik över hundangrepp saknas.
Förr fick rovdjur för det mesta skulden när får och kalvar låg
dödade i hagen anger ATL Lantbrukets Affärstidning 11.08.05.
Numera ser man skillnad på till exempel attacker från varg och
hund, vilket tydliggjort problemet med lösspringande hundar
anger Tommy Mellgren, länsstyrelsens besiktningsman i Örebro. I
dubbelt så många fall är det andra orsaker, bl. a. hund än rovdjur
som orsakat attackerna.
Dalademokraten 01.06.05 Om varg eller annat rovdjur skulle ha
orsakat en bråkdel av de angrepp på människor och djur som
hundar gjort på senare tid, skulle detta gett eko över hela landet.
Viltekologen Joni Liberg anger i Ljusdalsposten 31.06.05 att lösa
hundar som angriper tamdjur är ett problem på hösten. Vilket kan
kopplas till säsongen med lösspringande jakthundar (egen
kommentar).
Folkaktionens hemsida: Det är inte vargen som är vårt stora
problem utan de lösspringande hundarna som river får säger
Anders Råsberg, ordförande i Jönköpings läns Fåravelsförening.
På ett år har han hört om nästan 20 incidenter med hundar, men
bara två där vargar var inblandade.
Norrköpings Tidningar?
Beskriver problem för rådjur som skadas eller dödas av
lösspringande hundar, men också att länsstyrelsens rovdjursspårare
anger att i de fall tamdjursägare söker ersättning för
rovdjursskador visar det sig att djuren i mer än 60 % av fallen
dödats av hundar.
I juli 03 uttalade sig Svenska Fåravelsförbundet att
Omfattningen av hundangrepp är okänt, men mörkertalet är stort.
Lammproducenterna 11.08.05 uppger att Attacker av hund är
troligtvis lika vanligt som av varg. Lidandet blir större för de bitna
djuren och det är svårare att få ersättning för djurägaren. Förr fick
rovdjuren för det mesta skulden när får och kalvar revs.
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Uppsala Nya Tidning 08.03.03 Anger att i Norra uppland blev
många får rivna under sommaren 2002. Analys av spillning visar
nu på hund och inte varg som först misstänktes, varför tidningen
ifrågasätter hur många av sommarens ”vargmassaker” som i själva
verket var orsakade av hund.

Specifika hundangrepp
Februari 06

Nyhammars herrgård Nya Ludvika tidning 18.02.06
En Hamiltonstövare bet ihjäl familjens djur, fem höns och en anka.
Traumatisk upplevelse för barnen.

Mars 06

Risa, Mora
Dalademokraten 23.03.06
28 får inklusive foster blev förlusten för en fårägare när en
gråhund togs sig in i fårhuset. Ägaren uppger att hon har bekanta
som fått fler djur rivna av hund än av varg.

Hösten 05

Orsa, Inga Olsson i mail
Jakthund jagade kvigor ut genom stängslet och försvann till skogs.
Hittades först efter omfattande arbetsinsats.

December 05

Mörby
Sydöstran 01.12.05
Sex får revs av två hundar gångna helg. Tarmarna hängde ut och
blodet rann, men djuren levde ändå.

December 05

Se ovan
Ett får attackerades dagen innan på samma plats.

December 05

Se ovan
Några veckor tidigare skadades ett får på samma plats.

December 05

Ylva Lindberg i mail
Jakthund dödade 5-6 höns. Jägaren närvarande. YL anger att hon
inte är ensam om det inträffade.

November 05

Västra näs
Sveriges Radio Blekinge 27.11.05
Två aggressiva hundar skadade flera får i hagen varav ett så illa att
det fick avlivas.

November 05

Torsby
Värmlands Folkblad 07.11.05
Hund ertappades i fårhagen där flera får blev bitna.
Samma hund har två gånger tidigare angripit ägaren får.

November 05

Orsa
Falukuriren 10.01.06
Polisen omhändertog tre lösspringande hundar som dödat
två lamm, några höns och skrämt både hästar och folk.
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Oktober 05

Pajala
Norrländska socialdem. 17.10.05
Två lösspringande hundar rev flera får. Två så illa att de tvingades
avlivas.

Oktober 05

Skattungbyn, Orsa
Nya Ludvika Tidning 05.10.05
Återigen har lösspringande hundar i Skattungbyn gått till
angrepp mot tamboskap. Tre fjällkokalvar blev bitna av två
gråhundar.

Oktober 05

Se ovan
Tidigare har samma hundar angripit får.

September 05

Molkom
Värmlands Folkblad 26.09.05
Fyra tackor och en bagge revs av lösspringande hund, varav en
tacka så svårt att det fick avlivas.

September 05

Båtskärsnäs, Kalix
Norrbottens-Kuriren 19.09.05
Två hönor dödades av lösspringande hund.

September 05

Västsverige
Aftonbladet 13.09.05
Tjudrad get dödades genom bet i strupen av rottweiler.

September 05

Haraudden, Jokkmokk Norrländska socialdem. 12.09.05
Två hundar togs sig in i fårhage och rev minst sju av fåren

September 05

Brekille
Hellsingborgs dagblad 06.09.05
En lösspringande hund av rasen tysk jaktterrier attackerade
gårdens hönsbesättning. En tupp och två hönor dödades och flera
skadades samt flera försvunna.

September 05

V Husum, Lima
Mora Tidning 03.09.05
Hund (lajka/sibirian husky) dödade två tackor och skadade en
annan så svårt att den fick avlivas.

Augusti 05

Vislanda
ATL Lantbr. Affärst. 10.09.05
Två hundar spred död och skräck bland fåren.Tre får dödades och
resten av flocken försvann i skogen. Sex av totalt 21 får återkom
efter veckor med bitskador. En tacka fick avlivas med sår fulla av
fluglarver.
Samma hund har vid två tillfällen dödat höns.

Augusti 05

Bälsta, Jämtland
Östersundsposten 27.08.05
Ett får dödades och fyra skadades av grannens hund. Enligt
tillkallad veterinär är det inte ovanligt att hundar attackerar får.

Augusti 05

Östersund
Sveriges Radio Jämtland 26.08.05
Ett får dödades och två andra skadades av lösspringande hund

Augusti 05

Örebro
Nerikes Allehanda 23.08.05
Man sköt grannens hund som ofredat hästar.
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Augusti 05

Se ovan
Samma hund dödade tidigare en katt.

Augusti 05

Se ovan
Samma hund angrep tidigare får.

Augusti 05

Tomelilla
ATL Lantbr. Afärrst. 05.08.05
Två hundar dödade två får och ett lamm samt tio fick riv- och
bitskador. Fårägaren sköt en av hundarna.

Augusti 05

Mönsterås
Barometern 19.08.05
Hundar dödade 17 får vid Guttorps gård
Se ovan
Några dagar senare dödades ytterligare tre får av en schäfer och
annan svart hund som båda hade blod på sig

Juli 05

Vislanda
SR Kronoberg 28.07.05
Två lösspringande hundar rev två får varav ett så illa att det fick
avlivas. Resten av fåren, 19 stycken, skrämdes.

Juli 05

Vårgårda
Göteborgsposten 26.07.05
Två hundar (schäfer plus blandras) bet ihjäl minst sex får i hage
samt ett svårt sargat.

Juli 05

Skattungbyn
Mora Tidning 05.07.11
Två jämthundar och en blandrashund tog sig in i hagen och dödade
två lamm, skadade fyra lamm och en tacka och ett lamm saknades.

Juni 05

Gillermyrans fäbod
Ljusdalsposten 05.06.31
Två får revs, varav ett måste avlivas av vad som troligen var två
lösspringande jämthundar. Tillkallad Viltekolog uppger att hundar
som angriper tamdjur är ett problem som händer rätt ofta på
hösten. Avser väl jakthundar (egen kommentar)

Juni 05

Vegestorp, Kungälv
Göteborgsposten 29.06.05
Två hundar jagade 90 får i en hage. Ett rivet får hittades.

Juni 05

Kulbacken, Västervik
Västerviks tidning 27.06.05
Ankorna i dammen i kulbacken attackerades av hundar.

Juni 05

Värnamo
SR Jönköping 22.06.05
Två jakthundar åt upp en stor mängd fasankycklingar

Juni 05

Hybo, Ljusdal
Ljusdalsposten 17.06.05
Lösspringande hund tog sig in i kaninbur och åt upp barnens
kanin.

Juni 05

Djurgården Sthlm

Dagens Nyheter 11.06.05
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Kungens får lever farligt. En dobermann hund rev ett får som fick
avlivas
Maj 05

Regna
Norrköpings Tidningar 14.05.05
En hund attackerade ett får som dog av bitskadorna mot hals,
mage och bakben.

Maj 05

Se ovan
Hund har tidigare angripit får i området.

Maj 05

Hede
Östersundsposten 28.05.05
Fårfarmare ger upp efter upprepade hundattacker. Som värts tre
Angrepp inom tre veckor.

Maj 05

Sölvesborg
Sydöstran 12.05.05
Lösspringande hund högg ihjäl 46 hönor.

Maj 05

Se ovan
Uppges ha skett vid flera tillfällen.

April 05

Bromölla
Kristianstadsbladet 01.04.05
Två lösspringande hundar bet ihjäl sju hönor och en tupp.

November 04

Kiruna
Norrbottens kuriren 16.11.04
Lösspringande hund härjade i fårhage. Ett får blev så illa tilltygat
att det fick avlivas.

November 04

Lunnom
Kristianstdadsbladet 16.11.04
Jakthund med reflexsele har gått bärsärk i hönsgård.

November 04

Se ovan
Ovanstående uppges ha skett också tidigare i oktober då ett flertal
höns bets ihjäl.

November 04

Kiruna
Norra Västerbotten 15.11.04
En gråhund rev fem får i Paksuniemi.

September 04

Hyllinge
Helsingsborgs Dagblad 15.09.04
Hundar bet ihjäl familjens Vädurskanin.

September 04

Hallen
Östersundsposten 09.09.04
Tre gånger på en och en halv vecka har jakthundar anfallit får i
hagen. Vid ett tillfälle blev sex får rivna.

September 04

Se ovan

September 04

Se ovan
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September 04

Hede
Länstidningen Östersund 08.09.04
Jakthundar rev fyra lamm, varav ett avled.

September 04

Ranjö
se ovan
Jämthund rev lamm i Ramsjö enligt samma artikel.

Augusti 04

Hallen
Östersundsposten xx.09.05
Tre gånger på en och en halv vecka har jakthundar anfallit får i
hagen. Vid ett tillfälle blev sex får rivna. Ägarinnan kräver att
jägarna håller bättre reda på sina jakthundar och det handlar inte
om lösspringande hundar i allmänhet utan om just jakthundar.
Ägaren kommer inte att åka hemifrån förrän älgjakten är över.

Augusti 04

Hede
Se ovan
I samma artikel ovan anges att ”ÖP berättade i gårdagens tidning
om hur fårägare i Hede fått lamm rivna av jakthundar”

Juli 04

Bensbyn
Norrbottens-Kuriren 01.09.04
Lösspringande jämthund ställde till förödelse i hönsgård.

Juli 04

Öxabäck
Borås Tidning 18.07.04
Sto svårt rivet av troligtvis hund. Rovdjursforum anger hund till 80
%.

Juli 04

Kiruna
Norrländska socialdemokr. 15.07.04
Flickas två kaniner dödade av lösspringande hund.

Juni 04

Örsås, Öxabäck
Borås Tidning 18.07.04
En tjur skadades av hundar som hängde i strupen på tjuren.

Juni 04

Djurgården Sthlm
Sveriges Radio 08.06.04
Kungens får attackerade av lösspringande hundar. Tre lamm bets
ihjäl och en tacka skadades svårt.

Januari 04

Säter
Södra Dalarnas tidning 27.01.04
Hund rev sönder kaninbur och dödade kanin.

Januari 04

Rätan
Sveriges Radio 20.01.04
Lösspringande hund bet fyra får, varav ett fick avlivas.

Januari 04

Vårdinge, Södertälje
Aftonbladet 04.01.04
Fem får fick nödslaktas efter angrepp av två lösspringande hundar.

Oktober 03

Piteå
Piteå-Tidning 31.10.03
Lösspringande hund orsakade panik i fårhagen. Fyra får sargades
så svårt att de fick avlivas.

Oktober 03

Gotland

Gotlands allehanda 17.10.03
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Jakthundar på vift dödade fyra hönor.
Oktober 03

Eskilstuna
Svenska Fåravelsförb. 10.09.03
Två lösa hundar attackerade får, varav 15 dödades eller fick
avlivas.

Oktober 03

Okänd plats
Lammproducenterna 09.10.03
Två hundar (rotweilertyp samt blandras) härjade bland fåren i
hagen. Ägaren mötte en hemsk syn. Antal dödade och skadade
okänt.

Oktober 03

Hällby, Eskilstuna
Sveriges Radio 08.10.03
Två lösspringande hundar dödade och skadade ett 20 tal får. Två
får dödades direkt och sju fick avlivas.
Året före rev samma hundar också får enligt samma artikel

Augusti 03

Varberg
SVT 28.08.03
Två lösspringande hundar sargade nio får så svårt att de måste
avlivas.

Augusti 03

Se ovan
En vecka tidigare påträffades elva döda får enligt samma inslag.

Augusti 03

Sölvesborg
Kristianstadsbladet 01.08. 03
Lösspringande hund attackerade och bet två hästar.

Juli 03

Falun
Lammproducenterna 22.07.03
En bagge dödades och ett lamm fick avlivas då två siberian
huskies löpte amok i hagen.

Juni 03

Gualöv
Kristianstadsbladet 19.06.03
En bordercollie och en schäfer bet ihjäl flera får i hage.

Juni 03

Brösarp
Ystads Allehannda 01.06.03
Två jakthundar tog sig in i hagen och dödade ett lamm och
skadade en tacka.

Maj 03

Ragunda
Länstidningen Östersund 21.05.03
Ägare till djurfarm med kalkoner och påfåglar sköt hund för att
freda sina djur.

Mars 03

Åsarp
Borås Tidning 17.03.03
Lösa kennelhundar bet ihjäl flera får inne i lösdriftladugård.

Februari 03

Vinslöv, Hässleholm
SVT 24.02.03
Två lösspringande hundar rev 15 får, varav ett lamm dog.

Januari 02

Umeå

Jakt & Fritidsgrps hemsida
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Jämthund rev 19 får. Drev in fåren i fårhuset där alla dödades.
Dessutom tolv får svårt skadade, varav två fick avlivas.

Oktober 02

Tärendö
Norrländska Socialdem. 29.10.02
Jägarna tar inte sitt ansvar. Hundar som hetsar och river renar är ett
stort problem uppger renägare.

Oktober 02

Bengtsfors
Sveriges Radio 22.10.02
Enligt länsstyrelsens besiktningsman var det inte varg utan
lösspringande hundar som bitit ihjäl sammanlagt tolv får.

Oktober 02

Höör
Svenska Dagbladet 16.10.02
Lösspringande hundar river ihjäl får som skall hålla ekhagarna
öppna. I artikeln framgår att det skett även tidigare.

Oktober 02

Lima
Mora Tidning 16.10.02
Jakthund dödade fem tackor och två lamm. En tacka var dräktig.

Oktober 02

Forsa
Hudiksvalls Tidning 14.10.02
Tre får påträffades rivna, varav ett får dog av vad veterinären
bedömer vara hundangrepp.

Oktober 02

Landskrona
Helsingborgs Dagblad 08.10.02
Lösspringande hundar rev två lamm, varav ett befarades dö av
skadorna.

September 02

Vindeln
Västerbottenskuriren 11.09.02
Fruktansvärd syn för barnen när två lösspringande hundar bet ihjäl
deras kaniner.

Augusti 02

Hagby, Eskilstuna
Folket 06.08.02
Två lösspringande hundar härjade i hagen. Flera skadade och döda
lamm påträffades. Dessutom blev en häst skadad i mulen.

Juli 02

Brändåsen
Ljusdals-posten 16.07.02
Jakthundar löpte amok i fårhage. Fyra får dödades och åtta
skadades svårt.

Juli 02

Östersund
Länstidningen i Östersund 15.07.02
Nio får dödades av lösa hundar nära Östersund. Uppges av samma
tidning att fem får revs i Undersåker hösten 2001

Juni 02

Finspång
Norrköpings Tidning 03.06.02
Sju tackor skadades av lösspringande hundar. Ägaren uppger att
detta förekommit i flera år.
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Maj 02

Storuman
Västerbottenkuriren 28.05.02
Fyra renkalvar och två vuxna blev ihjältrampade när flocken
stressades av en gråhund som kom in i renhagen.

Maj 02

Råneå
NSD 27.05.02
Två hundar dödade tre kaniner.

April 02

?
Piteå-Tidning 06.04.02
Kvinna som kopplat sin tama renkalv som med ett rep kring
midjan fick järnskakning och blödande axel sedan en aggressiv
hund attackerat kalven.

December 01

Källviken
Dalademokraten 14.12.01
Häst påkörd av tåg fick avlivas efter att den skrämts av hund.

Oktober 01

Torsby
Värmlands Folkblad 19.10.01
Två gråhundar dödade ett och skadade ett får svårt. Ägaren kunde
inte skrämma hundarna, varvid han sköt en av hundarna. Polisen
misstänker att det är lösspringande jakthundar.

November 00

?
Barometern 06.11.00
Ridtur nära sluta illa när älghund attackerade häst med ryttare som
trillade av hästen vid attacken.

Oktober 00

?
Barometern 18.10.00
En jakthund tros ha dödat får i stället för att jaga älg. En brutal syn
mötte ägaren när fem får låg döda med bukarna uppfläkta.

Augusti 00

Landskrona
Arbetet 30.08.00
Ett får och ett lamm skadades svårt av hund på ön Gråen.
Sällskapet med hunden lämnade fåren åt sitt öde.

Juli 00

Björnsäter, Kil
Lokalavisen 25.07.00
En icke ID-märkt hund dödade ett får i hagen. Fårägare hade varit
bortrest några dagar!!
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