statistik

Lösspringande jakthundar
lever farligt
Statistik berättar att jakthundar är kraftigt överrepresenterade i traﬁkolycksfallen. Nästan
dubbelt så många hundar vådaskjuts och hundra gånger ﬂer dödas eller skadas av traﬁk än av
rovdjur.

H

unden är människans bästa
vän, heter det. Men vad
är det för risker vi utsätter våra
hundar för? Är det något vi kan
undvika om vi är rädda om våra
vänner och familjemedlemmar?
Rovdjursskador på hundar visar
sig i jämförelse med andra skador
vara sekundära.
Försäkringsbolaget Agria
Djurförsäkringar svarar för cirka
70 procent av tecknade hundförsäkringar i landet och eftersom
cirka hälften av landets hundar
är försäkrade, så motsvarar Agrias
del cirka en tredjedel av landets
hundar. Om man förutsätter att
oförsäkrade hundar och hundar
försäkrade i andra försäkringsbolag drabbas av olyckor i liknande
utsträckning som de i Agria försäkrade hundarna gör, kan nedan
Skadade eller dödade
hundar under 2000-2005
Orsak
Antal
trafik
7252
vådaskott
135
rovdjur
78
Annat vilt
43
Totalt
7508

Källa: Agria Djurförsäkringar
vilka försäkrar ungefär en
tredjedel av landets hundar.

redovisade siﬀror multipliceras
med tre för att ge en ungefärlig
bild av den totala olycksrisken
för hundar.
De typer av olycksskador som
regleras domineras helt av traﬁkskador. Bil- och tågtraﬁken
förorsakar i genomsnitt årligen
ca 1250 ärenden hos bolaget och
under perioden år 2000 till 2005
ﬁnns 7252 ärenden av den sortens olyckor i skaderegistret. Så
det är farligt att inte ha full kontroll över sin hund. Schäfer är en
populär ras och återﬁnns bland
många traﬁkskadade, men de
mest utsatta hundtyperna är inte
oväntat hundraser som används
vid jakt. Förutom blandrashundar så gäller det främst raser som
drever, gråhund, jämthund och
tax men även andra typiska jakthundraser.
Trots att antalet jakthundar i
aktiv ålder i landet enligt tidigare beräkningar anses utgöra
mellan 10 och 12 procent av
landets cirka en miljon hundar,
så svarar dessa jakthundar för
cirka två tredjedelar av alla årliga traﬁkolycksskador, trots att
löshundjakt endast får bedrivas
under hälften av året.
Med något enstaka undantag

En kopplad familjehund är i de ﬂesta fall en säker hund medan
lösspringande hundar skadas och dör i tusental i traﬁken och
riskerar, dock i betydligt mindre utsträckning, även att råka ut
för vådaskott och vilda djur.
är det endast dessa raser som
drabbas av skador förorsakade
av rovdjur eller vådaskott. Jämthundar blir oftare vådaskjutna
än de blir påkörda av tåg. Totalt
under senaste sexårsperioden
betalade Agria ut ersättning för
135 vådaskjutna hundar. Under

samma period ersattes ägare till
78 hundar som angripits av något av de tre rovdäggdjuren varg,
björn och lo samt kungsörn och
i 43 fall för skador på hund orsakade av annat vilt.
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Gråsäl jagas i Sverige och Finland men samordning i Östersjön saknas
Naturvårdsverket har beslutat om skyddsjakt på 170
gråsälar under tiden 16 april
– 31 december 2006. Det är
samma siffra som 2005. Totalt fälldes då 83 gråsälar. Det
finns omkring 22 000 gråsälar
i Östersjön och antalet ökar
med cirka 7 procent per år.
Jakten får bedrivas från Östergötland till Norrbotten. För
att minska riskerna för skadskjutning skall skyddsjakten
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bedrivas från land. Varje fälld
säl skall landas.
Anledningen till skyddsjakten är skadorna för fiskerinäringen. Dessa skador uppgår,

enligt Fiskeriverket, till 55
miljoner kronor årligen. Naturvårdsverket utbetalar årligen
stora summor i ersättningar
för skador och bidrag till
förebyggande åtgärder. Det
senare i huvudsak i form av
sälsäkra fiskeredskap och
–metoder.
Även Finland har beslutat
om jakt på säl, men här rör
det sig om 1100 sälar som får
jagas. Förutom av jakten dör

årligen bortåt 1000 sälar i hela
Östersjöområdet som fastnat
i olika fiskeredskap. Länderna
i södra Östersjön; Litauen,
Polen och Tyskland, vill återfå
sälar till sina kuster, medan
Sverige och Finland i norra
Östersjön jagar säl. Dessutom
verkar det inte som om Sverige och Finland samordnar
sin förvaltning av säl.
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