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KNIVSKURNA HÄSTAR !?
Också denna sommar, liksom alla andra somrar under de senaste 15-20 åren,
fylls tidningarnas nyhetssidor av rapporter om hästar
som går på bete knivskurits
av sadistiska djurplågare.

 Föreningen Veterinärer i
Sverige anser att utvecklingen av Sveriges veterinära
verksamhet bäst främjas av
sund konkurrens och att
tillsynsverksamhet skall
utövas av myndigheter som
inte bedriver kommersiell
verksamhet.
 Föreningen vill också ena alla
landets veterinärer i en gemensam yrkesförening som
inte är styrd av fackliga eller
politiska intressen.

Ofta är det inom ett begränsat
område som dåden utförs. I år
har Dalarna och Skåne drabbats
särskilt hårt. Psykologer och
psykiatriker som intervjuas berättar att de som utför dessa
dåd oftast är män med en sexuell sadistisk störning. Johan Beck
-Friis
på
Sveriges
Veterinärförbud framför i en
intervju i bl.a. tidningen Sala
Allehanda att det ofta rör sig om
enstaka individer som får en
kick av att skada djur, inte sällan
i kombination med att själva
dådet ger dem sexuell upphetsning. Beck-Friis uppger också i
bl.a. tidningen Fagerstaposten
att antalet fall med knivskärningar på häst ökar och att det
totala antalet fall är minst 20
om året. Detta har föranlett
Sveriges Veterinärförbund att i
sommar gå ut med en varning
till landets hästägare som uppmanas att vara extra vaksamma.
Varje fall generererar ett stort
antal tidningsartiklar och omnämnande i radio och television. Denna omfattande publicitet skapar stor oro hos hästägare som vidtar olika åtgärder
för att skydda sina djur, bl.a.
organiseras vakthållning, kameraövervakning installeras etc.
Somrarna 1993-95 skedde ett
stort antal misstänkta knivskärningar i Sjuhäradsbygden i Västergötland. Polisen tillsatte då
en speciell grupp för att närmare studera fallen. En av de
veterinärer som undertecknat
denna skrivelse konsulterades

av gruppen och medverkade vid
undersökning av flera av de
drabbade djuren. Man tog bl.a.
blodprov på en del av djuren för
att se om de givits några substansser som kunde påverka
deras reaktionsförmåga etc. När
utredningen avslutades kunde
man konstatera att det inte
kunde läggas fram ett enda
konkret bevis på att det verkligen var knivskärningar utförda av
människor som orsakat skadorna på hästarna. Inte ett enda
spår efter någon misstänkt gärningsman kunde tas fram. Inga
droger kunde hittas i något av
blodproven. Inom gruppen var
man övertygad om att skadorna
i de flesta fallen hade naturliga
orsaker. Notabelt är att efter en
artikel i en stor lokal tidning där
veterinärer framförde som sin
bestämda uppfattning att det
inte i något av fallen rörde sig
om skador orsakade av en sadistisk djurplågare utan att alla

fallen hade en naturlig förklaring så slutade abrupt alla polisanmälningar om misstänkta fall
och inga nya inkom på flera år.
Undertecknade
veterinärer
känner inte till något fall i Sverige där en gärningsman gripits
och fällts för att ha skadat ett
sto, som gått ute på bete, i genitalregionen. Det finns några
enstaka fall som inträffat efter
1980 där gärningsmannen kört
in föremål i underlivet på hästar som stod inomhus i box eller
spilta.
Undertecknade veterinärer har
tillsammans mer än hundra års
yrkeserfarenhet och har tillsammans behandlat mer än 100.000
hästar varav flera tusen med
sårskador. Många gånger har
sårskadorna funnits i eller i direkt närhet av stons könsorgan.
I flera av dessa fall har djurägaren kunnat redogöra för hur
skadan uppkommit. Oftast har
det då handlat
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Forts från sidan 1
om att någon annan häst sparkat
stoet varvid sprickor i blygdläpparna
kan uppkomma som med sina ofta
raka och skarpa kanter kan uppfattas som ett snitt utfört med kniv.
Ofta har man sett hur stoet pga.
klåda med stor kraft backat in boxväggen eller i ett träd och kliat sig
våldsamt. En sådan irritation kan
t.ex. uppkomma av att en broms
eller någon annan stickande insekt
sätter sig under svansen på stoet.
Klåda i genitalregionen kan också
uppkomma av flera andra orsaker
t.ex. av diverse hudåkommor i
denna region. Även vid dessa tillfällen kan skador som ser ut som
knivsnitt uppstå. Här kan också grenar eller andra föremål tränga in i
slidan och skada slemhinnan och
blödningar kan uppstå. I samband
med brunst kan ston uppvisa ett
självskadebeteende vilket visar sig
på så sätt att de med stor kraft kliar
sig mot träd eller andra fasta föremål. Vid de tillfällen då djurägaren
inte vet hur skadorna uppkommit är
det inte ovanligt att man är mycket
upprörd och framför misstankar om
att någon skulle ha skurit stoet med
kniv. Undertecknade veterinärer är
väl medvetna om vilken press sådana påståenden sätter på den undersökande veterinären och kan

Denna häst har sprungit in i ett
elstängsel som bestod av breda
band.
Det är inte ovanligt att denna
typ av skador påstås vara orsakade av knivskärare.

Djurägaren såg när denna häst blev sparkad i hagen av en annan
häst. Hästen som sparkade var oskodd. Det är lätt att tro att sådana här sår med raka, vassa, kanter orsakats av en kniv eller ett
annat vasst föremål.
villigt erkänna att det speciellt i början av yrkeskarriären var lätt att
uppfatta dessa påståenden som
fakta och t.o.m. i något fall medverka till polisanmälan om misstänkt
djurplågeri. Men när man efter
många års yrkeserfarenhet fått
många vittnesmål om att skadan
uppkommit på naturlig väg så blir
misstanken om knivskärande galningar allt mer avlägsen.
Hästen är ett utpräglat flyktdjur med
oerhört snabba reflexer. Det är för
undertecknade veterinärer därför
helt obegripligt hur någon människa
skulle kunna stå bakom ett sto och
med kniv skära detta i blygdläppar
eller analregionen utan att bli sparkad och svårt skadad eller t.o.m.
dödad. Man kan naturligtvis tänka
sig att en gärningsman skulle kunna
använda sig av en kniv fastsatt på en
lång pinne eller något annat verktyg.
Teoretiskt sätt skulle det på detta
sätt kunna gå att åstadkomma ett
snitt på några cm. Därefter skulle
hästen på bara någon sekund befinna sig långt borta. Om någon
skulle stått i direkt anslutning till
hästen skulle den med stor sannolikhet blixtsnabbt sparkat bakut och
svårt skadat personen ifråga. Att
hinna åstadkomma ett långt sår eller

flera, från varandra åtskilda, sår
torde vara omöjligt. I många fall
framförs att djuret skulle ha drogats. Oss veterligen har aldrig
detta påvisats. Det är dessutom
mycket svårt, för att inte säga
omöjligt, att droga ner häst och få
den att stå stilla medan man utför
en knivskärning i genitala. När en
veterinär utför kirurgiska ingrepp i
denna region ger man oftast hästen lugnande medel och lokalbedövning. Vid dessa ingrepp är det,
trots medicineringen, vanligt att
hästen försöker sparka veterinären varför man alltid utför dessa
ingrepp med hjälp av något slags
skydd, t.ex. i en s.k. tvångsspilta.
I ett aktuellt fall som omnämns i
en artikel denna sommar står
följande att läsa:
”I måndags kväll gick hästägaren
NN ut i hagen för att ta in sina
hästar. Det var då hon upptäckte
att K, en av hästarna, hade flera
sår nära underlivet.
– Jag såg det när jag tog in henne
i boxen. Hon ville inte lägga ner
svansen och verkade orolig, säger
NN.
NN såg efter och hittade tre
svullna och blö-
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Forts från sidan 2
mot finns ett mycket stort antal
dokumenterade fall då denna typ
av skador bevisligen har en naturlig orsak. Vi ställer oss därmed
också frågande till att Sveriges Veterinärförbund går ut med en
varning till landets hästägare. Vi
anser att detta är att betrakta som
grundlös skräckpropaganda som i
värsta fall kan skapa en verklig
knivskärare och som med säkerhet
framkallar en helt onödig skräck
och vånda hos tusentals hästägare
runt om i landet. En annan allvarlig
följd av denna massiva publicitet
och av Sveriges -Veterinärförbunds
agerande är att veterinärer, fr.a.
unga och oerfarna sådana, invaggas i uppfattningen om att knivskärningar är en relativt vanlig
företeelse och därmed påverkas
till att ställa felaktiga diagnoser
och i onödan polisanmäla dessa
fall.

Djurägaren bevittnade när detta sto sparkades av ett annat sto i
hagen. Det hade annars varit lätt att tro att någon skadat stoet
med en vass stake eller något annat föremål.
dande sår.
– Det största var omkring fem-sex
centimeter och de andra två ungefär
två
centimeter.
Hon kontaktade genast jouren på
Ultuna och skickade därefter över
bilder på såren med sin telefon.
En veterinärassistent i X-stad konstaterade att såren hade så pass
raka kanter att det troligtvis måste
vara utfört med ett rakblad eller en
kniv.
– Jag fick som svar att hon var 99
procent säker på att såren inte hade
uppkommit naturligt, och att det
inte finns något sto som skulle
kunna klia sig så mycket att en sådan skada uppkommer, säger hon.”
Detta kan betraktas som ett typiskt
fall. I nästan samtliga fall hänvisar
djurägaren eller andra inblandade

till ”raka kanter” på såret eller såren
och tar detta som intäkt för att djuret är skuret med kniv. Undertecknade veterinärer är helt övertygade
om att skadorna i detta fall uppstått
på naturlig väg och anser att djurägaren skulle ha informerats om
detta och därmed undgått de bekymmer och svårigheter som hon
med stor säkerhet drabbats av.
Alla veterinärer måste följa författningen som säger att man alltid
måste agera utifrån vetenskap och
beprövad erfarenhet. Vi ställer oss
frågande om det kan vara vetenskap
och beprövad erfarenhet att, som
Johan Beck-Friis gör, påstå att det
varje år sker minst 20 knivskärningar
på hästar när man inte kan uppvisa
ett enda dokumenterat fall. Däre-

Teoretiskt sett finns det naturligtvis en viss möjlighet att en verklig
knivskärare finns som vid något
enstaka tillfälle agerat eller att en
sådan kan komma att uppstå - men
tills motsatsen är bevisad anser vi
att det idag inte finns en enda
knivskärande sexualgalning i Sverige som utför dessa dåd och att
skadorna i alla dessa fall har naturliga orsaker.
Mikael Fälth,
Lars-Håkan Håkansson,
Ingemar Isendahl.
Leg veterinärer.

Denna artikel var i förkortad form införd i Dagens
Nyheter,
Debattsidan,
fredagen den 26 juli 2013.
De åsikter som framförs i
artikeln är de undertecknades egna och inte ViS:s
styrelses.
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En häst sparkar bakut med oerhörd kraft som lätt kan döda en människa. Sparken kommer
blixtsnabbt och med stor precision.
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Ett axplock ur sommarens artiklar.

Djurplågeri: skar häst över
hela kroppen
2013-07-21

Polisen utreder ett misstänkt djurplågeri mot en
häst.
Hästen gick i en hage i närheten av Skillingaryd när
den natten till i fredags fått skador i form av rivsår
troligtvis efter en kniv.
Hästen har varit hos veterinär och inspektörer från
länsstyrelsen har varit på plats och undersökt. Det är
fastställt att skadorna inte kommer från något annat
djur. Troligtvis har en människa åsamkat skadorna
på hästen.
Revorna finns på hästens hals, sida, mage, man och
rumpa.

Av: Redaktionen, redaktionen@hoglandsnytt.se

Västnytt
Pejl

Tre hästar
skurna i Boråstrakten
Men polisen misstänker inget samband
Under mindre än en vecka har tre hästar blivit skurna
med vassa föremål i Boråstrakten. Men trots att brotten
har stora likheter så tror inte polisen att handlingarna har
något samband.
PUBLICERAD 16 JULI 2013 - 06:53 – UPPDATERAD 16 JULI 2013 - 07:00

- Just nu utgår vi inte från att brotten har begåtts av
en och samma gärningsman. Det enda som gör att
brotten liknar varandra är att alla tre hästar fått skador som påminner om att de blivit skurna av någon
form av kniv, säger Jan-Olof Bothin, biträdande utredningschef på polisen i Borås till Borås Tidning.
Det var i Målsryd förra måndagen som den första
hästen blev skuren i frambenet med någon form av
kniv. Fem dagar senare, under lördagen blev en
häst i Kinnarumma skuren i örat. Någon hade också
smetat olja på hästen, och polisen misstänker också
att hästen blivit drogad. Senare under dagen rapporterades att en häst i Svenljunga blivit skuren, den här
gången med ett djupt skärsår i halsen.
- Det finns en stark misstanke att någon vill skada
hästen, eller döda den med tanke på var den har
skurits, säger veterinären Ionel Barbos som tog emot
hästen till Borås Tidning.

Troliga hästattacker utanför
Sala
HARBO
Till den senaste tidens misstankar om knivskärningar kan nu ytterligare två fall
rapporteras.
När Viktoria Grönlund i måndags kväll, skulle ta in sin häst, Lady, över natten
gjorde hon upptäckten: Ett flertal sår i omedelbar närhet till underlivet.
Händelsen skedde i Harbo – fyra mil utanför Sala.
– Jag såg det när jag tog in henne i boxen. Hon ville inte lägga ner svansen och
verkade orolig, säger Viktoria Grönlund till Sala Allehanda.
Veterinär kallades till platsen som konstaterade att såren hade så pass raka kanter att det troligtvis måste ha utförts med rakblad eller kniv.
– Jag fick som svar att hon var 99 procent säker på att såren inte hade uppkommit naturligt, och att det inte finns något sto som skulle kunna klia sig så mycket att en sådan skada uppkommer, berättar Viktoria Grönlund.
Händelsen har anmälts till Uppsalapolisen, men anmälan är nedlagd då polisen
inte har någonting att gå på.
Utöver händelsen i Harbo rapporterar Sala Allehanda även om en misstänkt
skärning i Sörbo, strax utanför Sala.

Relaterat
LÄS MER:

Samma häst skuren tre gånger 2013-07-12
Försäkringsbolaget: "Ta in hästarna över natten" 2013-07-11
Varmblodsstoet Filly skuren igen 2013-07-11
"Det här drabbar alla" 2013-07-11
Rädsla för nya hästattacker2013-07-09
Nytt hästdåd 2013-07-10
Experten om dåden: "Det är en och samma person" 2013-07-10
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Expert: "Han njuter sexuellt av att plåga djur"

I söndags upptäckte Sofia Eriksson i Söderbärke i Dalarna att hennes häst skurits i underlivet.
Foto: Daniel Gustafsson/Fagersta-posten
TIDIGARE ARTIKLAR
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Djurplågare sätter skräck i Dalarna| 10 jul
En vuxen man med sexuell sadistisk störning ligger troligen bakom den senaste tidens hästplågeri i Dalarna, där fyra hästar skurits i underlivet.
Det tror Niklas Långström, professor och forskningsledare inom Kriminalvården.
– Med stor sannolikhet är det en vuxen man som attraheras sexuellt av att
plåga djur, säger han till Expressen.se.
Ofta handlar det enligt Niklas Långström om personer med sexuell sadistisk störning.
– Påtagligt ofta finns även sexuella avvikelser som kan skada människor, som pedofil
sexuell störning och exhibitionism eller blottningsbeteende. Missbruk och andra diagnoser
är också vanliga, säger Niklas Långström.

Attraheras sexuellt av att plåga djur
Sannolikt är gärningspersonen en vuxen man som attraheras sexuellt av att plåga djur
och mest sannolikt rör det sig om samma gärningsman.
– Utagerandet är beroende av balansen mellan de risk- och skyddsfaktorer personen har
vid en viss tidpunkt samt tillgången på djur att skada. Därför kan risken för upprepning variera över tid, säger Niklas Långström.

Antalet fall ökar
Johan Beck-Friis är veterinär och informationschef på Sveriges veterinärförbund. Det
finns ingen ny officiell statistik på hur många djur som skadas av människor på det här sättet, men hans bild är att fallen ökat något.
– Jag gjorde en sammanräkning 2011 av antalet skadade djur som det rapporterades om
i media och där man kunde konstatera att skadorna orsakats av en människa. Då var det ett
40-tal djur som jag hittade i medierapporteringen, jag tror jag fick ihop att 25 av dem var
hästar. Den senaste officiella statistiken är från 2006 och då var det runt 20 hästar om året
och då hade antalet ökat fram tills dess, säger Johan Beck-Friis.
I Dalarna har det i år förekommit sex incidenter där hästar knivskurits i underlivet, och det
är ingenting ovanligt att flera händelser av den här typen inträffar under kort tid, menar Johan Beck-Friis.
– Vad som är typiskt är att det är flera rapporterade fall i samma område under en begränsad tid, det har man sett i tidigare fall. Det är ofta en ensam gärningsman som det är
väldigt få som tagits fast. Det sker ofta på nattetid utan vittnet, säger han.

Av Ebba Rosencrantz
ebba.rosencrantz@expressen.se
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Nytt vansinnesdåd - hästar
knivskurna
Polisen: Håll uppsikt
FALUN

Två hästar i Aspeboda blev under natten mellan onsdag och torsdag utsatta för djurplågeri.
– Ett mycket allvarligt brott, kommenterar Bo Eriksson, informatör vid dalapolisen angående knivskärningar mot hästarna.
I slutet av juni inträffade ett fall utanför Ludvika där hästen Filly blivit utsatt för en knivskärning.
Filly hade skärsår runt slidan och blödde kraftigt.
Händelsen polisanmäldes och veterinär kallades till platsen som dock bedömde Fillys tillstånd som relativt bra, trots skadorna.
Till Dalarnas Tidningar befarade Ludvikapolisens förundersökningsledare, Leif Andersson, att fler dåd av typen mot Filly riskerade att ske.
– Sådana här saker är svåra, man ska komma på dem när de står där med kniven i handen
i princip berättade Leif Andersson för DT.
Vidare sa Andersson:
– Är det i gång igen nu så blir det förmodligen fler, det brukar vara så. Man får hålla lite
uppsikt över sina hästar, titta efter bilar som stryker vid hästhagar och skriva upp bilnummer.
Leif Anderssons farhågor skulle snart visa sig stämma.
Natten mellan onsdag och torsdag var det två hästar i Aspebodas tur att drabbas.
Hästarna gick i hagen under natten mellan och när den ena hästägaren kom till hagen under torsdagsmorgonen upptäckte hon att båda hästarna hade sårskador.
Det ena stoet hade ett fem centimeter långt snitt bredvid könsorganet, medan den andra
hästen hade skrapsår vid ena låret.
– Ett mycket allvarligt brott när man ger sig på oskyldiga som dessutom inte kan säga
ifrån, kommenterar polisens informatör, Bo Eriksson, den senaste händelsen.
Kan händelsen i Falun sättas i samband med tidigare liknande fall?
– Just nu är det omöjligt att svara på.
Även i falufallet tillkallades veterinär som bedömde skadorna som icke livshotande.
– Nu hoppas jag verkligen att det här inte fortsätter, säger Bo Eriksson.
Anders Staffas023-936 30
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Viktorias häst blev
skuren i underlivet
Harbo
En hästplågare misstänks härja i trakten. Viktoria Grönlund är en av de drabbade ägarna.
”Jag höll på att bryta ihop”.

I måndags kväll gick hästägaren Viktoria Grönlund ut i hagen för att ta in sina
hästar. Det var då hon upptäckte att Lady, en av hästarna, hade flera sår nära
underlivet.
– Jag såg det när jag tog in henne i boxen. Hon ville inte lägga ner svansen
och verkade orolig, säger Viktoria Grönlund.
Viktoria Grönlund såg efter och hittade tre svullna och blödande sår.
– Det största var omkring fem-sex centimeter och de andra två ungefär två
centimeter.
Hon kontaktade genast jouren på Ultuna och skickade därefter över bilder på
såren med sin telefon.
En veterinärassistent i Heby konstaterade att såren hade så pass raka kanter
att det troligtvis måste vara utfört med ett rakblad eller en kniv.
– Jag fick som svar att hon var 99 procent säker på att såren inte hade uppkommit naturligt, och att det inte finns något sto som skulle kunna klia sig så
mycket att en sådan skada uppkommer, säger hon.
JULIA ENGSTRÖM0224-561 41julia.engstrom@salaallehanda.com
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Sto skuren i underlivet
Publicerad: 2013-07-12 16:16, senaste uppdaterad: 2013-07-13 11:07

En hästägare i Heby har upptäckt liknande skador på ett sto som de som påträffats i Dalarna.

En hästägare i Harbo har upptäckt skärskador i underlivet på en av sina hästar som betade i en hage. Såren har så raka kanter att de måste vara utförda
med ett rakblad eller kniv enligt den undersökning som gjordes. Hagen ligger i närheten av länsväg 272 där många fordon passerar. Men inga vittnen
tycks finnas till misshandeln.
Liknande fall har påträffats i Dalarna där fem ston blivit utsatta för misstänkt
knivskärning under de senaste två veckorna. Dessa händelser har inträffat i
trakten av Ludvika, Rättvik, Söderbärke och Falun.
Johan Beck-Friis på Sveriges Veterinärförbund säger till Sala Allehanda att
gärningsmannen sannolikt får en kick av att skada djur och att själva dådet
ger en sexuell upphetsning.
Av: Hans Lundgren hans.lundgren@unt.se
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Tre hästar knivskurna – på mindre än en
veckas tid
NYHETER2013-07-15 | Uppdaterad 2013-07-15

På mindre än en veckas tid har tre hästar blivit skurna av ett vasst föremål i
Boråstrakten. Spaningsenheten hos polisen i Borås ska nu titta närmare på de
ovanliga händelserna.
Trots brottens snarlika karaktär misstänker inte polisen att det finns ett samband mellan
brotten.
– Just nu utgår vi inte från att brotten har begåtts av en och samma gärningsman. Det
enda som gör att brotten liknar varandra är att alla tre hästar fått skador som påminner om
att de blivit skurna av någon form av kniv, säger Jan-Olof Bothin, biträdande utredningschef på polisen i Borås.
Det första fallet rapporterades i Målsryd förra måndagen. Där blev en häst skuren i vänster
framben. Fem dagar senare rapporterades ytterligare två liknande händelser till polisen.
Någon gång mellan klockan nio på förmiddagen och två på eftermiddagen blev en häst i
Kinnarumma knivskuren två gånger i örat. Man upptäckte även att någon hade kletat olja
på hästens framben och hals. Polisen misstänker dessutom att hästen blev drogad.
Sedan rapporterades ett tredje fall av djurplågeri – denna gång i närheten av Svenljunga.
Denna häst hade ett djupt skärsår i halsen.
– Det finns en stark misstanke att någon vill skada hästen, eller döda den med tanke på var
den har skurits, säger veterinären Ionel Barbos som tog emot hästen.
I vanliga fall utreds djurplågeriärenden av polisen i Marks kommun, men efter att tre fall
under loppet av en vecka rapporterats in kommer ärendena istället att hanteras av spaningsenheten i Borås.
– Nu påbörjar arbetet med att ta reda på mer information från hästägarna för att få mer
klarhet i vad som har skett och sedan kunna gå vidare, säger Jan-Olof Bothin.

tomas.serholt@bt.se

niclas.lijenby@bt.se
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Experten om dåden: "Det
är en och samma person"
DALARNA

Psykiatrikern Ulf Åsgård bidrog till att få fast lasermannen.
Här ger han sin syn på hästdåden i Dalarna, och han tror att knivskärningarna kan bli
fler.
– Det är en vanlig utveckling, säger han.
Ulf Åsgård är expert på gärningsmannaprofiler, och arbetade bland annat i jakten på lasermannen
John Ausonius.
Han har en bild över vilken typ av person som kan ha gjort hästdåden.
– Det är psykiskt avvikande människor. En del har sexuella känslor för djur, andra utövar sin frustration och missanpassning i samhället på det sättet att de skadar djur, säger han och utvecklar:
– Det är sällan psykiskt sjuka människor, i meningen psykotiska med vanföreställningar och sådant, utan de har störningar i det emotionella livet, störningar i självbilden. De är udda, och avvikande från början. Man behöver inte umgås länge med en sådan person för att förstå att något är
udda.
Ulf Åsgård berättar att det är svårt att få fast förövarna i dessa fall – men vissa har fängslats, och
han har lyckats träffa några av dem.
– De är personlighetsstörda. Brist på empati och oförmåga till överblick och planering. De måste
rekognosera innan de gör sådana här saker, så de känner till rutinerna och vet var hästarna finns
och så vidare. Men när det väl kommer i gång kan det gå längre än vad de har tänkt sig, säger han
och fortsätter:
– Det är som mördare säger: "Det är som att ställa sig i Guds ställe". De får en maktmissbrukskänsla, som är väldigt påtaglig och vanebildande, så att man vill göra det en gång till.
Vanebildande, säger du – kan situationen eskalera?
– Det gör det ofta. Attackerna kommer tätare och drabbar fler djur, det är en vanlig utveckling,
säger Ulf Åsgård.
Han tror också att det rör sig om en person, inte flera olika, som genomfört brotten.
– Det här är så pass ovanligt, om det sker i en region så kan man i princip utgå från att det är en
och samma person. Uppenbarligen är personen bilburen.
– Sannolikheten för att det skulle röra sig om två personer är ganska låg, säger Ulf Åsgård.
Jesper Eriksson023-936 14jesper.eriksson@dt.se
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Rädsla för nya hästattacker2013-07-09
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Varmblodsstoet Filly skuren
igen
BREDBERGET

Varmblodsstoet Filly i Bredberget har återigen blivit utsatt för en knivskärning. Hon hittades med
skärsår på måndagskvällen av ägaren Katarina Claesson.

Relaterat
LÄS MER:
Samma häst skuren tre gånger 2013-07-12
Troliga hästattacker utanför Sala 2013-07-12
Försäkringsbolaget: "Ta in hästarna över natten" 2013-07-11
"Det här drabbar alla" 2013-07-11
Rädsla för nya hästattacker2013-07-09
Nytt hästdåd 2013-07-10
Experten om dåden: "Det är en och samma person" 2013-07-10

Det var för knappt två veckor sedan som Katarina Claesson hittade Filly med skärsår kring slidan. Veterinären Frida
Matsson som då undersökte Filly trodde med största sannolikhet att det var någon som med flit skurit hästen med kniv.
Förra gången var det tal om skärsår både vid och en bit in i slidan. Denna gång kunde Katarina Claesson notera ett
par skärsår endast på Fillys vänstra, bakre lår. Hon uppskattar dem att vara två till tre centimeter långa och en till två
centimeter djupa.
– Vad ska man säga, det är ju förjäkligt, säger Katarina Claesson, som också hört om knivskärningarna på hästar i
Aspeboda och Söderbärke.
– Någon måste ju få fast den här personen, eller personerna.
När Filly skars för två veckor sedan pratade Katarina om att eventuellt flytta hem henne från det stall där hon står
inhyrd.
– Hon är än så länge kvar där men nu har vi såklart återigen funderingar på att ta hem henne, säger Katarina och fortsätter:
– Vi försöker hålla uppsikt över hästarna, men man kan ju inte bosätta sig i hästhagen.
Såren Filly fick för två veckor sedan har läkt bra och de nya som upptäcktes i måndags är inte så pass allvarliga att
veterinärvård har behövts.
– Men jag känner oro varje dag när jag ska gå till stallet, vad kommer jag att få syn på nu?
Beatrice Åström0240-882 00beatrice.astrom@dt.se
Josefin Pikkarainen0240-882 01josefin.pikkarainen@dt.se

Så här såg det ut när Filly för två veckor sedan fick veterinärvård av Frida Matsson.
Fotograf: Josefin Jonsson
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Veterinärförbundet varnar
Hästägare bör vara extra vaksamma.
Falun, Söderbärke och Ludvika har -drabbats av misstänkta
häst-skärningar.
Vad som kan ligga bakom dåden är oklart, men Johan BeckFriis på Sveriges -Veterinärförbud menar att det ofta rör sig
om enstaka individer som får en kick av att skada djur, inte
sällan i kombination med att själva dådet ger dem sexuell
upphetsning.
– Ibland är en förmodad skärning en olycka, men tyvärr händer det att -hästar skärs. Det finns en del människor som ger
sig på djuren på det här sättet, säger han.
Mellan 2006 och 2010 uppskattade Johan Beck-Friis antalet
anmälda fall av övergrepp mot hästar och kor till ungefär 4050 fall i Sverige varje år.
- När det gäller bara hästar så ligger nog siffran omkring 20
fall per år. Men då räknar man nog ganska så lågt, säger
han.
Enligt Johan Beck-Friis bör andra hästägare i trakterna kring
Söderbärke nu vara på sin vakt.
- Man ser att när det händer så händer det ofta fler gånger i
samma område, så det finns verkligen anledning för hästägare att vara vaksamma.
Tidigare forskning visar att förövarna i den här typen av brott
oftast är män. Men forskningen visar även att åldrar, samhällsklasser och bakgrunder skiftar mellan förövarna i de
olika fallen.
DANIEL GUSTAFSSON

Sala allehanda
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Misstänkt angrepp mot häst
RIDSPORT 22 JULI 2013

SVERIGE En häst i en hage i närheten av Skillingaryd hade natten till fredag fått rivsår på kroppen som troligtvis orsakats av en kniv. Polisen utreder misstanke om djurplågeri.
Veterinär har undersökt hästen och djurskyddsinspektörer från länsstyrelsen har
varit på plats och kontrollerat hagen. Det
står klart att inget annat djur orsakat
skadorna på hästen och att det troligtvis
är en person som utfört dådet skriver
Höglandsnytt.
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SENASTE NYTT
2013-07-25

Hedemora: Knivskuret sto får vård på djursjukhus
Knivattackerna mot hästar har nu fått en vidare spridning i länet. Vid lunchtid på onsdagen blev ponnystoet Aukje illa skuret i en hage i Bodarna utanför Hedemora.

Häst knivskuren i Varberg
25 JULI 2013

SVERIGE En häst i Rolfstorp hittades i sin hage på torsdagen med skärskador i könsorganet och buken.
Hallands Nyheter berättar att det var hästens ägare som upptäckte skadorna. Enligt ägaren är det sannolikt
någon som medvetet har skadat stoet. Det är oklart hur allvarliga skadorna är. Polisen är inkopplad på fallet.
Tidigare i juli har flera knivskurna hästar upptäckts i Boråstrakten. Tidigare i dag kom rapporter om ett liknande fall i Dalarna - där det också har varit flera fall tidigare.
2013-07-25

Stoet Amanda skars med kniv i underlivet
När Håkan Svenssons dotter Lina skulle titta till Ardennerstoet Amanda och hennes föl i hagen fick hon en chock. Någon
hade skurit Amanda i underlivet.
- Hennes inre delar hängde som en trasa, säger den chockade ägaren och varnar nu andra hästägare i Varbergstrakten.

”Nu har vi de resurser som krävs för att lösa detta” I mer än tio års tid har hästar i Ludvikatrakten blivit
knivskurna utan att polisen gripit någon skyldig, men efter den senaste månadens knivskärningar ska polisen nu satsa extra på att klara upp de här brotten.
Stoet Filly har tre gånger i sommar haft besök i hagen av en djurplågare som skurit i hennes könsorgan. Hon
är ett av fyra ston i Ludvikatrakten som på kort tid blivit knivskurna.
– Det är en väldig oro och olust. Man vill ju sä gärna komma på den här personen eller de här personerna,
säger hästägaren Katarina Claesson.
Enligt initierade har knivskärningar av hästar i Ludvikatrakten pågått under många år utan att polisen lyckats
klara upp dessa brott. Mer än 1 300 namn har man hittills samlat in med krav på att polisen ska lösa hästskärningarna.
– Vi förstår den oro och frustration som många hästägare känner. Det är inte bara lokala utredare som jobbar med det här, utan vi får även hjälp av myndigheten i övrigt. Vår målsättning är att vi ska klara av det och
vi bedömer i nuläget att vi har de resurser som krävs för att lösa det här, menar Ludvikapolisen Mattias
Skarp.

DAGEN EFTER—LÖRDAG 27 JULI
Detta meddelande sändes ut till diverse
personer som kontaktade oss under
fredagen:
Vi startade denna debatt av flera olika
anledningar:
1. För att försöka få yngre oerfarna
veterinärer att tänka sig för innan de
polisanmäler en skada såsom misstänkt
djurplågeri. Om en veterinär gör en
sådan anmälan måste polisen påbörja
en förundersökning. Polisen har ingen
som helst möjlighet att påstå att veterinären har fel och därför underlåta att
göra något. Det är alltså veterinären
som har all makt då det gäller att dra
igång ett djurplågerifall. Tyvärr är
undervisningen på Veterinärhögskolan
om sådant här nästan obefintlig och
unga nyutexaminerade veterinärer har
så gott som ingen klinisk erfarenhet
varför det är mycket svårt för dem att
avgöra vad som är djurplågerifall eller
en självförvållad skada. Under somrarna
är ofta de erfarna veterinärerna på
semester och veterinärstationerna bemannas av vikarier som kanske inte ens
är färdiga med sin veterinärutbildning
vilket ytterligare bidrar till problemen.
2. För att försöka få till stånd en bättre
utbildning för veterinärer om djurplågeri och hur misstänkta fall skall hanteras. Idag finns ingen som helst utbildning för veterinärer om hur massmedia
skall
behandlas
eller
i
”djurägarpsykologi”, d.v.s. hur djurägare upplever olika situationer. Inte
heller finns någon utbildning i
”psykologi” vad avser djurplågare.
3. För att försöka minska oron hos
djurägare. Vi upplever att tiotusentals
hästägare runt om i landet är rädda för
”knivskärarna”. Djurägarna måste lära
sig att inse det orimliga i att hästar på
samma dag ”knivskärs” på olika ställen i
landet. T.ex. ”knivskars” på samma dag
en häst i Skåne, en i Halland och en i
Dalarna. Dessa tre hästar hade inte
”knivskurits” i eller i närheten av könsorganen. Djurägare måste lära sig att
ställa frågan: ”Varför skulle en sexgalning skära hästar i frambenen?”. Djurägare måste också lära sig att det är
mycket vanligt att hästar skadar sig
själva.
Andra yrkeskategorier, poliser, journalister, psykologer m.fl. måste få inform-

ation om hur verkligheten ser ut, d.v.s.
att det är mycket vanligt att hästar skadar sig själva.
4. För att försöka få Sveriges veterinärförbund att besinna sitt ansvar och inte
bidra till att öka oron hos landets djurägare. Under flera år har några erfarna
hästveterinärer i egenskap av medlemmar i förbundet försökt förmå den informationsansvarige att tona ner sin
retorik i djurskyddsfrågor och önskat få
framfört exakt vad vi nu framfört i vår
debattartikel.
Vi kan konstatera att vi nått avsedd
effekt vad gäller att nå ut med vårt
budskap. Ett och ett halvt dygn efter
publiceringen hade vi medverkat i ett
trettiotal TV-utsändningar, bl.a. Rapport
och Aktuellt. Mer än 80 radioutsändningar, bl.a. i lokalradio och Dagens Eko.
Inlagorna på nätet uppgår till tusentals.
Artiklar finns i så gott som samtliga
tidningar i landet som ges ut på lördagar. Sammantaget torde debatten om
knivskurna hästar nått en mycket stor
del av landets befolkning.
Under alla de senaste åren har
”knivskärningarna” sysselsatt ett stort
antal människor. Poliser, länsveterinärer och andra veterinärer har suttit i
mängder med sammanträden och diskuterat hur ”knivskärarna” skall tas fast.
Journalister har skrivit spaltkilometrar
om detta. Psykologer och andra har
beskrivit hur gärningsmännen tänker
och fungerar. Att vi då kommer ut så
här stort med ett påstående om att i
stort sett alltihopa dessa yrkesmänniskor ägnat sig åt inte finns i verkligheten
måste naturligtvis kännas som att få en
rejäl ”smäll på käften” som någon
uttryckte det. Det är för oss därför förvånande att ingen större kritik framförts
mot oss. Massmedia har tills idag, trots
ihärdiga försök, inte lyckats ”ragga upp”
mer än en länsveterinär som uttrycker
sig lite försiktigt om att vi kanske är lite
för självsäkra i vår kritik av tron på knivskärningarna. Veterinärförbundets talesman har inte mycket annat att
komma med än att det visst finns fall
där man konstaterat att det funnits
gärningsmän bakom attacker mot djur.
Fr.a. refererar han till ett fall som handlar om kor - vilket inte har med saken
att göra. Den enda kritik vi tagit på allvar är ett fall med en ponny som fått ett

vasst föremål inkört i slida och ändtarm och dött och där en gärningsman fällts. Detta fall har framförts till
oss av ett tjugotal privatpersoner via
epost. Vi har inte noterat detta fall då
det alltså inte rört sig om knivskärning ute i en hage och att gärningsmannen inte befunnits lida av en
allvarlig mental störning. Vi kan tillstå
att vi kanske uttryckt oss oklart då vi
negligerat detta fall.
Vi är mycket väl medvetna om att det
finns många galningar och djurplågare i landet. Vi tror att det inte finns
så värst många veterinärer i landet
som varit inkopplade i så många djurplågerifall som vi eller som deltagit i
så många rättegångar om detta.
Denna erfarenhet har lärt oss hur
verkliga djurplågerifall ser ut och att
dessa inte innefattar knivskärningar
på hästar som går lösa i en hage.
Sammanfattningsvis kan sägas att
reaktionerna från veterinärer och
allmänhet har varit enormt positiv. Vi
har noterat ca 2000 positiva reaktioner som uttrycker en glädje över att
någon vågar ta upp detta i massmedia. Många veterinärer har hört av
sig och uttrycker också glädje över
detta. Ca 50 fientliga reaktioner kan
också noteras innefattande den ovan
nämnda kritiken mot att vi ”missat”
fallet med den skadade ponnyn. De
övriga har varit djurägare som tror
att sina djur blivit knivskurna och
reagerar mot att vi ”idiotförklarat”
dem. Vi har alltså inte ”idiotförklarat”
dem men vi måste försöka få dem att
förstå att erfarna veterinärer borde
få ha rätt att uttrycka sina synpunkter. Vi ser på en vecka lika
många sårskador på häst som en
normal hästägare ser i hela sitt liv.
Mikael Fälth, Lars-Håkan Håkansson,
Ingemar Isendahl.

Sveriges Veterinärförbunds hemsida lördagen den 27 juli

Fel att bagatellisera dokumenterat problem
2013-07-27
I en debattartikel i DN den 26 juli 2013 kritiserar tre veterinärer Sveriges Veterinärförbund
(SVF) för att sprida skräckpropaganda kring knivskurna hästar. Veterinärerna är inte medlemmar i förbundet och framför i DN enbart sina egna uppfattningar.
Det är sant att många skador som uppstår på djur, däribland häst, har naturliga förklaringar
även om dessa inte heller kan bevisas. Förbundet vill samtidigt framhålla att det finns ett antal
dokumenterade fall i Sverige där människor medvetet har skadat djur i och kring könsorganen. Om insändarna hade studerat de myndighetsutredningar och domstolsprotokoll som finns
i ämnet hade man sett att åtminstone ett tiotal sådana fall har lett till fällande domar. Bland
annat sammanställde Djurskyddsmyndigheten ett omfattande material 2007 i en rapport om
sexuellt utnyttjande av djur i Sverige. Det är en skrämmande läsning och ytterligare fall av
senare datum finns beskrivna på annat håll. Flera förövare har blivit dömda för djurplågeri på
grund av misshandel av djur, några där det varit ett tydligt sadistiskt sexuellt inslag. I dessa
fall har erfarna veterinärer, både inom djurslaget och som veterinära patologer, konstaterat att
skadorna med största säkerhet inte har naturliga orsaker.
Veterinärförbundet anser inte att det är skräckpropaganda när vi informerar om hur man kan
skydda sina djur. Det handlar om att upplysa om risker på ett balanserat och ansvarsfullt sätt
och att uppmana djurägare/djurskötare till ökad observation och försiktighet. Att råda människor att ha god uppsikt över sina djur anser vi vara väl motiverat i de aktuella fallen. Om likartade skador uppstår under en kortare period och inom ett begränsat geografiskt område ska
man iaktta särskild försiktighet. Förbundet har inte, så som insändarna påstår, "gått ut" med
generella varningar till landets hästägare utan svarat på frågor från lokalpress i drabbade områden.
Det är veterinärförbundets mening att man inte får negligera misstänkt misshandel av djur.
Idag finns också veterinärmedicinsk rättspatologisk kompetens vid Statens veterinärmedicinska anstalt, dit man kan vända sig med frågor eller få döda djur undersökta. En viktig uppgift och ett ansvar för alla veterinärer är att förebygga skador på djur, även sådana skador som
orsakas av mentalt störda människor. Att bagatellisera den typen av dokumenterade problem
är inte rätt sätt att axla ansvaret.
Torsten Jakobsson
leg veterinär, ordförande SVF
Johan Beck-Friis
leg veterinär, informationschef SVF

SÖNDAG 28 JULI
Sydsvenska Dagbladet

Hästskärningar inga olyckor
Varifrån kommer de tre veterinärernas tvärsäkerhet om att hästarna skadar sig själva? Det undrar Katarina Lingehag-Ekholm
från Förbundet Djurskyddet Sverige och hennes tre medskribenter. Det går inte att avfärda grova knivskador som "olyckor",
skriver de.
På DN debatt den 26 juli skriver tre veterinärer under rubriken "Rapporter om knivskurna hästar
nästan alltid falska". Artikeln diskuteras sedan i många tidningar, TV och radio. De tre veterinärerna är inte med i Sveriges Veterinärförbund och hävdar med förvånande tvärsäkerhet att det
inte finns några knivskärande galningar som ger sig på stora djur som hästar i Sverige.
De tre veterinärerna anser att skadorna i samtliga fall har andra förklaringar. Mycket märkligt,
då de knappast har undersökt alla fall som dokumenterats och alltså knappast har underlag för
sitt påstående.
Vi vet att den här typen av djurplågeribrott dessvärre existerar. Det finns dokumenterade fall där
man hittat föremål inuti hästarnas könsorgan som knappast har hamnat där av "en olyckshändelse". Det finns också fall där hästens täcke suttit på om kvällen, för att sedan återfinnas hopvikt
över ett staket, bredvid den svårt knivskurna hästen. Att en häst skulle kunna åstadkomma detta
på egen hand är fullständigt otänkbart.
Djurskyddsmyndigheten publicerade en rapport 2007, där man i 119 dokumenterade fall över en
fyraårsperiod tydligt kunde fastställa att människor utfört gärningarna. I flera av dessa fall hade
hästarna varit bundna och i några fall drogade. Hur mycket man än skulle vilja, så går det inte att
bortse från alla de bevis som finns i många fall. Det går inte att avfärda grova knivskador som
"olyckor". Vi har "knivskärande sexualgalningar" i Sverige, alldeles oavsett vad de tre veterinärerna tycker.
Varför man alls går ut och ifrågasätter detta faktum är för oss en gåta. Möjligen är det "den omfattande publicitet" som Sveriges Veterinärförbunds varning till hästägare har lett till som fått
dessa tre herrar att tycka till. För även om det skulle vara sant att den ostörda hästhageidyllen
existerar i Sverige, så är det väl knappast någon skada skedd om alla hästägare håller ett extra
vakande öga på sina djur?
Att ifrågasätta uppenbara sanningar har alltid varit ett sätt att skapa uppmärksamhet kring sin
person. Kanske kan detta förklara de tre veterinärernas debattinlägg, som bygger på rent tyckande i stället för på fakta. Men det är knappast någon ursäkt för att man på detta sätt försöker
bagatellisera grova djurplågeribrott.
Katarina Lingehag-Ekholm, hästägare och styrelseledamot i förbundet Djurskyddet Sverige. Jeanette Thelander, hästägare och journalist, Ordsmedjans förlag & skrivbyrå. Sven-Erik Alhem, tidigare överåklagare, ordförande i Brottsofferjourernas Riksförbund. Ingrid Redbo, fil. doktor och
docent i etnologi.

Replik.
Med anledning av er skrivelse ”Hästskärningar inga olyckor” i Sydsvenskan den 27 juli
önskar undertecknade framföra följande:
Vi var naturligtvis medvetna om att många människor skulle reagera på vår artikel. Hittills har vi fått in ett par tusen positiva omdömen, många från veterinärer, somliga medlemmar i veterinärförbundet, och ett femtiotal skrivelser från personer som inte håller
med oss. Vi hade tänkt låta nöja oss med detta och vara tillfredställda med att det möjligen kan växa in i människors medvetande att allt som sägs/skrivs i massmedia om
knivskärande sexualgalningar kanske inte är sant och därmed bidra till en mer sansad
debatt som kan trösta och lugna oroliga hästägare. När vi emellertid till söndagsfrukosten får serverat en artikel fylld av okunnighet och felaktigheter blandat med personangrepp och spydigheter från personer som borde veta bättre kan vi inte annat än att
reagera. Vi tycker det är förvånande att en känd jurist och en fil.dr. kan nedlåta sig till
personangrepp i en seriös debatt och påstå att vi skrivit vår artikel för att skapa uppmärksamhet kring våra personer och att vi försöker bagatellisera grova djurskyddsbrott.
Med okunnighet och felaktigheter menar vi att ni inte kan ha läst rapporten från dåvarande Djurskyddsmyndigheten ni hänvisar till. Ni skriver: ”Djurskyddsmyndigheten
publicerade en rapport 2007, där man i 119 dokumenterade fall över en fyraårsperiod
tydligt kunde fastställa att människor utfört gärningarna. I flera av dessa fall hade
hästarna varit bundna och i några fall drogade.”
I rapporten står inte detta att läsa. Däremot står det att det inkommit 115 fall av misstänkt djurplågeri till polisen under åren 2000-2005 och att inte något av fallen har lett
till åtal. Det specificeras inte heller vilka djurslag det rör sig om. Förundersökningarna
är nedlagda i samtliga fall utom två. Är det vad ni menar med dokumenterade fall av
knivskärningar av hästar ute på bete? Vi känner inte till ett enda fall där man bevisat att
en häst skulle ha knivskurits, inte heller att någon häst drogats. Ni påstår vidare att
man på bete fångat och bundit hästar, något som heller aldrig har bevisats. Det är dessutom nästan obegripligt hur det skulle gå till att binda en häst ute på ett bete och få den
att stå kvar om man misshandlar den. Den skulle omedelbart slita sönder rep och
grimma och fly. Att i det fria binda benen på en häst måste betraktas som så gott som
omöjligt. Ni frammanar en bild av en sexualdåre inte bara utrustad med kniv utan
också med en hel arsenal av utrustning för att kunna få nöjet att skära ett eller två snitt
varsomhelst på kroppen på en häst. Vi tycker detta verkar osannolikt.
Vi vill också gärna förtydliga att vår artikel enbart handlar om knivskärningar av hästar
gående på bete. Det handlar alltså inte om hästar som fått vassa föremål inkörda i underlivet då de står inomhus på box eller spilta. Vi känner till sådana fall men det har
alltså inte med vår artikel att göra. Inte heller talar vi om misstänkta fall hos kor, får,
hundar, katter eller andra djur. Vi vill klart och tydligt framföra att vi inte tror på Veterinärförbundets påståenden om att minst 20 hästar om året har knivskurits ute på bete.
Vi påstår alltså inte att vi vet utan att detta är vår professionella uppfattning tills motsatsen är bevisad. Ni skribenter däremot, liksom Veterinärförbundet, påstår er veta och
lägger fram polisanmälningar om misstänkta fall såsom varande fakta. Vår åsikt är att
dessa polisanmälningar ofta saknar grund och väntar fortfarande på konkreta bevis i
form av vittnesmål, erkännanden och fällande domar i stället för att som ni föra debatten via osakligheter, antaganden och till del rena skrönor.
Mikael Fälth, Lars-Håkan Håkansson, Ingemar Isendahl. Leg. veterinärer
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Ord från Ordförande.
Hej alla sommarnjutande ViS:are!
Den artikel som inleder detta extra
ViS-Blad är ett inlägg, från oss tre
undertecknare, i den enligt vår uppfattning oseriösa nyhetsrapportering
som förekommit i tidningar och
radio/tv denna sommar angående
knivskärning av hästar. Den artikel ni
läser här är vår originaltext och en
förkortad, (krav från DN), sådan
finns införd på
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debattsidan, Dagens Nyheter,
fredagen den 26 juli 2013. Bakgrunden till artikeln är som ni
förstår att vi inte tror på att det
finns några knivskärare med

eller utan avvikande sexuella
beteenden. Vi tror inte det är
praktiskt eller fysiskt möjligt att
åstadkomma alla de skador som
finns refererade i pressen, utan
stor fara för den som utför det.
Någon måste då erhållit sådana
skador att vederbörande varit
tvungen att uppsöka läkarvård,
men ingen har så, vitt vi vet,
gjort det på över tjugo år. Dessutom har polisen, under denna
tidsperiod, inte hittat någon
misstänkt, presenterat några
som helst bevis eller indicier som
styrker misstanken om knivskärning.Vad som dessutom får oss
att reagera så starkt som vi gör
är att Sveriges Veterinärförbund
går ut i massmedia och uttalar
sig, genom sin kansliveterinär/
informationsansvarig, så tvärsäkert som om det vore ett faktum
utan några som helst bevis. Johan B-F gjorde en sammanställning 2011 och fann ett 40-tal

djur varav 25 hästar som skulle
vara skadade av människor. Hur
kan han komma fram till denna
siffra utan ett enda bevis för att
skadorna orsakats av människor.
Ingen lagförd och fälld, inga bevis och inte ett enda indicium.
Hur många av dessa djur har han
själv tittat på och skaffat sig en
egen uppfattning om! Han pratar
om den officiella statistiken från
2006. Vad bygger den på?? På
vilka grunder går han och förbundet ut och uppmanar hästägare att vara försiktiga och sannolikt skrämma upp dem i onödan, utan att ha något att stödja
sin uppfattning på. Förbundets
agerande gör det inte lättare för
yngre lite oerfarna kollegor att
stå emot den press från djurägare, som med stor sannolikhet
förekommer, som är nödvändig
för att kunna ställa en korrekt
diagnos. Jag frågar mig också om
det är förenat med vetenskap

och beprövad erfarenhet att en
veterinär går ut i massmedia och
uttalar sig om en eventuell gärningsmans mentala status utan
att vederbörande är undersökt
av psykolog/psykiatriker. Så vitt
jag kommer ihåg hade vi inga
kurser i psykologi/psykiatri under veterinärutbildningen. För
mig är detta inte seriöst.Jag vidhåller, efter den erfarenhet jag
fick i början på nittiotalet
hemma i Södra Älvsborg, att det
finns en naturlig förklaring till de
flesta av de skador som redovisas i massmedia. Det gäller att
genomsöka betesvallen mycket
noggrant efter spår som tyder på
en olycka. Man hittar då i de
flesta fall en orsak. I hur många
av de fall vi läst om i sommar har
man gjort en ordentlig undersökning av omgivningen? För er
som inte håller med mig eller är
tveksamma, tänk efter: Hur man
går till väga för att orsaka dessa
skador på hästarna? Varför har
polisen på över tjugo år inte
lyckats lagföra och fälla en enda
”knivskärare”? Jag vidhåller
denna min uppfattning tills motsatsen är bevisad!
Jag blev till slut kontaktad av en
journalist på Borås Tidning. Hon
hade tänkt efter ordentligt och
ställt sig frågan: Hur går det till
när man knivskär en främmande
häst på en betesvall? Efter en
intervju, som varade i närmare
två timmar, skrev hon en mycket
bra artikel i tidningen och omedelbart upphörde allt prat och
skriveri om knivskärare.
Trots alla vedermödor med eller
utan knivskärare önskar jag er en
trevlig och angenäm sommar.

Lars-Håkan Håkansson

En fortsatt härlig sommar
tillönskas alla läsare!
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