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Vanvårdens
offer!
Märits historia
chockar.
Deppen fick
mot alla odds
ett härligt
hundliv.

Hundstallets livsviktiga veterinärer
Vi söker nya hem:
Utah, Rasmus
och Nova

Välkommen
Hundförarkrönikan:
till Hundstallets
”Hundarna blir vandringspokaler,
statussymboler eller avelsmaskiner”. ”NYA” öppet hus.

Hundförarkrönikan

Övergrepp mot de minsta
Årets första Hundstallsnytt! Det är förstås många minnen från året som gått.
Både lyckliga – över alla hundar som
fått en andra chans – men många även
väldigt sorgliga.
Ett decemberminne som etsat sig
fast i minnet kommer direkt från rättsalen: en hund hade hittats kvävd och
kraftigt misshandlad med plastpåsar virade runt huvudet, slängd i en sopsäck
och dumpad i ett skogsparti i en söderförort. Att sitta där och höra ägaren
berätta om den fruktansvärda tortyr
Foto: Niko
han utsatt den stackars lilla valpen för,
Jessica och Bailey.
innan han slutligen tog hennes liv, fick
oss alla att tappa andan. Valpen hade
lämnats ensam hemma i 8–10 timmar för att den inte lever upp till de krav
och möter glad i hågen husse när han man har. ”Man hade ju faktiskt blivit lokliver in genom dörren. Det slutar med vad att valpen på nio veckor var rumsatt ägaren misshandlar den till döds – ren, gick bra i koppel och fungerade
med ursäkten att valpen hade stökat med barn”.
Ägaren i rättegångsfallet med den
ned! Vilket enormt övertramp mot valpen, när ägaren i detta fall själv orsakat ihjälslagna och strypta valpen blev
händelsen genom att ha lämnat valpen dömd för djurplågeri. Straff: fängelse i
1 år och 3 månader. För kort kan tyckas,
så länge.
Hur tänker man som människa då? men detta är å andra sidan ett rekordAtt ge sig på ett försvarslöst djur som långt straff som aldrig tidigare utdelats.
Sakta men säkert ser
inte gjort annat än
älskat och längtat ”Köpet är ofta ogenomtänkt vi en god utveckling
här, och det är en
efter en? Ofattbart
för oss som lever för och hundarna blir vandrings- dom som ger hopp för
våra hundar! Det här pokaler, statussymboler eller framtiden. Många är
de hundar som ännu
är bara ett exemavelsmaskiner”
lever i oupptäckta
pel på hundägares
men förödande förbristande syn på
blandrasen av amstaff-typ, som blivit hållanden. Vår drivkraft i kampen för
så vanliga idag. Köpet är ofta ogenom- dessa minsta är lång och tuff. Men vi
tänkt och hundarna blir vandringspoka- vet vilken enorm skillnad vi kan göra
ler, statussymboler eller avelsmaskiner. för dem – att ge dem en andra chans.
Dagligen tar vi emot samtal från hundJessica Kallin, hundförare
ägare som vill göra sig av med sin hund

FRII och 90-konto
Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, som kvalitetssäkrar att alla verksamheter
med 90-konton ger minst 75 procent av sina insamlade medel till ändamålet.
Svenska Hundskyddsföreningen är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII), som verkar för insyn i föreningar för
att garantera god förvaltarskap av förtroende och pengar.
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Kalendarium
Här kan du träffa Hundstallet.

2012

14–15 april, kl 10–14
Hundkurs: Problemhund
Instruktör: Helen Friberg
24 april, kl 18.00
Årsmöte
Åkeshovs slott
5 maj, kl 11–14
Öppet hus på Hundstallet
i Åkeshov, Stockholm
12–13 maj, kl 10–14
Hundkurs: Vardagslydnad
Instruktör: Caroline Blomgren
Läs mer om kurserna på nästa
sida.
Tipsa gärna om evenemang
där du vill att Hundstallet
ska medverka!

Facebook

8 626

Visste du…
att nu har vi
vänner på Facebook. Och vi blir
snabbt fler. Gilla oss du också!

Vi har under en tid haft problem med Autogirofunktionen.
Men NU FUNKAR DET!
Bli gärna autogirogivare.
Gå in på www.hundstallet.se,
klicka på fliken ”Stöd oss”.
Och ladda ner blanketten
”Autogiroförbindelse”.
Omslagsfoto: Stefan Tell

Ordföranden har ordet
2011 innehar dystra rekord
När vi ser tillbaka på det gångna året
kan vi åter konstatera dystra rekord.
Antalet vårddygn, en hund per dag,
som ”producerats” på Hundstallet blev
hela 19 620 dagar. Antalet överstiger
till och med 2006 när vi en och samma
dag fick in över 150 yorkshireterriers
och taxar och som då väckte en mycket
stor uppmärksamhet. Nästan 20 000
vårddygn är långt mera än dubbelt mot
det antalet som vi hade ett normalt år i
mitten av 2000-talet. 465 enskilda hundar kom till oss under 2011 och av dessa
fick nästan 200 ett nytt hem. En annan
effekt av samhällets krafttag mot allvarliga djurskyddsproblem är att anta-

let fysiskt och mentalt mycket dåliga
hundar som har kommit till oss har ökat
påtagligt. Baksidan är att antalet hundar som av främst veterinärmedicinska
skäl måste avlivas har mer än fördubblats på bara några år och uppgick till 68
stycken förra året.
Siffrorna ovan är en mycket tydlig
beskrivning av dagsläget och samtidigt ett starkt bevis för att vår mission
att ge hundar en andra chans och vår
vision att hundar i behov av omvårdnad i hela landet har ett välkänt, professionellt ställe att komma till.
Nu i vår har vi vårt årsmöte 24 april
samt öppna huset 5 maj, se annons på
annan plats. Jag vill hälsa dig varmt välkommen till dessa medlemsaktiviteter

och att medverka i föreningens verksamhet.
Ulf Uddman, Ordförande

Kallelse till årsmöte NYA KURSER
Datum och tid
Tisdag 24 april, klockan 18.00.
Tillträde medges fram till 18.15
Plats
Åkeshovs Slott, 168 38 Bromma,
T-banestation Åkeshov
Underlag
Dagordning, bokslut och styrelseberättelse kommer att finnas tillgängliga vid årsmötet. Styrelsen
kommer bland annat att rapportera om läget angående expansion i såväl Stockholm som i Göteborg. (Du som önskar att få utskrivet material,
var vänlig kontakta info@hundstallet.se alternativt
08-20 38 48 så skickas materialet till dig.)
Frågor
För att styrelsen med säkerhet ska kunna besvara
detaljfrågor om redovisningen vid årsmötet ber vi
att dessa frågor når oss i förväg.

– Få hjälp med problem och vardagslydnaden!
Under våren håller Hundstallet kurser som är öppna för alla
omplaceringshundar som kommer från Hundstallet.
Detta gör vi till
ett reducerat pris
av 800 kronor
per kurs eftersom vi vill kunna
hjälpa så många
som möjligt att
få stöd och kunskap om hundarna och deras
beteenden. Kurserna kommer
att fokusera på vardagslydnad samt problembeteenden.
Vardagslydnadskursen kommer att bestå av grundläggande
övningar som ökar kommunikation och samspelet mellan hund och
ägare. Kursen kommer att varvas mellan teoretiska och praktiska
övningar.
Problemhundskursen kommer att ta upp följande ämnen; utfall mot andra hundar, koppelträning, mataggression samt hanteringsproblem.
Kurserna har begränsat antal platser. Bokning görs på telefon
08-20 38 48.
De aktuella datumen är:
14–15/4 Kl 10–14
Problemhund
Instruktör: Helen Friberg

12–13/5 Kl 10–14
Vardagslydnad
Instruktör: Caroline Blomgren

Vi ses på Åkeshovs slott den 24 april.
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VÄLKOMMEN!
Följ med på träningspass och veterinärbesök på Hundstallets ”nya” öppet hus.
Varje höst och vår har vi över 1000 besökare som kommer till oss på vårt
traditionella ”Öppet hus”. Fikaförsäljning, klapphörna, djurskyddspolisen
och liten rundvandring i stallet brukar
stå på schemat. Så gör det även i vår.
Men, eftersom vi har så mycket mer att
visa upp vill vi nu erbjuda ett ännu mera
öppet hus där besökare kan gå runt till
olika stationer, titta in hos Hundstallets
veterinär och följa med när våra duktiga
hundförare tränar hundarna. På flera
olika sätt och genom att använda hela
stallet och hela gården kommer vi att
visa hur en dag på hundstallet kan se ut.
Som vanligt är alla välkomna – tvåbenta som fyrbenta, förstagångsbesökare såväl som stammisar och före detta inneboende. (Hundparkering finns
för hundägare som vill titta in i stallet.)

VI SES!

Öppet hus den 5 maj
på Hundstallet
kl 11-14.

NYHET!

Köp Hundstallets nya T-shirt i funktionsmaterial som andas. Perfekt för dig
med en aktiv livsstil.
Storlekar: 120 och 140 cm, XS, S, M, L,
XL, XXL, XXXL, och XXXXL
Köps via Hundstallets webshop på
hundstallet.se.
Pris: 175 kronor

Hundstallets livs
Vi träffar Ann Strander och Anna Beijer, två av Hundstallets vardagshjältar, som varje dag möter hundar som
drabbats av vanvård. Idag står sju besiktningar på schemat, en lyckad dag
när alla nyinkomna hundar ser ut att
kunna repa sig bra, utan större skador. Men ibland är det betydligt värre.
– Vissa dagar är jag så ledsen att jag
måste gråta. Jag ser så mycket vanvård
som gör mig illa berörd. Men skulle
jag gråta varje dag, skulle jag inte få
mycket gjort, så man behöver samla
sig. Det säger Anna Beijer, skötsel- och
veterinärvårdsansvarig på Hundstallet.
Ett par dagar i veckan går åt till att assistera Hundstallets veterinärer under
besiktningar och rutinkontroller.

Allt ska undersökas. På Hundstallet är både
den fysiska och mentala vården en viktig del.
Foto: Stefan Tell

Vanlig vanvård
Den vanligaste vanvården hos inkomna med mat samt inga promenader. Då
hundar är mycket eftersatt vård, som klassas det som djurplågeri.
Nästan varje månad anländer hunatt inte ta hand om päls och klor. Anna
minns en briard som kom in med ge- dar som vanvårdats så svårt att det
nomgående tovor över hela kroppen leder till avlivning. Under 2011 passerade 465 hundar
ända in på nosen.
”När jag skriver mina intyg
genom Hundstallets
– Klorna var
dörrar. Av dem var
hemska och hade
måste jag vara helt objektiv,
189 vanvårdade. På
vuxit in i den mjuka
annars
kan
mina
egna
känslor
Hundstallet ser man
trampdynan, och
fälla ett helt fall.”
en stark ökning av
hunden hade oervanvårdsfall de sehörda klådabesvär.
Jag har aldrig sett så mycket tovor i hela naste åren. Och det ser inte ut att avta.
En faktor till detta beror förmodligen på
mitt liv, säger Anna.
Vid sådana fall rakas hela pälsen av, att Djurpolisen blivit alltmer känd, så
så att huden får luftas och kan läkas att fler fall rapporteras.
fortare från alla eksem och uppkliade
sår. Andra vanliga scenarier är hundar Objektiv veterinär
som tvingats bo mycket trångt i bur i När en hund anländer till Hundstallet,
sin egen urin och avföring, fått dåligt oftast med Djurpolisen, gör Anna och
hennes kollegor en inskrivning, ordnar
en personlig box, samt gör en första
bedömning av läget. Sedan följer en
besiktning på veterinärkliniken. Om
hunden är lugn och trygg tar denna
undersökning cirka 10–15 minuter. Ann
undersöker då allmäntillståndet, lynnet, hud och tassar, och fortsätter med
ögon, öron, lymfknutar, mun, inre organ som bukorgan, hjärta, lungor samt
könsorgan. Till sist tittar man på gångMed cirka 500 hundar per år, så går det åt en
hel del vaccin och medicin.
en. Oftast följer en vaccinering innan
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viktiga veterinärer

text: Linda Stenmark

Veterinär Ann Strander har fokus på att genomföra objektiva undersökningar. För hundförare Anna
handlar arbetet om att lära känna individerna och skapa förtroende mellan människa och hund.

den nya hunden att färdig att installe– När jag skriver mina intyg måste
ras med de andra blivande kompisarna. jag vara helt objektiv, annars kan mina
Ann Strander är en av veterinärerna egna känslor fälla ett helt fall. Intygen
som anlitas av
måste skrivas för
Hundstallet, och
att hålla i en rätte”De här hundarna får en andra
hon är övergrigång, berättar Ann.
pande ansvarig
chans till ett nytt liv. Det är vi
för veterinärkliniHoppfullt
stolta över att vara en del av.”
ken. Här arbetar
Veterinärerna
på
hon sedan två år
Hundstallet behötillbaka.
ver i genomsnitt vittna i rättssal eller
När Ann tar emot en hund på klini- per telefon varje månad angående ett
ken känner hon inte till dess historik. pågående djurplågerifall.
Hon kan bara dra sina slutsatser av ut– Som veterinärer har vi bara ett
slagna tänder, stora sår och klor som par minuter med hunden, medan inne
vuxit in i trampdynan.
i stallet hinner det utvecklas enormt

starka band mellan hund och människa. När jag får in en vanvårdad hund är
det en tillfällig patient som jag träffar
endast vid korta tillfällen. Annas roll är
mycket mer känslomässig. När hon går
hem på kvällen känner hon varenda
hund hon lämnar och vet i vilket dåligt
skick de är i. Det är inte lätt.
Trots allt elände de bevittnar på jobbet är de överens om att det positiva
överväger:
– Det är så fantastiskt att Hundstallet
finns, och den insats som görs här. De
här hundarna får en andra chans till ett
nytt liv. Det är vi stolta över att vara en
del av, säger Anna och Ann instämmer.
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Vanvårdens offer
Hundstallet bär med sig många berättelser om
hundars liv och öden. De här handlar om Deppen
och hans syskon samt Märit.
Deppen
Bakgrund: En dag ringde Länsstyrelsen
till Hundstallet om ett tips som precis
kommit in. Tillsammans begav man sig
till lägenheten där man fann åtta små
valpar inlåsta i ett badrum. Valparna
hade lämnats övergivna på en enda
kvadratmeter, och det var urin och avföring över hela golvet och intorkat i
allas pälsar. Personalen berättar att lägenheten var oerhört varm, och ändå
fanns det inte tillstymmelse till vare
sig vätska eller mat i lägenheten. Alla
var så svårt avmagrade att de hade

”Biafra-magar” och på grund av sin
kraftiga bukighet kunde ingen röra sig
normalt. Det visade sig att de pyttesmå
valparna redan var nio veckor gamla,
fast de såg betydligt yngre ut på grund
av svälten.
På Hundstallet: När veterinären undersökte valparna noterade man förutom
en kraftig vätskebrist och undernäring,
både hudirritationer och rodnader samt
frätskador på klorna, allt på grund av att
valparna tvingats röra sig i sin egen av-

föring under en längre tid. Det här var
under vintern, och valparna var så törstiga att de slängde sig över snön på bilen
för att slicka i sig vad de hittade. Personalen berättar att valparna drack flera
liter vid ankomsten, och när de kräktes
upp vätskan, lapade de i sig allt igen.
Idag: En av valparna blev man tvingad
att avliva på grund av skadorna, men
för resten av kullen har det gått riktigt
bra. En av dem är Piraten, som idag har
ett fantastiskt liv, och därmed också
fått sitt nya namn Deppen. Efter två
månader blev Deppen omplacerad, och
flyttade hem till en populär praktikant
på Hundstallet. Idag lever han lyxliv
som lastbilshund, och är en av alla solskensvalpar som gärna hälsar på med
matte på Hundstallet.

När valparna
hittades var de
utsvultna. Magarna
var uppsvullna
och revbenen
syntes tydligt.

Foto: Länsstyrelsen
Foto: Jessica Kallin

Rena och trygga på mjuka fällar på Hundstallet.
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Foto: Länsstyrelsen

Huden tog skada
av att valparna låg
i sin egen urin
och avföring.
Foto: Jessica Kallin

En liten valp behöver mycket närhet, så
Deppen och hans syskon fick följa med
personalen hem.

Märit
Bakgrund: Fallet med Märit är mycket hjärtskärande och personalen som
tog emot henne berättar att man aldrig sett något liknande på över tjugo
år. Märit kom in efter en anmälan till
polisen och hade mycket svåra rivsår
på kroppen. Polisen antog att det var
skabb, men på veterinärkliniken insåg
man att skadorna berodde på kraftiga
Foto: Jessica Kallin

Det var för sent för att rädda Marit, så hon
fick somna in. Hon slapp åtminstone lida mer.

hudproblem, förmodligen allergier,
som är så vanligt hos amstaff
blandningar.

Foto: Jessica Kallin

På
Hundstallet:
Då ägaren helt
hade struntat i att
klippa klorna, hade
dessa vuxit in i
hennes trampdynor. Han hade inte
Märit hade i princip kliat av sig all sin päls och orsakat stora,
otäcka sår över hela kroppen.
heller gjort något
åt allergiproblemet,
så en kraftig elefanthud hade utveck- Idag: Tyvärr inser personalen redan vid
lats. Märit hade vid ankomst hunnit Märits ankomst att hennes lidande är
klia av sig i princip all päls och med alltför kraftigt. Polisen, länsstyrelsen, vesina långa klor kliat sönder sitt ansikte terinären och Hundstallets personal komoch stora delar av kroppen. Hade äga- mer gemensamt överens om att så fort
ren sökt hjälp i ett tidigare skede hade som möjligt låta Märit somna in. Ägaren
Märit troligtvis klarat sig.
fälls för djurplågeri och får dagsböter.

Avlivning – alltid ett tufft beslut
Varje månad tvingas personalen på
Hundstallet vara med om att avliva en
eller flera hundar. Grov vanvård och
obotliga sjukdomar med livslångt lidande, är de vanligaste orsakerna.
Det spelar ingen roll att alla har varit
med om det förut och att alla innerst
inne vet att det är för hundens bästa.
Verksamhetschef Margite Norden
stam berättar att det lägger sig en
mycket dämpad stämning över Hundstallet varje gång det närmar sig en
avlivning.
Trauma
Trots att cirka 500 hundar passerar
Hundstallet varje år, skapar personal
och volontärer starka band till de olika individerna. Och det är alltid någon
som sörjer särskilt mycket, som satsat
lite extra tid, haft med sig lilla valpen
hem eller lyckats bra med att träna
bort olater eller kämpat med medicinering.
– Varje avlivning blir ett slags trauma. I vissa fall är läget så allvarligt att

det på veterinärens inrådan måste tas
ganska snabba beslut om avlivning och
i andra fall tar det tid innan vi inser att
en specifik hund inte kommer att få ett
drägligt liv. Oavsett vilket är det en tuff
resa, förklarar Margite.
Platsbrist aldrig orsak till avlivning
Avlivningsbeslut är alltid känsloladdade och alla tycker inte alltid lika.
Från Hundstallets sida har man därför
tagit fram en policy och ett tydligt tillv
ägagångssätt för hur avlivningsbeslut
ska tas.
– För alla inblandade är det viktigt
att det finns tydliga regler och en samlad information om hunden och beslutet. Då kan alla få fakta och behöver
inte fundera så mycket.
I avlivningspolicyn står det att
Hundstallet jobbar med att ge hundar
en andra chans och att avlivning endast
är aktuellt om hunden är så fysiskt eller
mentalt sjuk att man inte ser något sätt
att rädda den. Bristen på stallutrymme
och avsaknad av ägare är aldrig skäl till
en avlivning.

Skyldiga ta ansvar
Det framgår också att hundar med mentala problem ska mentaltestas av behörig
person och att beslut om avlivning alltid
fattas av en grupp om tre personer. Alla
avlivningar måste dessutom rapporteras
noggrant till Svenska Hundskyddsföreningens styrelse. Beroende på i vilket skick
hundarna är, kan avlivningsbeslut tas av
Polis och Länsstyrelse eller av Hundstallets personal i samråd med veterinär.
– Mitt i allt det jobbiga med avlivningar så måste vi också tänka på att
det inte alltid är försvarbart att hålla en
hund vid liv. Att vårda och ha ansvaret
för en hund innebär också en del svåra
beslut – för hundens bästa. Det är en
del av vårt ansvar, förklarar Margite.
Avlivningar 2011
Under 2011 avlivades 41 hundar av Polis
och Länsstyrelsen och 27 hundar efter
beslut från Hundstallet. Det höga antalet av avlivningar beror bland annat
på att tre hela kullar med valpar led av
så svåra allergier att det inte gick att
rädda mer än ett par av dem.
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BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning
återsändes försändelsen till
Svenska Hundskyddsföreningen, Åkeshovs Gårdsväg 10,
168 38 Bromma
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Vi söker nya hem

Utah

”Skötsam tjej som
gillar action”

Ålder: 4,5år
Ras: Siberian Husky
Kön: Tik
Storlek/Vikt: 55cm/21kg
Utah är en pigg tjej som älskar att vara
ute och promenera. Hon är en social
tjej som trivs bäst i ett aktivt hem,
men hon tycker även det är skönt att
koppla av hemma. Att åka bil, buss
och tunnelbana gör hon gärna. Nu
söker vi ett tryggt hem med tidigare
hunderfarenhet som kan erbjuda aktivering och härliga promenader till
denna alerta tjej.

Foto: Petra, Jessica och Niko

”Lekfull husky som
älskar motion”

”Läraktig allroundhund
som gärna tävlar”

Rasmus
Ålder: ca 2 år
Ras: Troligtvis Schäfer/Husky
Kön: Hane
Storlek/Vikt: 65 cm/28 kg

Nova
Ålder: 1 år
Ras: Rottweiler/Amstaff
Kön: Tik
Storlek/Vikt: 45 cm/ 28 kg

Rasmus kom in som hittehund via polisen. Han är glad och sprallig med stor
nyfikenhet på livet. Som en typisk husky behöver han mycket motion i skog
och mark och vi söker ett kärleksfullt
och aktivt hem där han får vara med
mycket på dagarna. Vid hantering är
han oerhört snäll och älskar att gosa.
Han fungerar bra med andra hundar
men kan i nuläget bli lite uppspelt vid
andra hundmöten.

Nova är en uppmärksam tjej som älskar att vara i fokus. Det fina med Nova
är att samtidigt som hon både har energi och gärna rör sig, så har hon förmågan att kunna koppla av. Nova är
något osäker på vissa personer och vi
söker därför ett hunderfaret hem där
Nova helt kan besegra sina rädslor.
Nova är fantastiskt träningsvillig och
är en riktig allround hund som passar
till de flesta grenar.

Vill du veta mer om Utah, Rasmus eller Nova? På www.hundstallet.se hittar du mer information om alla hundar som söker nya hem.

Svenska Hundskyddsföreningens styrelse 2011
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ylva@hundstallet.se

Åsa Ragnarsson, suppleant
asa@farfromstandard.se

Torbjörn Dybeck
intern revisor

,

Catherine Seton, suppleant
catherine.seton@telia.com

Eva Olofsson Linder,
extern revisor

Bo Edoff, suppleant
bo.edoff@gmail.com

Margite Nordenstam,
verksamhetschef
margite.nordenstam@hundstallet.se

Maria Pettersson, ledamot
maria.pettersson@sbk.stockholm.se
Våra telefontider
Måndag–fredag 9–17
Lunchstängt alla dagar:
12.30–13.00
Tfn: 08-20 38 48

Willy Heyman,
valberedning sammankallande
willy.heyman@helteco.se

Mejl
info@hundstallet.se
Adress
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Carina Dahlros, kanslist
carina@hundstallet.se
Vid adressändring
Carina Dahlros
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www.hundstallet.se
Vi finns på Facebook
www.facebook.com/Hundstallet
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