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r saknar grund

Birgitta
anmäldes
anonymt
MOHEDA.

Vem är
det som
vill oss så ont?
Birgitta Staflund Wiberg

Hundar som stod och låg
i sin egen avföring, hundar i trånga burar och
med stora variga sår på
kroppen och som var rädda och otillgängliga.
Det stod i den anonyma
anmälan mot Meadowlark
Gundogs.
Avel och uppfödning samt
kurser för hundägare och de
ras ägare är hörnstenarna i
Birgitta Staflund Wibergs och
Jan Wibergs jakthundsverk
samhet. En modern anlägg
ning där djuren har god till
syn och där hundarna motio
neras minst 16 kilometer var
je dag förutom den dagliga
träningen.
– Våra hundar har det bätt
re än de flesta, säger Birgitta
Staflund Wiberg.
Trots det var det någon
som anonymt anmälde djur
hållningen till Länsstyrelsen
i Kronoberg. Det påstods att
hundar levde i sin egen avfö
ring, att det smugglades hun
dar från utlandet och att det
fanns ett stort mått av van
vård.
– Det svartnade för ögonen
när djurskyddsinspektörerna
läste upp vad jag anmälts för.
Det malde i huvudet, vem är
det som vill oss så ont?

Inget att anmärka

l Joakim Johansson, chef
djurskyddsenheten Länsstyrelsen Stockholms län,
berättar hur de arbetar
med anmälningsärenden.

kennelverksamhet. Två timmar tog det för tre djurskyddsinspektörer att konstatera att anmälan var obefogad.
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Dialog med uppringare ett sätt att bedöma anklagelserna
l Fyra av landets länsstyrelser
svarar i ATLs enkät att det finns
risk för att de inte hinner med
mer akuta ärenden på grund av
anmälningsärenden som sedan
visar sig sakna grund. Fyra länsstyrelser uppger också att det
finns risk för att övriga ärenden

kan ta längre tid eller att planerade kontroller kan komma i
kläm.
l Rädsla och okunskap uppger flera länsstyrelser som orsak till att många lämnar in anmälningar om misstänkta djurskyddsbrott anonymt. Det kan
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också röra sig om grannar som
inte vill stöta sig med den de anmält samt oro för att hamna i en
konflikt.
l Elva av landets länsstyrelser uppger sig ha rutiner för att
på ett tidigt stadium upptäcka
så kallade okynnesanmälning-

ar. När anmälan görs per telefon uppger länsstyrelserna att
de genom dialog med anmälaren kan sortera ut om det verkar finnas en grund för anmälan.
Flera länsstyrelser uppger dock
att det inte helt går att förhindra
den här typen av anmälningar.

MISSA INTE
NYHETSBREVET

Bara för dig som
är prenumerant

l ANMÄL DIG på www.atl.nu
så får du de senaste nyhe
terna – varje dag.
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TEL: 040-601 64 95
MEJL: webbredaktion@atl.nu

l SPRIDNINGEN AV tallen
contorta ska nu granskas.
Ett storskaligt inventerings
projekt pågår i hela svenska
beståndet. Det finns oro för
att arten tagit sig in i natur
skyddade områden.

Läs mer på: ATL.nu/premium

Tre inspektörer ägnade två
timmar på plats åt att mi
nutiöst gå igenom hund
anläggningen och den mind
re besättningen med gutefår.
Det fanns inget att anmärka.
– Vi fick in en anmälan där
man bland annat sa att man
var hårdhänt mot hundarna
och att hundarna satt i burar.
Men vid kontrollen bedömdes
hundhållningen vara god, sä
ger Elin Briland, djurskydds
handläggare på Länstyrelsen
i Kronoberg.
– De gick igenom allt. De
mätte varje rastgård och alla
utrymmen och kontrollerade
hur fodret förvarades, säger
Birgitta Staflund Wiberg
Hon säger också att hon
är glad över att länsstyrel
sen tar misstänkta vanvårds
ärenden på allvar. Men att det
är skrämmande att de får äg
na många timmar åt okynnes
anmälningar när tiden borde
läggas på djur som verkligen
Mari Nälsén
far illa.

