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som jägare ska av etiska 
skäl inte släppa hundar 
som är så skarpa att de 

riskerar att skadas, eller att de själva 
skadar vildsvinen. 

Oavsett vilket är det ytterst jä ga
rens ansvar att se till att vi jagar med 
för uppgiften lämpliga hun dar. Alla 
erfarna vildsvinsjägare vet dock att 
ibland är olyckan framme. Vi vet i 
dag också att olycksfrekvensen ofta 
ökar mot slutet av jaktsäsongen.

Behandlar många
På Djurkliniken i Katrineholm 
be handlas flera vildsvinsskadade 
hundar varje vecka under jaktsä
songen. Katrineholm ligger mitt i 
Sörmland där antagligen den största 
vildsvinskoncentrationen finns i 
Mellansverige. 

– Vi får i genomsnitt in runt 
tre hundar i veckan skulle jag tro. 
Men vissa veckor får vi nog in fem 
och fler därtill också. Det har nå
gon gång hänt att vi har fått in tre 
samma dag, berättar veterinär Per 
Arvidsson. 

Att Djurkliniken i Katrineholm 
blivit välkänd beror mycket på att 
där har man ofta möjlighet att ta 
emot på helger, då de flesta skador
na sker. Pers jourtelefonnummer 
finns i dag i de flesta aktiva sörm
ländska hundförares telefonbok.

Pungen uppsprättad
Per har med tiden skaffat sig stor 
erfarenhet av hundar som skadats i 
jakt, och i synnerhet då av vildsvin. 
När Jaktjournalen är på besök är 
det en wachtelhund som varit med 
om något så ovanligt som att ha fått 
svansen avsparkad av en dovhjort 
vilket resulterade i amputation. 

– Med åren har man fått se det 
mesta, berättar Per. I år har jag märk
ligt nog fått in två hanhundar som 
fått pungen öppnad av vildsvin.   

Wachtlarna överrepresenterade

Per är själv jägare och har full 
förståelse för att vi behöver hun
dar med lite skärpa för att få fram 
vildsvinen.

– Men jag tycker mig skönja en 
onödigt hög skadefrekvens bland 
wachtelhundarna de senaste åren, 
menar Per. Det är kanske därför vi 
ser så mycket blandraser med spets 
i nuförtiden. Det är möjligt att de 
har ett mer avmätt och förståndigt 
jaktsätt, menar Per.

Behandla inte själv
När frågan om självbehandling av 
vildsvinsskador tas upp vill Per be
tona riskerna. 

– Jag har egentligen inte så 
mycket emot det, men det finns 
faktiskt en lag som förbjuder icke 
utbildade personer att behandla 
djur för allvarligare skador, säger 
han. Ska man göra något ska man 
veta exakt vad man håller på med.

– Många har satt stor tilltro till 
produkter som Streptocillin. Men 
om man ska behandla sårskador, 
och då framför allt från vildsvin, 
med penicillinsalva måste man vara 
förvissad om skadans art, menar Per. 

Lömska skador
– Vildsvinsskador är ofta väldigt 
lömska. Det kan vara ett litet in
gångshål, men beten har kanske 

VI

Vildsvinsskadade 
hundar ökar 
kraftigt! Med ökade stammar av vildsvin har också 

skadorna på hundar ökat. I många fall är 
det frågan om hudskador eller skador i 
muskelvävnad. Men från gång till annan 
förekommer också organskador vilka är 
betydligt allvarligare. 
 På Djurkliniken i Katrineholm är man 
något av specialister på hundar som 
skadats av vildsvin. Ibland behandlas 
flera hundar om dagen.

Per Arvids-
son driver 
Djurkliniken i 
Katrineholm.
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Typisk vildsvinsskada. Hunden har varit för 
närgången och inte kunnat hålla undan när 
vild  s vinet har torpederat den.

Wachtelhunden är sövd och klar. Annelie Andersson rengör innan 
hon tillsammans med Per ska sy ihop hundens öppnade bog.

”Vildsvinsskador 
kan vara värre 
än de ser ut!”

Hundspecial

”Veterinären ger råd när 
olyckan varit framme!”
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följt skinnet 10 cm och orsakat all
varliga skador på helt andra platser 
än där skadan i skinnet sitter.

– Själv sonderar jag alltid hela 
sårkanalen, eller klipper upp skin
net för att säkerställa skadans art. 

Är vi ändå osäkra kan vi ju alltid 
röntga, påpekar Per.

En otäck egenhet vid vildsvins
skador är att ibland öppnas buk
hålan och tarmar hänger ut. Vad 
kan och bör jägaren göra?

– Håll hunden i total stillhet, 
helst genom att hålla den liggande 
på sidan med perforationen uppåt, 
säger Per. Skydda tarmarna från 
uttorkning med fuktade koksalt
kompresser och uppsök veterinär 
omgående. 

– Tarmar som utsätts för tryck 
får dålig blodcirkulation med väv
nadsskada som följd. En annan 
komplikation kan vara att kärlför
sörjningen till tarmpaketet brister 
om tarmen tillåts pendla utanför 
bukhålan med förblödning som 
följd. Att försöka peta in dem är 
sällan en god idé, understryker Per.

Första hjälpen
– När man talar om fältapotek för 
just vildsvinsjakt skiljer sig inte 
det särskilt mycket från vad man 
behöver vid någon annan jaktform, 
menar Per. Vildsvinsspecifika ska
dor har kanske en tendens att fak
tiskt kräva veterinärvård. Det som 
är värt att poängtera kan vara:

• Vanligt tryckförband att 
stoppa större blödning med.
• Koksalt att skölja sår med, 
under barmarkstiden är 
skadorna ofta smutsiga. 
• En ren filt i bilen. 
Viktigt att hunden kan hållas 
varm då den kanske hamnar 
i chock.                                      •

Per Arvidsson under opera-
tion. En wachtelhund har 
fått upp en bete i armhålan. 
Lyckligtvis har inga senor, 
ligament eller muskler 
skadats, så det är ”bara” 
att lappa ihop den.

Hundspecial

ANNONS


