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1. Sammanfattning
Djurskyddsmyndigheten har, på uppdrag av Regeringen, utrett i vilken omfattning
människor använder djur i sexuella sammanhang.
För sitt informationsinhämtande har Djurskyddsmyndigheten skickat ut drygt 1600
enkäter till bland annat kommuner, länsstyrelser, yrkesverksamma veterinärer och
kvinnojourer. Den totala svarsfrekvensen var 67%.
Från polismyndigheterna begärdes information om fall av det aktuella slaget för
tiden 2000-20041. Åtta av landets 21 polismyndigheter (Dalarnas, Gotlands, Gävleborgs, Kalmars, Kronobergs, Norrbottens, Uppsala och Västernorrlands län) uppger
att de inte har funnit några ärenden under den aktuella perioden där människor använt djur i sexuella sammanhang.
Det totala antalet fall som redovisas i föreliggande rapport är 209. Utöver de 100 fall
som redovisats från polismyndigheterna, rapporterades 109 fall i inkomna enkäter.
De allra flesta fallen, 161 stycken, omfattar hästar, men även utsatta hundar, nötkreatur och katter finns med. För åren 2000-2004 har 119 fall redovisats, för 1990-talet
70 fall och för slutet av 1970-talet och hela 1980-talet finns 20 fall. Det går emellertid inte att dra någon säker slutsats om fallens eventuella ökning från 1970- och 80talet, eftersom enkäten endast skickades till nu yrkesverksamma, och många veterinärer som var yrkesverksamma då inte längre är det.
De utsatta djuren uppvisar skador på könsorganen, både vaginala och anala penetrationsskador samt skär- och stickskador. Även spår av trubbigt våld förekommer.
Främmande föremål, men även penis har använts vid penetrationerna. I flera fall
finns, förutom nämnda skador, även skador på andra delar av kroppen, t ex bringa,
bröstkorg och länd. Aborterade föl är ytterligare en konsekvens av de skador djuren
utsatts för. Det finns exempel på fall där djuret bundits fast. Slutligen förekommer
även skador såsom kastration och stympning, i flera fall med dödlig utgång för det
utsatta djuret.

1

Det korta tidsintervallet sattes för att möjliggöra en hög kvalitet i deras uppgiftsinlämnande trots den
snäva tidsramen för uppdraget.
________________________________________________________________________________________________________________________
Postadress

Besöksadress

Telefon/Telefax

E-post/Internet

Box 80
532 21 SKARA

Peter Hernqvistgatan 10
532 30 SKARA

0511-274 00 tfn (vx)
0511-274 90 fax

registrator@djurskyddsmyndigheten.se
www.djurskyddsmyndigheten.se

Djurskyddsmyndigheten

2005-04-28

2(9)

I Sverige finns idag inget speciellt straffstadgande för sexuellt umgänge med djur.
Sedan avkriminaliseringen av tidelag 1944, är inte handlingen i sig brottslig, utan
handlingen i kombination med lidande för djuret. I de fall lidande påvisas kan gärningsmannen dömas för djurplågeri.
Det finns tre fällande domar, två från 1990-talet och en från 1980-talet där gärningsmännen blivit dömda för djurplågeri respektive skadegörelse/grov skadegörelse. Vid genomgång av det insamlade materialet har Djurskyddsmyndigheten funnit
ett knappt tiotal ärenden där förundersökningen lagts ned eller inte inletts på grund
av svårigheter att påvisa lidande hos djuret.
Vid fysiska skador hos djuret går det inte att ifrågasätta att det utsatts för lidande.
Men även om det är svårt att fastställa förekomsten och skatta graden av psykiskt
lidande hos ett djur, är det sannolikt att djuret upplever obehag eller utsätts för psykiskt lidande också i fall av sexuellt utnyttjande där inga fysiska skador kan påvisas.
Eftersom det i många fall är svårt att påvisa lidande i brottsbalkens mening är det
ofta svårt att döma för djurplågeri när djur utnyttjats sexuellt. Det är också svårare att
bevisa ett psykiskt lidande än ett fysiskt.
Djur befinner sig regelmässigt i en beroendeställning till människan och är därför
särskilt skyddsvärda. Om avsikten är att skydda djur från att användas av människor
i sexuella sammanhang är bestämmelserna i nuvarande lagstiftning otillräckliga.

2. Bakgrund
På senare tid har det i den allmänna debatten förekommit uppgifter om att problemet
med att djur används av människor i sexuella sammanhang skulle vara i ökande.
Sveriges Veterinärförbund, Djurskyddet Sverige, Förbundet djurens rätt, Svenska
Djurskyddsföreningen, Svenska Kennelklubben och Lantbrukarnas riksförbund har i
en skrivelse till regeringen påtalat problemet. Det saknas dock tillförlitlig statistik
över svenska förhållanden. Mot denna bakgrund och för att få kunskap om problemets omfattning och utveckling samt karaktären av handlingarna, gav regeringen
Djurskyddsmyndigheten i uppdrag att kartlägga i vilken omfattning människor använder djur i sexuella sammanhang.
Regeringen beslutade den 27 maj 2004 att ge Djurskyddsmyndigheten följande uppdrag:
Regeringen uppdrar åt Djurskyddsmyndigheten att efter samråd med tillsynsmyndigheter på djurskyddsområdet, Sveriges lantbruksuniversitet och
berörda organisationer utreda i vilken omfattning människor använder djur
i sexuella sammanhang i Sverige. Kartläggningen skall bland annat ge information om problemets omfattning och utveckling, karaktären av handlingarna, utsatta djurslag, om djuren kan anses ha utsatts för lidande och
om handlingarna lett till vårdbehov eller till juridiska åtgärder. Djurskyddsmyndigheten bör som jämförelse inhämta och utvärdera uppgifter
från andra länder i den mån sådana uppgifter finns tillgängliga.
Uppdraget skulle redovisas den 15 januari 2005. Djurskyddsmyndigheten beviljades,
efter ansökan, anstånd till den 30 april 2005 med att redovisa uppdraget.
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Den seminverksamhet som innebär att djuren stimuleras sexuellt vid insamling av
sperma ska enligt Djurskyddsmyndigheten inte inkluderas i dessa sammanhang.

3. Rättsläget
Zoofili är, enligt nationalencyklopedin, en sexuell avvikelse som kännetecknas av ett
tvångsmässigt behov av sexuellt umgänge med djur, oftast husdjur eller sällskapsdjur. Samlag mellan människa och djur brukar benämnas tidelag. Historiskt har tidelag bestraffats mycket hårt.
I 18 kap 10 § 1864 års strafflag straffbelades bland annat otukt med djur. Lagrummet
upphävdes 1944. Djurplågeri är dock kriminaliserat sedan lång tid tillbaka.
Enligt 16 kap 13 § 1962 års brottsbalk kan den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel, överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för lidande dömas för djurplågeri. Med lidande förstås främst
smärta, men i rättspraxis finns också exempel på att psykiskt lidande beaktas.
I Sverige finns idag inget speciellt straffstadgande för sexuellt umgänge med djur. I
de fall som lidande påvisas kan gärningsmannen dömas för djurplågeri. Jämfört med
rättsläget före avkriminaliseringen 1944 är idag inte handlingen i sig brottslig utan
handlingen i kombination med lidande för djuret. Om inget lidande påvisas är det
alltså inte möjligt att döma för djurplågeri. Sexuellt umgänge med djur går heller inte
att hänföra till någon straffsanktionerad bestämmelse i djurskyddslagen (1988:534).
Sverige är inte unikt i detta avseende, men det finns länder där sexuellt umgänge
med djur är kriminaliserat. I Storbritannien är tidelag kriminaliserat genom avsnitt 69
i Sexual Offences Act (2003) och i Kanada genom avsnitt 160 i Criminal Code
(1985). Även i flera amerikanska stater är det straffbart att ha sexuellt med umgänge
med djur.
Enligt 16 kap 10 b § brottsbalken kan den som i bild skildrar sexuellt våld eller tvång
eller grovt våld mot djur med uppsåt att bilderna sprids eller som sprider en sådan
skildring, dömas för olaga våldsskildring.
Djur befinner sig regelmässigt i en beroendeställning till människan och är därför
särskilt skyddsvärda. I djurskyddslagen och djurskyddsförordningen (1988:539)
finns bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas. En grundläggande bestämmelse är att djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande. I propositionen
uttalades att detta skydd omfattar inte bara fysiskt lidande utan också psykiskt lidande. I lagen finns också bestämmelser om att djur inte får tränas för eller användas vid
inspelning av film, video eller TV-program, föreställning eller annan förevisning för
allmänheten på ett sådant sätt att de utsätts för lidande. Djurskyddsmyndigheten har
dessutom meddelat föreskrifter om hållande och användning av djur vid film-, videooch televisionsinspelning.
Lagstiftningen om djur utgår idag från ett djurskyddsperspektiv och grundar sig på
vetenskapliga fakta och forskningsresultat om djurens beteende. Dess syfte är att
skydda djur mot onödigt lidande och sjukdom, oavsett vad lidandet beror på samt att
tillgodose djurs grundläggande behov. Befintliga bestämmelser innebär följaktligen
att det är förbjudet att utföra handlingar av sexuell natur mot djur, om det innebär
lidande för djuret.
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4. Metod
4.1 Inledning
För att få en realistisk kartläggning har det varit viktigt att samla in många uppgifter
av det aktuella slaget. Detta har gjorts genom att ett antal olika aktörer, vilka redovisas nedan, på olika sätt ombetts att redovisa för uppdraget relevanta uppgifter.
De fall som rapporterats in där människor använt djur i sexuella sammanhang bör
emellertid ges följande kommentarer. En skada hos djuret kan ha uppkommit genom
yttre våld och påverkan förorsakat av en människa vars avsikt och syfte med handlingen varit av sexuell karaktär. Motivet och syftet för en gärningsman kan också
vara misshandel, utan koppling till ett sexuellt motiv. Ytterligare en orsak kan vara
att skadan uppstått vid en olycka, vilket förekommer t ex hos hästar som skadar varandra eller vid vistelse i beteshagar skadar sig själva på buskage och grenar mm.
Skadorna kan ofta se likartade ut, oavsett skadeorsak, vilket kan göra det svårt att
fastställa skadans orsak och uppkomst.
När Djurskyddsmyndigheten gått igenom det insamlade materialet, har de fall valts
ut där djurens könsorgan skadats på sådant sätt att det kan misstänkas att skadorna
uppkommit genom yttre våld förorsakat av en människa med sexuellt motiv. Även
de fall där det finns mycket tydliga indikationer på ett sexuellt sammanhang har valts
ut till föreliggande rapport.
4.2 Enkät

En enkät konstruerades av Djurskyddsmyndigheten som efterfrågade vetskap eller
misstanke om fall där människor använt djur i sexuella sammanhang. Enkäten efterfrågade inte fall under en begränsad tidsperiod, utan var helt öppen. Tillsammans
med ett förklarande följebrev skickades enkäten via e-post till djurskyddsinspektörerna i samtliga 290 kommuner, vilka ansvarar för djurskyddstillsynen på lokal nivå,
och till länsveterinärerna vid samtliga 21 länsstyrelser, vilka ansvarar för djurskyddstillsynen på regional nivå. Även samtliga 65 distriktsveterinärstationer, 31
djurhem och 2 avelorganisationer fick detta e-postutskick.
Detta utskick gjordes också per post till 9 husdjursföreningar och samtliga 997
adresser i SCB:s företagsregister över veterinärverksamhet (framför allt djursjukhus,
djurkliniker, privatpraktiserande veterinärer och laboratorier som utför obduktioner
av djur). Slutligen gjordes utskicket även till 203 kvinnojourer och tjejjourer
Orsaken till att kvinno- och tjejjourerna fick utskicket var att det finns indikationer
på ett samband mellan våld mot kvinnor och sexuellt våld mot djur. Sociologen Carin Holmberg har genomfört en enkätstudie bland ett antal svenska kvinnojourer
rörande våld mot djur i misshandelsrelationer, där det finns fall där mannen våldfört
sig sexuellt på djuret eller tvingat kvinnan till sexuella handlingar med djuret.2 Ett
annat exempel är den amerikanska forskaren Carol J. Adams som påvisat att mäns
våld mot kvinnor i nära relationer kan innefatta att mannen tvingar kvinnan till sexuella handlingar med djuret eller själv använder djuret i sexuella syften.3
Det totala antalet enkäter som skickades ut var 1618.

2
3

Holmberg, Carin: Med husbondens röst – om våld mot djur i misshandelssituationer, Ystad 2004
Adams, J Carol & Donovan Josephine : Animals and women, Durham 1995
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En påminnelse innehållande ett följebrev, en ny enkät och ett frisvarskuvert för enkätens retur skickades ut per post ca 1 månad efter det första utskicket.
4.3 Polismyndigheterna

Från samtliga 21 polismyndigheter i landet begärdes för åren 2000-2004 uppgifter
om alla anmälda misstänkta brott och förundersökningar, rubricerade som djurplågeri eller brott mot djurskyddslagen, där människor använt djur i sexuella sammanhang. Information om de ärenden där åtal väckts begärdes också.
4.4 Rikskriminalpolisens IT-Brottsrotel

Ett antal frågeställningar har även ställts till Rikskriminalpolisens IT-brottsrotel för
att få information om i vilken omfattning material av det aktuella slaget förekommer
på Internet. IT-Brottsroteln medverkar vid utredningar av IT-kriminalitet och utvecklar teknik och metoder för säkrande av bevis i IT-miljöer.
4.5 Organisationer

De organisationer som ställde skrivelsen till Regeringen och påtalade problemet, vilka omnämns i inledningen av denna rapport, samt även Sveriges Lantbruksuniversitet, har getts möjlighet att bidra med uppgifter.
4.6 Andra länder

Djurskyddsmyndigheten har även bett Danmarks, Finlands, Italiens, Norges, Storbritanniens och Tysklands motsvarighet till det svenska Jordbruksdepartementet, att
bistå med uppgifter rörande den aktuella situationen i respektive land.

5. Resultat och inkomna uppgifter
5.1 Enkätens och polismyndigheternas redovisade uppgifter

De sju frågorna i enkäten inhämtade uppgifter om (1) misstanke eller vetskap om fall
där människor använt djur i sexuella sammanhang, samt årtal och geografiskt område för rapporterat fall; (2) utsatt djurslag; (3) orsak till misstanke, karaktären av
handlingarna och vad djuret utsatts för; (4) handlingarna lett till fysiska eller psykiska skador hos djuret, i så fall vilka och har det föranlett vårdbehov; (5) djuret utsatts för lidande; (6) något misstänkt fall anmälts till polis eller åklagarmyndighet
och resultatet av anmälan; (7) övriga synpunkter och kommentarer.
De anmälda och misstänkta brott som begärdes från polismyndigheterna brottsrubricerades som djurplågeri eller brott mot djurskyddslagen.
Om flera djur skadats vid samma tillfälle har det räknats som ett fall, eftersom djuren
skadats vid samma tidpunkt.
Det totala antalet fall som redovisas är 209. De allra flesta fallen, 161 stycken, omfattar hästar. Av dessa 161 fall är 34 likartade och innebar att hästens vagina och
cervix manipulerades på ett sådant sätt att de dräktiga stona aborterade sina föl.
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Hundar har utsatts i 18 fall, nötkreatur i 17 fall, katt i 8 fall, får i 1 fall och gris i 1
fall. Slutligen förekommer även två fall som gäller djurpornografisk film och ett fall
där en person anmält sig själv för mångårigt sexuellt umgänge med djur. Av dessa
fall redovisades 100 fall från polismyndigheterna och 109 från inkomna enkäter.
Den totala svarsfrekvensen för de 1618 utskickade enkäterna är 67%.
Polismyndigheterna i Dalarnas, Gotlands, Gävleborgs, Kalmars, Kronobergs, Norrbottens, Uppsala och Västernorrlands län har uppgett att de inte har funnit några
ärenden där människor använt djur i sexuella sammanhang.
Hur fallen fördelats över respektive år och djurslag framgår av tabellen nedan. En
detaljerad beskrivning av fallen återfinns i bilaga till denna rapport.

2004
2003
2002
2001
2000
90-talet
80-talet
70-talet
Summa

Totalt
antal fall
37
17
25
19
21
70
17
3
209

Häst

Hund

27
13
19
16
17
57
11
1
161

3
2
2
1
1
6
2
1
18

Katt
1
3
2
1
1
8

Nötkreatur
7
1
1

Får

Gris

Övrigt

2
1
5
3

1

17

1

1
1

3

Enkäten har endast skickats till yrkesverksamma veterinärer och eftersom det är sannolikt att många av de veterinärer som var verksamma på 1970- och 80-talet inte
längre är det, går det inte att dra någon säker slutsats angående fallens eventuella ökning sedan denna tid. Eftersom det från polismyndigheterna endast begärts uppgifter
för tiden 2000-2004 finns inga fall från polisen under 1970-, 80- och 90-talet.
Djuren uppvisar skador på könsorganen, både vaginala och anala penetrationsskador,
skarpkantade sår från vassa föremål samt stickskador. Det finns även spår av trubbigt
våld. Främmande föremål, men även penis har använts vid penetrationerna. I flera
fall finns, förutom nämnda skador, även skador på andra delar av kroppen, t ex
bringa, bröstkorg och länd. Aborterade föl är ytterligare en konsekvens av de skador
djuren utsatts för. Det finns exempel på fall där djuret bundits fast och även fall där
djuret fått lugnande medel. Slutligen förekommer även skador såsom kastration och
stympning. Flera fall har haft dödlig utgång för det utsatta djuret.
Djurskyddsmyndigheten har kännedom om tre fall där gärningsmannen blivit dömd
för handlingen. En dom är från 1998 där gärningsmannen dömdes för grov skadegörelse. En annan dom är från 1996 där det dömdes för djurplågeri. Slutligen finns en
dom från 1985 där gärningsmannen blev dömd för djurplågeri, grov skadegörelse
och skadegörelse.
I det insamlade materialet finns även ett antal fall där motivet skulle kunna vara sexuellt, men som är så pass svårbedömda och tveksamma att de inte tagits upp bland
det totala antal fall som redovisats i tabellerna.
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5.2 Rikskriminalpolisens IT-Brottsrotel

Frågeställningarna som ställdes till IT-Brottsrotel gällde (1) i vilken omfattning det
förekommer bild- och filmmaterial där människor använder djur i sexuella sammanhang; (2) uppgift om vilka djurslag som utsätts och karaktären av handlingarna;
(3) om material produceras i Sverige, och i så fall i vilken omfattning; (4) om det
finns ett nätverk för utbyte/handel med aktuellt material i Sverige; (5) en bedömning
av hur utvecklingen/trenden ser ut – sker det en ökning?
Enligt Rikskriminalpolisens IT-Brottsroteln finns det enorma mängder siter som säljer eller marknadsför dvd-skivor, videofilmer samt bilder och kortfilmer på Internet.
Flertalet av siterna är inte svenska, men det enda som behövs för att köpa sig tillträde
till en sådan site är ett internationellt gångbart kreditkort, onlineregistrering och betalning. På många av siterna betalar man en månadsavgift på ca 10 $ (US) eller löser
ett provmedlemskap för ca 4 $ (US), som gäller i några dagar.
Det finns en länk till någon av sidorna med djursex på i stort sett varje pornografisk
sida på Internet. Dessutom finns ett antal forum, både svenska och utländska, där
zoofiler kan diskutera detta ämne.
Vid en sökning på sökmotorn Google på Internet gav ordet tidelag över 800 träffar.
Ordet djursex gav över 27 000 träffar, zoofili över 7 000 träffar och zoofil över
14 000 träffar.
De flesta filmer och bilder visar män och/eller kvinnor som på olika sätt har sexuellt
umgänge med djur. Vanligast förekommande är hästar och hundar. Även andra djur
förekommer, t.ex. ormar, ålar, apor, tigrar och elefanter.
Karaktären av handlingarna är allt från oralsex till samlag med djuren. Det förekommer filmer och bilder med både män och kvinnor, men de med kvinnor tenderar
att vara vanligare. Det finns även så kallad heterosexuell och homosexuell djursex,
det vill säga att det finns filmer och bilder där män utför penetrationer på handjur
och där handjur utför penetrationer på män.
Det finns professionellt framställda filmer och bilder, men även bilder och filmer
gjorda av amatörer. Inom ramen för den studie som IT-Brottsroteln gjort har de inte
haft möjlighet att avgöra om materialet är framställt i Sverige eller inte. Även omfattningen är svår att bedöma. Något nätverk för utbyte/handel på Internet har inte
hittats, men förekomst av sådana kan inte uteslutas,
En bedömning av trenden/utvecklingen är svår att ge, men i takt med att Internet utvecklas torde även detta ämne breda ut sig.
5.3 Andra länder
5.3.1 Danmark
Justitsministeriet och Det Dyreetiske Råd i Danmark uppger att de inte har
kännedom om någon undersökning som visar danska förhållanden i det aktuella
ämnet. Lagstiftningen är likartad den svenska. En motion har i mars 2005 lagts fram
till folketinget som föreslår ett förbud mot sexuellt utnyttjande av djur och
djurpornografi, men den har inte behandlats ännu.
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5.3.2 Finland
Enligt Finlands Jord- och skogsbruksministerium har det vad de känner till inte utförts någon officiell beräkning över finska förhållanden beträffande förekomsten av
sexuellt utnyttjande av djur. Lagstiftningen i Finland är likartad den svenska.
5.3.3 Italien
ENPA som är en stor djurskyddsförening i Italien har i dagsläget inte kännedom om
studier eller analyser som visar förekomst och omfattning i Italien. Lagstiftningen är
likartad den svenska.
5.3.4 Norge
Norges Landbruks- og matdepartement har uppgett att de inte har vetskap om någon
kartläggning och de kan därför inte lämna någon exakt statistik. Lagstiftningen är
idag likartad den svenska, men det pågår utarbetande av ett förslag till ny
djurskyddslag i Norge. Enligt departementet kommer det sannolikt att bli förslag på
ett direkt förbud mot att ha sex med djur. Förslaget kommer då att gå ut på att den
sexuella handlingen i sig själv är straffbar, utan att det böver påvisas att djuret utsatts
för lidande.
5.3.5 Storbritannien
I Storbritannien är tidelag kriminaliserat genom avsnitt 69 i Sexual Offences Act
(2003), vilka ersatte den tidigare kriminaliseringen i Sexual Offences Act (1956).
Storbritanniens Inrikesministerium redovisar att mellan 1996 och 2003 dömdes 19
personer för ”buggery or attempted buggery with an animal”. De uppger att eftersom
nuvarande lagstiftning började gälla så sent som maj 2004 är det inte möjligt att redovisa tillförlitliga uppgifter om förseelser enligt denna.
En studie från Storbritannien, publicerad 20014redovisar skador hos de utsatta djuren
som till stora delar överensstämmer med resultatet i föreliggande redovisning.
5.3.6 Tyskland
Lagstiftningen är likartad den svenska. Vad gäller uppgifter om förekomst och omfattning i Tyskland, har departementet inte lämnat sådan information.
5.4 Utländska studier
Munro och Thrusfield presenterade 2001 en studie i tidskriften Journal of Small
Animal Practice. Studien fokuserar i första hand på fysiska misshandelsskador som
inte är olyckshändelser hos smådjur i Storbritannien, men identifierar också fall där
djur utsatts för sexuellt utnyttjande.
Studien redovisar resultatet av ett frågeformulär som skickades till 1000 veterinärer,
slumpvis utvalda från en medlemslista från British Small Animal Veterinary Association (BSAVA). Frågeformuläret besvarades av 404 personer som rapporterade

4

Munro, H. M. C och Thrusfield M. V: “Battered pets: Sexual abuse” i Journal of Small Animal
Practice, 42/ 2001, s 333-337
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448 fall. Bland dessa identifierades 28 fall som sexuellt utnyttjande. Av dessa 28 fall
gällde 21 hundar, 5 katter och 2 okänt djurslag.
De skador som förekom hos djuren var vaginala och anala penetrationsskador –
både från könsorgan och främmande föremål – samt skador på könsorganen och i
området runt anus. Några skador, såsom kastration, var allvarliga, i en del fall till och
med dödliga. Det fanns även fall där ingen uppenbar skada avslöjades. Enligt författarna är det ett faktum att det utnyttjande som involverar antingen könsorganen eller
analöppningen och ändtarmen, klassificeras som sexuellt.

6. Avslutning
I vår undersökning, som bygger på drygt 1000 enkätsvar (svarsfrekvens 67%), har vi
fått in rapporter om 209 fall av sexuellt utnyttjande av djur sedan 70-talet. För perioden 2000-2004 kan en ökning noteras i det insamlade materialet. Totalt har 37 fall
rapporterats för 2004. Kartläggningen visar på en mycket stor dominans av utsatta
hästar och relativt liten andel husdjur, som hundar och katter. Liksom på många
andra områden torde här finnas ett mörkertal, men det är omöjligt att ha någon bestämd uppfattning om dess storlek. En realistisk bedömning av problemets verkliga
omfattning är därför synnerligen svår att göra.
I Sverige finns idag, till skillnad från bland annat Storbritannien och Kanada, inget
speciellt straffstadgande för sexuellt umgänge med djur. Den sexuella handlingen är
inte brottslig i sig, utan endast i kombination med lidande för djuret.
I en stor del av de rapporterade fallen uppvisar djuren allvarliga skador i könsregionen. Vid fysiska skador hos djuret går det inte att ifrågasätta att det utsatts för
lidande. Men även om det är svårt att fastställa förekomsten och skatta graden av
psykiskt lidande hos ett djur, är det sannolikt att djuret upplever obehag eller utsätts
för psykiskt lidande också i fall av sexuellt utnyttjande där inga fysiska skador kan
påvisas. Vidare kan beteendestörningar hos djuret vara en följd av sexuellt utnyttjande och kan inträda olika lång tid efter djurets upplevelser. Sådana beteendestörningar
är att betrakta som symtom på lidande.
Eftersom det i många fall är svårt att påvisa lidande i brottsbalkens mening är det
ofta svårt att döma för djurplågeri när djur utnyttjats sexuellt. Det är också svårare att
bevisa ett psykiskt lidande än ett fysiskt. Bevissvårigheter kan också uppkomma eftersom djurplågeribestämmelsen kräver en viss effekt som följd av handlingen.
Vid genomgång av det insamlade materialet har Djurskyddsmyndigheten funnit ett
knappt tiotal ärenden där förundersökningen lagts ned eller inte inletts på grund av
svårigheter att påvisa lidande hos djuret. I dessa fall har det alltså inte funnits förutsättningar att åtala eller döma gärningsmannen för djurplågeri.
Djur befinner sig regelmässigt i en beroendeställning till människan och är därför
särskilt skyddsvärda. Om avsikten är att skydda djur från att användas av människor
i sexuella sammanhang är bestämmelserna i nuvarande lagstiftning otillräckliga.
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Sammanställning av fall tillhörande rapporten
Regeringsuppdrag att utreda frågor om sexuellt utnyttjande
av djur (Jo2004/1377, 1378)

Fall nr

Djurslag

Karaktär av handling och skada på djuret

Vårdbehov

Juridiska åtgärder

Veterinär skulle
kontaktas.

Polisanmälan. FU nedlagd.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU inleds ej.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU inleds ej.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU nedlagd.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU inleds ej.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU nedlagd.

Veterinärbehandling.

Polisanmälan. FU pågår.

Veterinärbehandling.

Polisanmälan. FU pågår.

Veterinärbehandling.

Polisanmälan. FU pågår.

Veterinärbehandling.
Hästen behölls på
klinik.

Polisanmälan. FU inleds ej.

2004
1

Hund

2

Hund

3

Hund

4

Häst

5

Häst

6

Häst

7

Häst

8

Häst

9

Häst

10

Häst

11

Häst

12

Häst

13

Häst

14

Häst

15

Häst

16

Häst

17

Häst

18

Häst

19

Häst

20

Häst

21

Häst

22

Häst

23

Häst

24-25

Häst

Vid spermaprovtagning på klinik tog djurägaren
själv provet och sade sedan att det här brukade
hon och hunden göra ofta.
Hanhund som vid könsumgänge med en kvinna
"fastnat " i henne.
Kvinna som smörjer sig i underlivet med
leverpastej och låter hunden slicka bort det.
Stort och djupt sår i vänstra delen av hästens
underliv. Skadan skett i beteshage.
Vasst föremål orsakat lodrätt snitt 1 cm från
vaginan. Snittet är ca 10 cm långt och ca 4 cm
som djupast. Skadats i hage.
Snitt runt könsorganen. Skadats i hage.
Stickskador i ändtarmen på sto. Skadan skett i
beteshage.
Skärsår från skarpt föremål som löpte från
vaginamynningen och ca 5 cm mot buken, ca 1
cm djupt. Skadats i beteshage.
Kraftfull penetration både vaginalt och analt.
Livshotande slemhinneskador i tarmen, samt
även slemhinneskador och blödningar i vagina.
På flera ställen på hästtäcket fanns blodiga
handavtryck.
Trubbigt föremål förts in i vaginan och
ändtarmen. Skada ca en armslängd in i hästen.
Djuret troligen fastbundet.
Skada, ca 10 cm djup, ca 15-20 långt från penis
och upp mot skinkorna. Hästen skuren in mot
bukhinnan.
Skador inuti vaginan. Utvändig svullnad.
Svullnad på vänster knä.
Skärsår strax under vaginamynningen, ca 4 cm
långt och skärsår mellan låren, ca 20-30 cm
långt. Skadan skett i beteshage.
Sår på vulvan, ca 10 cm djupt och 2cm brett i
ytterkanten.
Skärsår på vulvan.
Ett ca 4-5 cm stort hål i slemhinnan en bit in i
vaginan. Skadats i beteshage.
Dräktigt sto med en 5 cm lång och 2 cm djup
skärskada i vulvan.
Ytliga revor på båda sidor om vaginan och gult
sekret under vulva och ner på hasorna.
Skadats i beteshage.

Veterinärbehandling
Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU inleds ej.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU inleds ej.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU nedlagd.
Polisanmälan. Utredning
pågår.
Polisanmälan. Utredning
pågår.

Skada, 8 cm djup, intill vaginan.
Skärskada från vasst föremål orsakat ett 3 cm
djupt sår i vaginan. Hästen blödde. Skadats i
beteshage.
Skärskada från vasst föremål 2 dm in i vaginan
och upp mot ändtarmen. Hästen blödde kraftigt.
Skadats i beteshage.
Ett skarpt och djupt sår in i vaginan orsakat av
ett vasst och skarpt föremål. Stor blodförlust.
Skadats i beteshage.
Skärskada på vulvan hos två ston.
Två fall med skador från vasst föremål
lokaliserade till vulva och vagina.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU nedlagd.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU nedlagd.

Veterinärbehandling.
Hästen dog,
sannolikt på grund av
den stora
blodförlusten.
Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU nedlagd.

Polisanmälan.

Veterinärbehandling.
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Fall nr

26

27

28

29

30

31-36

37

38
39

Djurslag

Karaktär av handling och skada på djuret

Vårdbehov

Juridiska åtgärder

Häst

Ett sår på vaginans vänstra sida, ca 5x1 cm,
där det saknas en bit kött. Några centimeter in i
vaginan fanns en blödning. På bakkroppen
fanns flera skärsår ca 3 cm långa. På den
andra hästens sidor fanns flera skärsår, ca 3
cm långa. Skadan skett i beteshage.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU inleds ej.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU nedlagd.

Den ena hästen skärskada från vänster sida av
vaginaöppningen till den högra, ca 7 cm långt
och vid ena sidan 3-4 cm djupt. Den andra
Häst
hästen skärskada från höger sida på
vaginaöppningen ner på låret, ca 15-20 cm
långt. Skadan skett i beteshage.
Två ston blivit skadade när ett vasst föremål
Häst
stuckits in i vaginan.
Kraftiga skärskador i vaginan. Stor mängd hud
avskuren, även krosskador inuti vaginan från
Häst
trubbigt föremål. På den andra hästen skärsår i
vaginamynningen.
Det ena stoet hade ett ca 1 cm långt sår vid
högra sidan om vaginamynningen. Det andra
Häst
stoet blödde från ett sår inne i vaginan.
Skadorna tillfogats när något vasst föremål förts
in i vaginan. Skadats i beteshage.
Skador i form av hugg och skärsår på
blygdläppar. En del av korna hade skär- och
sticksår i vaginan. På en ko var ena
blygdläppen nästan avskuren. Flera kor hade
Nötkreatur
ärrbildningar. De som skadats var dräktiga vid
skadetillfället. Totalt har ett tjugotal djur skadats
vid sex olika skadetillfällen under några
månaders tid. Skadats i djurstall.
Skärskador från vasst föremål på könsorganen
hos tre kor. En av dem drabbades av framfall
Nötkreatur
och nödslaktades. Skadan skedde i
ladugården.
2003
Hund
Skador i anal- och rektalslemhinnan.
Man som stoppat in sitt könsorgan i hundens
Hund
anus.

Polisanmälan. FU nedlagd.

Veterinärbehandling.

Polisnmälan. FU pågår.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU nedlagd.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU nedlagd.

En ko nödslaktad
pga framfall.

Polisanmälan. FU nedlagd.

Veterinärbehandling
Polisanmälan. FU nedlagd.

40

Häst

Skärsår runt och i vaginan.

Veterinärbehandling.

41

Häst

Skada i vaginan från okänt föremål.

Veterinärbehandling.

42

Häst

43

Häst

44

Häst

45

Häst

46

Häst

Skärskador i och utanför vaginan, svullen. Sår
på vänster bakben, troligen har hästen varit
bunden. Hage.
Skärskador i stoets genitalområde. På
könsorganets utsida finns ett 5 cm långt snitt.
På insidan ett ca 10 cm långt snitt. Hästen
förlorat mycket blod och befann sig i chock.
Skadan skett i beteshage.
Djup skärskada, ca 10 cm lång, i juvret.
Skärskador på vaginan och på båda sidorna
om vulvan orsakat av vasst föremål.
Till vänster om vaginan fanns ett djupt sår, 10
cm långt och 3 cm djupt, från ett vasst föremål.
Även mindre skärskador inne i vaginan. Skadan
skedde i beteshage.

Polisanmälan. FU nedlagd.
Polisanmälan. FU nedlagd.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU inleds ej.

Veterinärbehandling.

Polisanmälan. FU inleds ej.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU inleds ej.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU inleds ej.
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Fall nr

47

48
49
50-51
52

53

54

55
56
57

Djurslag

Karaktär av handling och skada på djuret

Vårdbehov

Juridiska åtgärder

Häst

Blåmärke 5 cm in i vaginan, ca 5 cm i diameter,
skärsår på och runt om svansroten. Stoet rädd
om bakdelen. Symmetriska sår på båda sidor
buken, skrubbsår över ryggraden, flera sår på
varje sida om halsen, böld några cm under
bogleden. Hästen försvunnen i två dagar från
beteshage.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU nedlagd.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU inleds ej.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU inleds ej.

Vaginan skurits upp med ett mycket vasst
föremål. Blod har strukits ut på länden. Skadats
i beteshage.
Ett vasst föremål har skurit upp vaginan ca 5
Häst
cm.
Två fall med skador från vasst föremål
Häst
lokaliserade till vulva och vagina.
Sår i vaginan på två hästar orsakat av spetsigt
Häst
föremål. Skadats i beteshage.
Skärskador med kniv eller rakblad på
analöppningen, vaginan och insidan av benet.
Katt
Ägaren släppt ut sin katt och skadan
upptäcktes när katten kom in.
Man som haft könsumgänge med en ko i
Nötkreatur
ladugården.
2002
Vagina och blygd onormalt slappa, trots att
Hund
tiken ej löpte.
Hanhund som användes som sexualpartner
Hund
hade vid könsumgänget "fastnat" i kvinnan.
Sårskador, blåmärken och svullnader i och
Häst
kring anus och vagina.
Häst

58

Häst

59

Häst

60

Häst

61

Häst

62

Häst

63

Häst

64

Häst

65

Häst

66

Häst

67

Häst

68

Häst

69

Häst

Ett snitt över höger blygdläpp, ca 4-5 cm långt
och ca 1-1,5 cm djupt. Skadats i beteshage.

Veterinärbehandling.
Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU nedlagd.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU inleds ej.
Polisanmälan. FU nedlagd.
Brott kan ej styrkas.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU inleds ej.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU inleds ej.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU inleds ej.

Veterinärbehandling.
Hästen kvar en natt
på klinik.

Polisanmälan. FU inleds ej.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU inleds ej.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU inleds ej.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU inleds ej.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU inleds ej.

Brunstigt sto med sår och svullnader runt
analöppningen och könsorganet. Även insidan
av ändtarmen svullen. Skadats inne i stallet.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU inleds ej.

Skärsår, 10-15 cm långt och 5-6 cm djupt, strax
under könsorganet. Skadats i beteshage.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU nedlagd.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU inleds ej.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU nedlagd.

Vasst föremål orsakat en 10-12 cm djup
stickskada mellan ändtarmen och vaginan på
sto. Skadats i beteshage.
Vertikalt snitt till höger om vaginan. Skadats i
beteshage.
En valack med skärsår på båda sidor om
analöppningen. Snitten ca 1 dm långa och 4 cm
djupa. Skadats i beteshage.
Snitt som är lodrätt, alldeles under vaginans
nederkant, ca 3-4 cm långt och ca 8-10 cm
djup. Skadats i beteshage.
Invärtes skador i vaginan, troligtvis uppkomna
av trubbigt föremål.
Flera skärskador från vasst föremål i stoets
könsdelar. Skadan uppkommit inne i stall.
Hästen tjock och svullen på skapet vid
könsorganet. Det fanns även snitt, troligen från
en kniv. Skadan skedde i beteshage.

Skärsår på yttre delarna av könsorganet.
Skadats i beteshage.
Skärskador i hästens vagina.
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Fall nr
70

71

72

73

74-75

76

77

78

79

Djurslag

Karaktär av handling och skada på djuret

Sårskada vid vaginamynningen som vätskade
och varade. Även sårskador på båda sidor om
länden.
Dräktigt sto med skador runt vaginan.
Häst
Bristningar och en svullnad runt vaginan. Även
skador inne i vaginan.
I anslutning till hästens vagina fanns sju
Häst
stycken ca 3mm djupa parallella snitt. Skadan
skedde i beteshage.
En vallack med en ca 35 cm lång och 6 cm
bred skärskada längs med analöppningen
Skärskadan går genom huden, men ej genom
Häst
muskulaturen. Skadan kommer från ett vasst
föremål, t ex en kniv, pga den fina snittytan.
Skadan skedde i beteshage.
Två fall med skador från vasst föremål
Häst
lokaliserade till vulva och vagina.
Katten hittades död utomhus. Svansen var
avklippt vid svansroten, ögonen utpetade och
Katt
något föremål hade varit uppstucket i
analöppningen. Hålet var stort som ett
kvastskaft.
En 10 cm långt snitt på buken gjort med skalpell
eller mycket vasst föremål. I analen satt en
Katt
träpinne, ca 7 mm i diameter och ca 8-10 cm
lång. En bit av tarmen putade ut. Katten varit
försvunnen i två dagar.
Blodutgjutning på båda bakbenens insidor,
köttsår under svansen intill analöppningen.
Katt
Ryggraden var isärdragen så att avståndet
mellan två kotor var 5 cm.
Fyra kor skadats i vaginan av vasst föremål.
Blodförekomst hos en av korna. En av korna
Nötkreatur
var även skuren i ändtarmen. Skadan skett i
hage.
2001

Häst

Vårdbehov

Juridiska åtgärder

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU nedlagd.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU nedlagd.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU inleds ej.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU inleds ej.

Veterinärbehandling.

Katten hittades död
på en väg.

Polisanmälan. FU nedlagd.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU nedlagd.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU nedlagd.

Polisanmälan. FU nedlagd.

80

Hund

Sprickningar, blod och spermier i vagina.
Hunden har sannolikt penetrerats.

Veterinärbehandling

Polisanmälan av djursjukhus.
FU nedlagd. Brott kan ej
styrkas.

81

Häst

Sår i vaginan, troligen orsakat av trubbigt
föremål. Sår på bringan och korsryggen.
Skadan skett i beteshage.

Veterinärbehandling

Polisnmälan. FU nedlagd.

82

Häst

Skärsår i vaginan. Skadats i beteshage.

Veterinärbehandling.

Polisanmälan. FU nedlagd.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU inleds ej.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU nedlagd.

Hästen avlivades av
veterinär.

Polisanmälan. FU nedlagd.

Ett 5 cm långt sår 10 cm in i vaginan. Även ett
tiotal skärsår i varierande storlek från ca 1 cm
upp till 10 cm. Såren var olika djupa från
insidan av bakbenen, upp över baken och fram
på magen. Skadats i beteshage.
Skarpt föremål förts in i vaginan och orsakat 45 cm djupa skärsår samt skärskador på vulvan.
Skadats i beteshage.
Flera större hål har stuckits på ändtarmen på
sto, orsakat av okänt verktyg. Skadats inne i
stallet.

83

Häst

84

Häst

85

Häst

86

Häst

Vaginan uppsvullen med blodiga flytningar. Ett
5 cm långt långsgående snitt finns 7-12 cm in i
vaginan. Punktformiga rodnader på vulvan.

Veterinärbehandling.

Polisanmälan. FU inleds ej.

87

Häst

Djupt skärsår i ena skinkan intill vaginan. Stoet
även skuren ett flertal gånger inne i vaginan.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU inleds ej.
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Fall nr

88

Djurslag

Karaktär av handling och skada på djuret

Vårdbehov

Juridiska åtgärder

Häst

Ett snitt längs med vaginaöppningen. Snittet var
ca 10 cm långt och 1 cm djupt, orsakat av vasst
föremål. Skadan skedde i beteshage.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU inleds ej.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU nedlagd.

89

Häst

90

Häst

91

Häst

92

Häst

93

Häst

94

Häst

95-96

Häst

97

Övrigt

98

Övrigt

Blodflöde från vaginan. Skador på vulvan. I
slidväggarna hade stoet stick- och skärsår. En
av skadorna var 15 cm djup, troligen orsakad
av något vasst föremål. Skadan skedde i
beteshage.
Skador från vasst föremål vid vaginan samt
bakben. Skadan skett inne i stall.
Ett snitt på vardera sidan om vaginan, ca 10 dm
långa, och 3 cm som djupast.
Två sticksår inne i vaginaöppningen samt
skärsår på sidan.
Skador på könsorganet i form av ca 4-5 cm
långt snitt. Skadan skedde i beteshage.
Man som stående bakom ett sto lyft upp
hästens svans och sedan med andra handen
smekt hästens bakdel.
Två fall med skador från vasst föremål
lokaliserade till vulva och vagina.
Postorderföretag misstänkt för olaga
våldskildring i två djursexfilmer.

Polisanmälan. FU nedlagd.
Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU inleds ej.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU nedlagd.

Kontakt med
veterinär.

Polisanmälan. FU nedlagd.
Polisanmälan. FU nedlagd.
Brott kan ej styrkas.

Veterinärbehandling.
Anmälan till JK. Brott
preskriberat.
Polisanmälan. FU nedlagd.
Uppgifter om djurets lidande
går ej att få fram. Brottet går
uppenbart ej att utreda.

Djurpornografiska filmer hyrs ut - det går inte att
utesluta att djur utsatts för lidande vid
inspelningen.
2000

Polisanmälan. FU nedlagd.
Inte anledning att anta att
brott som hör under allmänt
åtal har förövats.

99

Hund

Hund utsatts för övergrepp av ung man i form
av könsumgänge vid flertal tillfällen. Hundens
beteende förändrat.

100

Häst

Blödning från vaginan på dräktigt sto. Ett snitt i
den högra yttre blygdläppen ca 7-8 cm långt
och 3-4 cm djupt. Skadats i beteshage.

Veterinärbehandling

Polisanmälan gjord. FU
nedlagd.

101

Häst

Dräktigt sto upptäcks med en stor svullnad vid
vaginaöppningen. Vaginan var söndertrasad
och blödde kraftigt. Hästen svettig och orolig.
Skadats inne i stallet.

Veterinärbehandling

Polisanmälan gjord. FU
inleds ej.

102

Häst

Ett föl med en ca 3 cm djup sårskada till höger
om analen precis vid sidan om ändtarmen.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU nedlagd.

103

Häst

Kraftig sårskada i nederkanten av
vaginamynningen.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU nedlagd.

104

Häst

Dräktigt sto med djup sårskada från vasst
föremål, vertikalt i vaginaväggen. Skadan ca 15
cm lång och perforerade vaginaväggen. Ytliga
skador på höger sida om anus och vagina.
Ytliga skrapsår på halsens vänstra sida ner mot
bogen. Skadan skett i beteshage.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU nedlagd.

105

Häst

Skador i ändtarm och vagina.

106

Häst

107

Häst

Sår på vulvan, ca 2 cm långa.
Ett djupt sår en bit ini vaginan och ett sticksår
på vulvan.

108

Häst

Sårskador runt analöppningen och blåmärken i
vaginamynningen. Skadats i beteshage.

Kontakt med
veterinär.
Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU nedlagd.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU nedlagd.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU inleds ej.

Polisanmälan. FU nedlagd.
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Fall nr

109

110

Djurslag

Karaktär av handling och skada på djuret

Häst

Stoet, 12 år, hade en ca 3 cm lång skärskada
vid sidan av vaginaöppningen. Snittet grunt,
såg ut att vara gjort med mycket vass kniv.

Häst

Svår skärskada till höger om vaginaöppningen.
Snittet var skarpt och djupt, ca 20 cm långt,
började vid vaginaöppningen och gick snett ner
till vänster under mot magen. Även en skada på
ca 3 cm med skarpa kanter under
munnen/underläppen. Skadan skedde i
beteshage.

111

Häst

112-113

Häst

114-115

Häst

116

Häst

117

Katt

118

Katt

119

120

Övrigt

Får

I slidan har ett trubbigt föremål förts in.
Vaginans slemhinnor svullnat och bildat en stor
knöl i vaginaöppningen. Hästen skrek av
smärta vid beröring av korset, troligen efter slag
med hårt föremål. Skadats i stallet.
Två fall med skador från vasst föremål
lokaliserade till vulva och vagina.
Två fall med skador i vulvaregionen.
Två dräktiga ston. På det ena stoet har något
föremål förts in i vaginan. Skadorna sitter dels i
vaginaväggarna samt på sidan av vaginan ett
lodrätt snitt. På det andra stoet sitter snitten, ett
vågrätt mellan anal och vaginaöppningen samt
ett snitt lodrätt vid sidan av vaginan. Skadan
skett i beteshage.
Könsorganet skurits bort på hankatt. Snittet är
ca 8 cm långt och ner till ryggraden. Ägaren
hittat katten utomhus.
En kvist stuckits in ca 10 cm i analöppningen.
Skett när katten varit ute.

Vårdbehov

Juridiska åtgärder

Polisanmälan. FU nedlagd.

Kontakt med
veterinär.

Polisanmälan. FU nedlagd.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU nedlagd.

Veterinärbehandling.
Veterinärbehandling.

Veterinärbehandling

Polisanmälan. FU nedlagd.

Polisanmälan. FU inleds ej.
Polisanmälan. FU inleds ej.
Polisanmälan. FU nedlagd.
Ej anledning att anta att brott
som hör under allmänt åtal
begåtts.

En man anmäler själv på polisstationen att han
under lång tid på olika sätt haft sexuellt
umgänge med olika djurslag.
1990-talet
Fåren som blivit sexuellt utnyttjade var ömma
och svullna i underlivet. Det fanns
spermafläckar.

Polisanmälan
Polisanmälan. Förövaren
känd. FU nedlagd.

121

Hund

En man haft tidelag med en hund.

122

Hund

Skador i vulva.

123

Hund

Lindrig rodnad och svullnad runt hanhundens
analöppning.

124

Hund

Ett föremål fanns i vaginan.

Veterinärbehandling.

125

Hund

Perforerande sår i vaginan.

Veterinärbehandling.

126

Hund

Kvinna som bands fast och hunden användes
för tidelag.

127

Häst

Skador i vaginan.

128

Häst

Strangulerad penis som var svullen.
Gummiliknande band fanns vid
strangulationsstället.

129

Häst

Skärsår, ca 1 dm, i vaginan.

Veterinärbehandling.

130

Häst

Trubbiga och vassa föremål införda vaginalt,
skuren i blygd.

Veterinärbehandling.

Veterinärbehandling.

Polisanmälan

Veterinärbehandling.

Polisanmälan
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Fall nr

Djurslag

Karaktär av handling och skada på djuret

Vårdbehov

Juridiska åtgärder

131

Häst

Skärsår i vulva från vasst föremål.

Veterinärbehandling.

Polisanmälan

132

Häst

Veterinärbehandling.

Polisanmälan

133

Häst

Veterinärbehandling.

Polisanmälan

134

Häst

Skärsår runt och i vaginan.

135

Häst

Allvarliga vaginaskador och
slemhinneblödningar från främmande föremål.

136

Häst

Delar av vaginamynningen halvt avsliten.

137

Häst

138

Häst

139

Häst

140-146

Häst

147-166

Häst

167-169

Häst

170

Häst

171-180

Häst

181-182

Häst

Skuren strax intill vulva och ner mot juvret.
Skadan ca 2-3 dm lång upptill 4-5 cm djup.
Skadats i hagen.
Skador ca 10 cm in i vaginan. Skadan skett i
beteshage.

Veterinärbehandling.

Veterinärbehandling.

Skada omkring vulva från trubbigt våld. Hästen
hade fått något lugnande medel.
Sexuellt ofredande - person smekt hästen
mellan låren.
Skador i vaginan och cervix från föremål.
Sju fall där vagina och cervix manipulerats på
ett sådant sätt att de dräktiga stona aborterat
sina föl. Liknar fall från 80-talet när en
gärningsman dömdes.
Tjugo fall där vagina och cervix manipulerats på
ett sådant sätt att de dräktiga stona aborterat
sin föl. Liknar fall från 80-talet när en
gärningsman dömdes.
Tre fall av allvarliga sårskador av främmande
föremål i vaginan och vulvaregionen. Skadats i
beteshage.
Runt perforerande sår 5 cm i diameter 15 cm in
i vaginan.
Två fall per år, dvs 10 stycken under 90-talet,
med skador från vasst föremål lokaliserade till
vulva och vagina.
Träskaftet från en hötjuga stuckits in i vaginan,
som avlägsnades påföljande morgon när brottet
upptäcktes. På marken låg även andra pinnar
som använts. Några månader senare sker i
samma stall nya övergrepp. En hingst hittades
liggande i stallet med bakbenen hopbundna,
oförmögen att resa sig. Skador på bakbenen,
ömhet i ryggen efter slag med hårt föremål
samt ev. skador i ändtarmen - irritation
konstaterades där. Ett elrör hittades som bar
tecken av att troligen ha varit infört i ändtarmen.
Även ett sto med blödning och sår/repor i
vaginan. Träskaft på hötjugor bar sekret och
hade förts in i stoets vagina.

Polisanmälan

Veterinärbehandling.

Veterinärbehandling.

Polisanmälan

Veterinärbehandling.

Polisanmälan

Veterinärbehandling.
Veterinärbehandling.
Veterinärbehandling.

Veterinärbehandling

Polisanmälan.
Gärningsmannen dömd för
djurplågeri.
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Fall nr

Djurslag

Karaktär av handling och skada på djuret

Vårdbehov

Juridiska åtgärder

183

Häst

Häst 5 : Skärskador i bringan. Trubbigt våld har
orsakat sår i vulva. Häst 4: Djupa sticksår i
lungtrakten på hästens båda sidor. Lunglob
synlig genom såret på ena sidan. Häst 3:
Omfattande sår på både hästens högra och
vänstra sida, bl a sår ända in till bäckenbenet,
på höger sidas bukvägg, vid revbensbågen, sår
nedanför svansroten och i skinkmuskulaturen.
Totalt 16 sår på hästens kropp. Häst 2: Skärsår
i vänster sidas bröstkorg. Häst 1: Flera skärsår
på vänster sida om halsen varav ett
perforerande till halsvenen - kraftig blodförlust.
Flertal små huggsår på vänster sida av
bröstväggen. Vänster öra avskuret. Skadats
inne i stallet.

Häst 1 hittad död i
stallet och häst 3 dog
efter sex dagars vård
på djursjukhus.
Veterinärbehandling
av övriga hästar,
varav två flera
dagars vistelse på
djursjukhus.

Polisanmälan.
Gärningsmannen dömd för
grov skadegörelse.

184

Katt

Skador vid och i analregionen.

Veterinärbehandling.

Kvigkalv hittades kraftigt blödande efter djupa
knivstick runt vaginaöppningen.
Nötkreatur Skador i vaginan.
Hand och främmande föremål förts in i vaginan
Nötkreatur
på ett nötkreatur.

Kalven avlivades av
veterinär.

188

Nötkreatur Skador i vaginan.

Veterinärbehandling.

189

Nötkreatur Sårskador och blödningar från vaginan.
1980-talet och 1970-talet
Nygrisad sugga med flertal djupa knivstick i och
Veterinärbehandling.
Gris
runt vaginan. På en av smågrisarna var buken
Smågrisen död.
uppsprättad - tarmarna ramlat ut.

185
186
187

190

Nötkreatur

Perforerande sår i vaginan.

Polisanmälan.
Polisanmälan
Polisanmälan.

Polisanmälan.

191

Hund

192

Hund

193

Hund

194

Häst

195

Häst

196

Häst

197

Häst

Vaginala skador.

Veterinärbehandling.

198

Häst

Allvarlig skada yttre könsorganen på två ston.

Veterinärbehandling.

Polisanmälan.

199-205

Häst

Sju fall där vagina och cervix manipulerats på
ett sådant sätt att de dräktiga stona aborterade
fölen. Mycket komplicerade och smärtsamma
förlossningar som följd. Liknande fall återkom
sedan på 90-talets början och mitt.

Två ston kunde aldrig
förslösas utan
avlivades.

Polisanmälan.
Gärningsmannen dömd för
djurplågeri, grov
skadegörelse och
skadegörelse.

206

Katt

Skador i och runt vaginan med svullnader och
flytningar.

Veterinärbehandling.

207

Nötkreatur Man som haft könsumgänge med flera kor.

208

Nötkreatur Skador i vaginan på flera djur. Kvastskaft
och häst
använts.

Veterinärbehandling.

En person gripen av polis.

209

Nötkreatur Skador i vaginan.

Veterinärbehandling.

Polisanmälan

Vid behandling av förhudskatarr på
veterinärklinik berättar hundägaren att hon har
sex med hunden.
Kvinna som utsatts för sexuella övergrepp där
även en hund på olika sätt fanns med i
övergreppen.
Ändtarmen gått sönder på ett sto. Ett blodigt
borstskaft hittades.
Friktionsskador i vaginan.
Trubbigt föremål som förstört skiljeväggen till
ändtarmen.

Veterinärbehandling.

Stoet avled av
skadorna.
Veterinärbehandling.

Polisanmälan

Polisanmälan. Förövaren
funnen.
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