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BILDADES ÅR  1875            

Att verka för god behandling av såväl tama som vilda djur

Att främja vetenskaplig forskning inom föreningens 
verksamhetsområde 

Att arbeta för förbättrad lagstiftning för djur

Att genom upplysning och information öka allmänhetens  intresse för 
djur och djurskydd

2Lillemor Wodmar                          
Svenska Djurskyddsföreningen



vDjurhemsföreningen
vÅrwww.slu.se/forskning/akademiskt/hedersdoktorsfo

relasningar/www.slu.se/forskning/akademiskt/heders
doktorsforelasningar/lig kastreringskampanj

v Fri veterinärvård för hemlösas djur
v Konferens om våld i nära relationer 
vHästSverige.se
v SDFs doktorand, forskningsprojekt SLU
v Igelkottsringen
v Bidrag till verksamheters djuromsorg
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Utgår från kunskap och beprövad vetenskap 

Stödjer aktiviteter som ökar kunskapen om djur, 
djurskydd och djurhållning

Bidrar till att sprida kunskap om djur djurhållning 
som hjälper djurägare att göra rätt.



vDjurhemsföreningen
vÅrwww.slu.se/forskning/akademiskt/hedersdoktorsfo

relasningar/www.slu.se/forskning/akademiskt/heders
doktorsforelasningar/lig kastreringskampanj

v Fri veterinärvård för hemlösas djur
v Konferens om våld i nära relationer 
vHästSverige.se
v SDFs doktorand, forskningsprojekt SLU
v Igelkottsringen
v Bidrag till verksamheters djuromsorg

4Lillemor Wodmar                          
Svenska Djurskyddsföreningen

”Med respekt och trovärdighet arbetar 
vi för alla djurs rättighet till ett 
djurvärdigt liv och ett ansvarsfullt 
djurägande baserat på vetenskap och 
fakta”



vDjurhemsföreningen
vÅrwww.slu.se/forskning/akademiskt/hedersdoktorsfo

relasningar/www.slu.se/forskning/akademiskt/heders
doktorsforelasningar/lig kastreringskampanj

v Fri veterinärvård för hemlösas djur
v Konferens om våld i nära relationer 
vHästSverige.se
v SDFs doktorand, forskningsprojekt SLU
v Igelkottsringen
v Bidrag till verksamheters djuromsorg
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Dags att ta farväl 



DÖDEN
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Eutanasi
Euthanasia (avlivning) vs killing (döda)

• Avlivning måste vara human (effektiv – snabb - skonsam)

• Ske för djurets skull 
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Ideal 
situation 

Enda sättet  

Djuret kan inte 
få en

god 
livskvalité

Kan 
motiveras

Ett sätt

god 
livskvalité

Kan inte 
motiveras

Medför 
inte någon 
förändring 

god 
livskvalité 



Djurhållaren/Djurägaren

• Frivillig 
- Djurägaren medger avlivning

• Ofrivillig 
- Mot djurägarens uttryckliga vilja

• Icke frivillig 
- När djurägarens vilja inte kan beaktas 
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”The value of life”

1. Liv/död spelar absolut roll
2. Liv/död spelar absolut ingen roll
3. Liv/död spelar roll om det betyder något
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Spelar absolut roll

• Djurens Rätt 
- absolut fel att beröva något djur livet  
- helt emot djurexperiment – jakt - produktions-
uppfödning

• Rättigheter är kopplade till plikter o ansvar  

Rättighet                                Plikt/Ansvar
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Spelar absolut ingen roll

Klassisk ställningstagande: 

Döden är obetydlig 
därmed är döden är inte ett välfärdsproblem
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Liv/död spelar roll om det betyder något
• Värde för djuret, vad det förhindrar

Förhindrar positiv eller negativ livskvalité

• Värde för djurägaren, kostnad-förmån-nytta
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• Ett djurs rätt är värt att respektera om, och 
endast om, det är bra för djuret

• Livet är bra för djuret, om och bara om, det 
är "ett liv värt att leva”
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Vad är ”Quality of Life” livskvalité

Mest utbredda EU:s fem friheter

• Frihet från hunger och törst
• Frihet från obehag 
• Frihet från smärta, skada och sjukdom
• Frihet att utföra naturligt beteende
• Frihet från rädsla och oro
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Djurvälfärd och ”livsvärde”

Livet ej värt att leva                                         Livet värt att leva
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hunger och
törst 

obehag 

hunger och
törst 

rädsla och 
oro rädsla och 

oro

obehag 

Övergripande välfärd

Livskvalité

Övergripande välfärd

smärta, skada  
sjukdom

naturligt 
beteende

smärta, skada  
sjukdom

naturligt 
beteende



Att fatta beslut
Vad har beslutet för konsekvenser för 

Djuret

17Lillemor Wodmar                          
Svenska Djurskyddsföreningen



Skiljer oss från djuren 

v Kommunicera 
v Tidsuppfattning

Att beakta

v Ålder 
v Kondition
v Prognos
v Grad av lidande
v Rehabilitering

Djurets framtida livskvalité
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Eutanasi
För djurhållaren/djurägaren
• Tufft beslut att fatta 
• Fatta bästa beslutet för djuret
• Kan få generella riktlinjer och råd 
• Personligt beslut som 

djurhållaren/djurägaren måste ta 

19Lillemor Wodmar                          
Svenska Djurskyddsföreningen



Eutanasi
För veterinären
• Mycket viktig del av det kliniska arbetet 
• Tufft beslut att fatta 
• Svårt att säga vad man ska göra, som i alla 

kliniska frågor
• Kan ge generella riktlinjer och råd 
• Personligt beslut som veterinären måste ta 
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Man måste alltid fatta det beslut som är bäst för 

DJURET
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Nu är det dags för mig att ta farväl


