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Besiktning hos Bengt Halvarsson den 20 september 2011. 
Bilaga med foto. 
Skadeplats: Hammarsbyn Lima 80 m från närmaste bebodda hus. 
Besiktningsman: Lars-Axel Magnusson. Anmälan inkom från Bengt Halvarsson kl.11:55 
Besiktning Hammarsbyn och Norra Gudmuns enligt nedan. 
Skada på kvigkalv Fjällras ca.130 kg taxerad vikt. 
Kvigans död har skett natten till i dag då besiktningen utfördes hade likstelhet inträtt.  
Sannolikt på grund av den tidsperioden har även magen svällt upp som synes på bild.  
Trumsjukan har misstänkts i inledningsskedet?   
 
Besiktning av kviga.  
Platsbesiktning och yttre besiktning av kvigan.  

• Inget anmärkningsvärt övervägande klövervall då trumsjukan misstänktes. 

• Påvisade enbart bitskador på huvudets nosparti i överläppen på mulen, främre delen av underkäkens 
skinn var avsliten samt bett i vänster öra.  

• Inga typiska rovdjursdödande bett kunde påvisas. 
 
Efter flåning kunde dokumenteras. 

• Vänster öga är blodsprängt 

• Bitskadorna påvisade blodutgjutning under huden 

• Ett kraftigt bett i tungan och den slits av i ett ryck, i samma moment rycks skinnet av på del av  
tungan som sitter kvar i gapet 

• Uppmätt vid vänster öras bas, avstånd mellan huggtänder  45 mm 

• Halsartärerna är fyllda med koagulerat blod 

• Ingen ansamling av blod eller foderrester i strupen 

• Fradga i luftstrupen bakom struphuvudet 
 
Vid betten är det blodutgjutning under huden- vid undersidan av främre delen av underkäken och i bett i 
vänster öra. 
På grund av regn under natten syntes ingen ansamling av fradga i munnen. Efter flåning och uppsprättad 
luftstrupe kunde däremot fradga dokumenteras strax bakom struphuvudet som kan tyda på viss stress? 
 
Varför är inte kvigan skadad mera och varför har det inte ätits mera?  
Som alla med erfarenhet av nötboskap vet så anfaller nötboskap i ett utsatt läge nästan allt som rör sig,  
även om kvigan självdött så försvarar korna sin egen avkomma.  
Den individ som bitit kvigan i en attack eller i slutskedet av livet har med stor sannolikhet fått ta på flykten. 
 
Sammanfattning:  
Svår besiktning då inget typiskt bitmönster efter rovdjur kunde dokumenteras.  
Kvigkalven har inte blivit dödad av rovdjurbett, men kvigkalven kan ha blivit stressad i en attack  
och av stressmomentet indirekt avlidit och i samband med döden då blivit attackerad och biten? 
Om det är sjukdom som kvigan insjuknat i och avlidit, då är det ett egendomligt sammanträffande att då bli 
biten i slutskedet av livet som blodutgjutningen efter betten påvisat? 
Avstånden mellan huggtänderna, som det ser ut från samma käke är 45 mm. cc. matchar vargens mått.  
Om bettet är från hund måste det vara en mycket stor hund. Samma slutsats kan även fås från tandavtrycket i 
tungan. 
Förebyggande åtgärder har utförts av djurägaren med nattfolla av flaggspel runt stallsbyggnad och 
foderhäckar. 
 
Besiktningsman 
   
Lars-Axel Magnusson   
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    Kraftigt bett efter hörntand läppen uppsliten 

   
 
 
Bett i örat in mot basen av örat 

   
 
 
Luftstrupen frilagd             Artären fylld av  Tungan avbiten-avsliten i samma moment
Inga foderrester koagulerat blod  skinnet har rykts av på tungans översida 

   
Fradga i luftstrupens främre del bakom struphuvudet   
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    Tydliga avtryck efter delar av kindtändernas profiler 
Märken efter stora kindtänder 25 mm långt   25 mm. 

   
 
 
Märeken efter kindtands- skärtandsbett  I örats bas, kraftiga märken efter  huggtänder från 
bett i plastbrickan uppstod vid bettet i örat.  samma käke 45 mm cc.  

   
 
 
Fotodokumentation: Lars-Axel Magnusson 
 
 
 


