
Forts från inlägg.... 
 

I Lix box fanns ju även Loke, Lix kompis, som var ledare i boxen. Man bör nog ha i åtanke att 

Lix nu är riktigt på väg in i sin könsmognad vid den här tidpunkten. 

Vid ett tillfälle har personalen, på grund av tidsbrist, givit hundarna mat samtidigt, bredvid 

varandra. Samma anställda som jag påpekat vara rädd för min hund, vände ryggen till och Lix, 

och Loke börjar slåss. Om maten och om vem som ska vara ledare i boxen. 

Det small rejält och Lix vann fajten. 

När Lokes matte kom för att hämta honom valde hon att ta honom till veterinär. Tyvärr blev 

skadorna så illa att de var tvungna att sätta drän på honom och Loke fick sen sitta ”i karantän” 

på dagis. Under den period Loke inte är i boxen sker inga slagsmål enligt personalen. 

 

När Loke sen kom tillbaka försökte personalen hjälpa honom att återta sin plats som ledare, 

då de låter honom ”göra allt först”; gå ut genom dörren, få mat mm, varpå det small mellan 

honom och Lix gång på gång. 

 

Slagsmålen verkade komma allt mer frekvent och jag fick nu dagliga rapporter om vad Lix 

orsakat för skador. Bland annat hade han bitit en i personalen i benet.  

Anledningen till detta var att personen själv stoppade in benet mellan Lix och Loke när de 

slogs (för att få isär de).  

I det läget fick jag höra att det inte var självklart att det var Lix som bitit, det kunde 

lika gärna varit Loke.  
 

Ytterligare en gång undrade jag om man inte kunde flytta en av hundarna till en annan box, att 

personalen skulle vara två när det var dags för promenad eller matning och låta Lix gå ut först. 

Men fick svaret ”det är inte så lätt”. 

 

En annan gång blir jag visat ett centimeterstort sår på ett finger och får också höra att 

dagispersonalen ”lagt ner” Lix och sen stått/legat över honom med Loke vandrandes bredvid 

sig. I 30 minuter fick han ligga så och var sen enligt uppgift från dagis: ”…jävligt spak 

sen…” 
(Något som de sen förnekar har hänt //matte). 

 

Skada nummer tre är ett sår som jag inte ens ser, men blir visad (det kan ha berott på att 

lamporna i taket var släckta).  

 

Den 28 mars runt lunch, ringde de från dagis och sa att de måste säga upp oss. 
 

”Vi kan inte ha en hund som attackerar personalen och det är inte meningen att vi ska behöva 

gå in i boxen och vara på helspänn.” 

 

Ordet ”attackerar” fick mig att se Lix slita och rycka i personalen så blodet sprutade. Och 

självklart ska inte personalen behöva stå ut med sånt. Kändes inte ett dugg bra och jag trodde 

han fått en hjärnblödning och blivit aggressiv på grund av det. 

När jag så kom och hämtade Lix fick jag veta att han dels haft munkorg på sig större delar av 

dagarna och att han bitit personalen. 

De skador som då menas är de rivsår och millimeterstora märken jag tidigare blivit 

visad. 
 



En vecka innan uppsägningen kom en i personalen med en trasig munkorg och ett kvitto, när 

jag ska hämta Lix. Därefter fick jag ett ultimatum – 

Lix måste ha munkorg annars får han inte vara kvar.  

Jag säger att han i så fall bara får ha den på i de situationer de vet att slagsmål uppträder (som 

vid matning och vid utgång till promenader). Jag blir lovad att det ska bli så.  

Att jag väljer att inte ”se” kvittot, är fullt medvetet. Jag hade inte givit tillåtelse att sätta 

munkorg på honom innan deras ultimatum, då ska jag heller inte betala för något. 

 

Dagen efter uppsägningen går jag igenom honom ordentligt och upptäcker sår, nya och gamla, 

i ansiktet och på benen på Lix, bland annat ett dryga fem centimeter långt, djupt halvläkt sår 

på bakbenet. Ett sådant sår borde ha blött ordentligt, och jag har vid några tillfällen fått 

information om att han blivit biten men de senaste veckorna fick jag bara information om vad 

han hade gjort för skador själv. 

 

Jag vill inte på något sätt rättfärdiga att han faktiskt bitit personalen tre gånger, det är tre 

gånger för mycket. Men jag ville förklara varför det blev så. Jag har också försökt vara så 

objektiv som möjligt. Vilket kanske inte är så lätt… 

 

Okej, nu vet ni. 

Min hund har bitit. 

 

Varför? 

Jag bad dagis om en lista på i vilka situationer han bitit. Jag blev lovad att listan skulle vara 

mig tillhanda påföljande vecka. Då det inte kom någon skickade jag ett mejl. Fortfarande 

inget svar så jag skickade ett ”enklare”, ett med uppstolpade frågor som skulle vara lättare att 

reda ut och svara på. Inget svar.  

När jag tillslut ringde för att fråga om de ens fått mejlen kom svaren direkt. 

 

Och det var nu jag blev både upprörd, ledsen och förbannad. 

 

Mejlsvar 1: 
 

Hej lix matte ! 

Ska här försöka förklara varför Lix blev uppsagd, 

Det är absolut inte så att du går omkring med en farlig hund, utan situationerna när han 

attacerat oss personal har uppstått när han i boxen blivit tillrätta visad av oss, då är han som 

en obstinat tonårs pojke som säger att du ska inte säga åt mig vad jag ska göra och då bitit 

efter våra händer, vilket inte är aceptabelt. 

Situationer när han blivit tillrätta visad är när han flygit på loke, när han leker du kan inte 

fånga lix leken, dvs, han springer längs väggarna och låter oss inte få koppla honom inför 

promenad, då när vi ska läsa paragrafer för honom biter han efter oss. 

När han tex, biter sönder något i boxen så som tugga på soffan el en filt och man går in och 

ska ta det från honom är det fånga Lix leken, när han är fast får han en tillsägelse och biter 

efter en, när personal2 skulle bryta mellan Lix och Loke vid ett bråk bet han personal2 i benet. 

personal3 har berättat för dig att Lix bitit efter oss. 

Så han skulle inte attacera vem som helst utan det är oss när vi säger NEJ till honom.  

Dina förslag , att flytta loke, det gör vi inte då Loke var i boxen först, han fungerar bra med 

resten av flocken, det är inte bra att flytta våra hundar in i nya grupper det stör dom andra 

grupperna, Låta Lix gå ut först , det handlar om rang, det är Lix som försöker klättra i rang 

och då går han på den starkaste i flocken . 



Därför går han inte på någon av dom andra i gruppen. 

Vi kan inte låta Lix gå ut föst då hamnar han atomatiskt högre än loke, 

I början var det dom båda som bråka pga av rang, men loke har acepterat oss i personalen, 

och därav slutat, så den senaste tiden är det lix som flygit på loke och inte tvärt om, 

Lix är en väldigt stark kille, i psyket, och behöver väldigt fasta regler och rutiner, och ett 

stark ledarskap, han har svårt att aceptera att det finns flera ledare och , jag tror att han 

skulle må bättre av en dag matte, då det blir du som ägare som är ledaren och dag matten 

bara, men han behöver en hund van männsika som kan hundspråk.  

Lix är inte agressiv, utan en väldigt stark unghund med mycket testosteron, han behöver en 

trygg och fast hand, nu som tonåring, då han tar på sig en för stor roll på dagiset, som han 

inte kan behärska eller e hans rätt. 

 

Mejlsvar 2 (mina frågor är fetade) 
 

1.Jag har fått höra att han anfallit i samband med matning och utgång, 

i vilka andra situationer har Lix anfallit hundar och människor? 
 

han hoppar mot boxdörren när vissa hundar passerar, det är både mot tikar och hanar, 

hoppar dom upp mot väggen för att hälsa på honom har han huggit efter dom, 

sen är det just vid matning och utgång som det skett. 

 

2.Vilken situation föranledde att han fick ligga nedlagd i 30 minuter? 
 

lix har fått ligga ner av 2 anledningar, att visa underkastelse och för att lugna ner sig, det är 

vid situationer när han flygit på loke, eller lekt jaga lix i boxen, och då när man tillslut fått 

tag på honom huggit efter oss i personalen då vi ska koppla honom, det börjar som en lek, 

och leken går ut på att vi inte får ta i honom. 

 

3.Hur ofta och hur länge har han haft munkorg? 
 

han har haft munkorg vid olika tillfällen, finns inget mönster på det, och det är oftast på 

förmiddagen. vi har aldrig låtit han ha den för länge på sig, då han måste kunna dricka 

vatten och sova ordentligt, men det är då det oftast hänt saker , när han blivit av med den. 

 

4.Har Loke också haft munkorg samtidigt? 
 

Vid vissa tillfällen har loke även haft munkorgt på sig, mest i början, men eftersom det var lix 

som gav sig på loke och inte tvärt om, behövde han den inte lika ofta, men dock hade han den, 

för att inte göra skador på lix när det blev bråk. 

 

5.Har den box Lix suttit i varit obevakad vid olika tillfällen? 
 

Det finns alltid personal inne på dagiset, vi lämnar aldrig dagiset obevakat. 

(Utom när de står utanför och röker vill säga, men det anser de inte vara obevakat. Allt enligt 

svaret på min anmälan som jag skickade till kommunen //mattes kommentar) 

 

6.Hur ofta har hundarna slagits och vilka hundar har varit inblandade? 
 

Loke och lix är dom som slagits, i början flög båda på varandra då lix började klättra i rang, 

mot loke, som är en äldre hane och varit på dagiset mycket längre, vilket resulterade i att loke 



försvara sin plats, detta borde lix ha acepterat, men lix fortsatte, så det handlade om rang 

bråk, lix har ingen rätt att klättra över loke. nr 1 så är det vi människor som är ledare på 

dagiset, inte nån av hundarna, men lix ville prova och se. där av bråk med loke och oss i 

personalen.så det handlar inte om att han flyger på vem som helst, för det gör han inte, han 

är stark, ung hund som testar sina begränsningar, men vägrar ta ett nej. 

 

7.Vilka hundar och personer har blivit anfallna? 
 

Loke, personal1, personal2, personal3, personal4 och personal5 (som jag förövrigt inte ens 

kände till //mattes kommentar). samt dom hundar som hoppat upp mot box väggen för att 

säga hej. 

 

8.Vilka skador har uppstått i samband med dessa situationer? 
 

På loke, bit skador som resulterat i veterinär besök, samt chock till stånd på loke så han blev 

blå, vit och apatisk, hans tunga åkte ner i halsen pga av det. 

personalen, hudskrap på armar och ben av lix tänder, 

 


