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Vargdödade hundar hedrades

I Värmland har ett 90-tal hundar dödats eller skadats av varg de 

senaste tio åren. Därför samlades knappt 200 personer på Stora 

Torget i Karlstad under onsdagskvällen, för att hedra dom 

hundar som har dödats av varg. 

– Jag tycker att det är viktigt att hedra hundarna, säger Erik Heidenborg, en av 

deltagarna på manifestationen.

Vad betyder hunden för dig?

– Den betyder mycket. Den är ju som ett syskon, säger Erik Heidenborg.

De pengar man samlade in under manifestationen ska gå till en fond för vargskadade 

hundar.

Andreas Dahllöf andreas.dahllof@svt.se [ mailto:andreas.dahllof@svt.se ] 

Publicerad: 12 november 2014 - 21:05

Uppdaterad: 13 november 2014 - 09:11

Page 1 sur 3Vargdödade hundar hedrades - Nyheter | SVT.se

15/11/2014http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmlandsnytt/vargdodade-hundar-...



Mer Värmlandsnytt 

Mer Nyheter 

”För svagt stöd för jakten” Det var fel av Naturvårdsverket att besluta om jakt på 16 vargar 

2013 för att minska inaveln i vargstammen. Det slår Kammarrätten fast i en dom i dag. 

· Igår 19:16

Fel att bevilja vargjakt 

Slalompremiär i Levi 35-årige Markus Larsson från Hammarö laddar för sin 

· Igår 20:3715:e världscup och är nöjd med formen inför slalompremiären i finska Levi i helgen. 

Markus Larsson jagar pallplats 

TILL VÄRMLANDSNYTT 

Signal till omvärlden · Igår 22:20Överens med ÖB: ”Militära förmågan i Sverige måste öka”

Försvarsministern: Vi måste rusta upp 

EU-toppmöte på måndag Fler sanktioner mot Ryssland kan krävas. Det uppger 

· 2 timmar sedanEU:s ordförande Herman Van Rompuy. 

EU kan skärpa sanktioner mot Moskva 
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Jubel vid rymdorganisationen ESA Rymdsonden Rosetta har lyckats sända tillbaka 

· 1 timme sedanmängder av data från kometen 

Rosetta har sänt data från kometen 

Dog hemma inför familjens ögon Oerfarna läkare och bristande rutiner på akuten. 

· Igår 20:13

Dödssjuke Mikael, 32, skickades hem – av fem 
olika läkare 

”Bland de viktigaste sjukdomarna vi har kvar” Mia Eriksson Holst 

· Igår 21:38drabbades: ”Det gör så otroligt ont.” 

Vaccin mot denguefeber på väg 

Finaste utmärkelsen ”Fyller ett hål bland de berättelser som brukar höras från 

· Igår 20:51Paris.” 

Bronshästen till franska ”Girlhood” 

Maria Bergkvist historisk tränare Tre kvinnliga tränare i damallsvenskan –

· Igår 20:56för första gången. 

Sundhage: ”Det var på tiden” 

TILL NYHETER 
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