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Viltvårdare får
in djur i onödan
Många som lämnas dit är friska.
En harunge som
ligger och trycker i
gräset är inte alltid
övergiven.
Men Värmdös
viltrehabiliterare
överhopas av djur
eftersom många
tror det.

NA

Viltrehabiliterare tar hand
om skadade vilda djur och
släpper ut dem till naturen
när de är friska. Under våren
och sommaren har Värmdös
viltrehabiliterare Chris-Tina
Ågren, som bor på Vindö,
fullt upp. Då kommer det
nämligen in många skadade
djur. Men också många djur
som inte alls är skadade.
– Det gör att jag ibland får
fullt med djur och inte kan
ta emot dem som verkligen
behöver vård, säger hon.
Hit kommer vilda djur
från hela kommunen, eftersom stiftelsen Djurens ö på

Vindö, som också tar emot
djur, för tillfället har stängt
för renovering. Eftersom
det inte ﬁnns någon viltrehabiliterare i Nacka hämtar
Chris-Tina Ågren djur även
därifrån.
En gång hämtade hon
en harunge från en familj i
Nacka. Föräldrarna ringde
till henne och berättade
att deras dotter hade hittat
den, övergiven.
– När jag kom dit hade
ﬂickan bäddat ner harungen i en dockvagn. Sedan
hade hon gått runt med den
i området. Föräldrarna var
så glada att ﬂickan hade fått
någon att leka med.
Hon tog hem och skötte
om harungen, men på natten dog den.
– Den var livrädd och så
stressad att den skakade.
Varje vår och sommar får
Chris-Tina Ågren in ungefär
40 djur, varav ﬂera är allvarligt skadade. Men många
tas om hand av välmenande
människor helt i onödan.

Mamman kan vara ute och
leta efter mat eller gömma
sig en bit bort.
– När folk ringer och frågar vad de ska göra brukar
jag säga att de ska avvakta.
De kan försäkra sig om att
djuret inte ligger på ett farligt
ställe, som en väg, och sedan
smygtitta efter om mamman
är på väg. Ligger ungen still
mår den oftast bra.
Vid den här tiden på året
är det just harungar som
många tar hem. När sommaren närmar sig är det
fågelungar och rådjurskid
som kan hittas i skogarna.
– Det ﬁnns mer djur i
Nacka och Värmdö än på
många andra ställen i länet,
eftersom det ﬁnns mycket
skog i här. Men jag har även
hämtat djur från innerstan,
en gång hämtade jag en
harunge i Gamla stan, säger
Chris-Tina Ågren.
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