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Fängelse för "miljöengagerade" djurplågare - Diverse Hent PDF Djuren levde under vidriga förhållanden. I
kostallarna låg 21 döda djur och de djur som fortfarande levde, tvingades stå upp till knäna i gödsel. Hornen

på en ko hade vuxit i en båge in i huvudet.

I oktober 2002 avkunnades domen: det hittills hårdaste straffet i Sverige för djurplågeri och miljöbrott. Två
män dömdes till tio månaders fängelse.

De svåra missförhållandena på gården avslöjades efter en anonym anmälan på hösten 2001 och den
omedelbara åtgärden blev att avliva de djur som led mest. Sammanlagt måste 21 kor avlivas. Resten av

djurbesättningen flyttades till andra gårdar och ägarna – en av dem förtroendevald i kommunens miljönämnd
– förbjöds att hålla djur!

I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.

Nordisk Kriminalkrönika är ett historiskt verk. Berättelserna och samlingarna är uttryck för den samtid som
de skrevs i, och kan i enstaka fall ha föråldrat eller kontroversiellt innehåll. Eventuellt stötande material är

inte uttryck för förlagets hållning.
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