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Vilka är de vanligaste vilda djuren ni får 
in till kliniken?

– Mycket fåglar, både små och 
rovfåglar. Vi har haft ormvråkar, 
kattugglor, sparvugglor och havsörnar. 
Havsörnarna är de vackraste och mest 
fascinerande av alla de vilda djuren. 
Men vi har också en hel del smådjur 
som ekorrungar, harungar och 
igelkottar.

– Under en säsong hjälper vi 
någonstans mellan 100 och 150 
skadade vilda djur. Det är impone-
rande att så många vill hjälpa, men 
ibland går engagemanget över styr. 
Djurungar blir ”kidnappade” av 
människor som tror att ungarna är 
övergivna. Dem gäller det att snabbt få 
tillbaka till föräldrarna igen.

Vad är annorlunda med att behandla 
vilda djur?

– De kan dö av stress. Så under-
sökningen ska gå snabbt och jag måste 
vara lugn. På en stor rovfågel gäller 
det också att se upp för klorna som är 
betydligt farligare än näbben.

– Vi börjar med att bedöma vilka 
förutsättningar djuret har att klara sig 
när det släpps ut i naturen, om djuret 
kan klara stressen eller om behand-
lingen skulle bli för plågsam. Om 
förutsättningarna är dåliga, avlivar vi. 

Vad händer med ett skadat vilt djur efter 
veterinär behandlingen?

– Efter 48 timmar måste djuret 
släppas eller placeras hos en viltreha-
biliterare, godkänd av länsstyrelsen. 
Tidigare hade vi ett mångårigt samar-
bete med Viltjouren, en privat rehabi-
literingsanläggning. Tyvärr har den 
lagt ner sin verksamhet, vilket är ett 

stort problem. Så jag rekommenderar 
alla som har ett engagemang att gå 
utbildningar hos Katastrofhjälp Fågel 
och Vilt, KFV. Ju fler som kan ge 
rehabilitering, desto bättre är det. 

Hur känns det att kunna hjälpa skadade 
vilda djur?

– Det är fantastiskt roligt och helt 
ideellt. Det finns ingenstans att skicka 
fakturan när vi behandlat ett skadat 
vilt djur, såvida det inte handlar om 
statens vilt, till exempel havsörnar. Då 
kan vi skicka räkningen till Polisen.

De vilda djuren upptar bara en liten del 
av din arbetstid. Vilka är dina vanligaste 
patienter?

– Hund och katt. Just nu håller jag 
på med min specialistutbildning i 
hundens och kattens sjukdomar. 
Eftersom jag är nischad på hud- och 
tandproblem, tar jag hand om mycket 
ruttnande tänder, kliande hundar och 
slickande katter.

Vad har du gjort i dag, en vanlig onsdag?
– Jag har opererat en sjuårig 

golden retriever och en tioårig saluki 
med testikeltumörer, tagit bort en 
rutten tand på en femårig chihuahua 
och två trasiga hörntänder på en 
hittekatt och kastrerat tre hankaniner.

Vad gör du om tio år, tror du?
– Jobbar som specialist på hundens 

och kattens sjukdomar och hjälper 
skadade vilda djur. 
Men jag har 
utvecklats i min 
yrkesroll och är 
bättre på allt jag 
gör. 

Annika Kozok jobbar på en smådjursklinik, som även hjälper skadade vilda 
djur. De kräver ett speciellt handlag. 

Hur har du det på jobbet?
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NAMN: Annika Kozok
YRKE: Veterinär, utbildad i 
Tyskland
ÅR I YRKET: Tolv
ARBETSPLATS: Evidensia 
Djurkliniken Roslagstull, 
Stockholm
FAVORITDJUR: Hundar, katter, 
ugglor och andra rovfåglar
EGNA DJUR: En tolvårig jack 
russell-blandning och en tioårig 
katt, en före detta patient som 
saknar ett framben men som 
ändå är en duktig musfångare
GILLAR: Att löpträna tillsam-
mans med hunden


