
KLASSISK DJURHOMEOPATI 

- EN NATURLIG VÄG TILL HÄLSA FÖR DJUR - 
          
 

 
 

Homeopati - en naturlig behandlingsmetod som stärker kroppens självläkande förmåga. 
 
Alla levande varelser har en självläkande förmåga, men stress och även behandling med t.ex. 
antibiotika sänker motståndet mot sjukdom. 
 
Stress måste förstås utifrån ett vidare begrepp – rädsla och osäkerhet, skrämmande upplevelser, 
rangproblem mellan djuren eller samarbetssvårigheter mellan djur och ägare, ett dåligt 
självförtroende, högt ställda krav på djuret eller känslomässiga störningar är i sig faktorer som leder 
till en förhöjd stressnivå.  
 
Stress orsakar bl.a. förhöjda nivåer av stresshormoner i kroppen, som gradvis leder till att organ 
och immunförsvar belastas. I början visar djuret lindrigare tecken på ett sänkt allmäntillstånd men 
successivt ökar problemen för att till slut bli en diagnostiserbar sjukdom. Vilken sjukdom som 
uppstår beror på djurslag, användningsområde och yttre miljö. 
 
Behandling med klassisk homeopati hjälper djuret att finna sin balans igen genom en sänkning av 
stressnivån. När självläkningsförmågan fungerar ordentligt höjs djurets livskvalitet, vilket märks 
tydligt när djurägarna beskriver hur deras djur blir gladare och mer lekfulla samtidigt som glansen i 
pälsen ökar. Sjukdomen eller det mentala problemet går i de flesta fall gradvis tillbaka och efter en 
periods behandling är alla spår borta.  
 
Hur fungerar homeopati? 
 
Homeopati är baserad på den s.k. likhetslagen, en naturlag som innebär att de symtom ett ämne 
kan framkalla kan det även bota.  
Ett enkelt exempel  är att gul lök i homeopatisk form kan bota 
allergisymtom med rinnande ögon. Ett annat exempel är att giftet 
från bin i homeopatisk  form  kan bota  inflammationer  med 
värme, rödhet och svullnad. Man kan kalla homeopati för naturens egen behandlingsmetod. 



För att skapa en läkningsprocess måste djurets psyke och fysiska symtom överensstämma med det 
homeopatiska medlets helhetsbild. En symtombehandling hjälper enbart vid skador och för vissa 
akuta problem.  

 
Klassisk djurhomeopati ger bäst resultat men kräver samtidigt en perfekt matchning av 
likhetslagen och är därmed svårare att arbeta med. En hög utbildningsnivå för utövarna och ett 
bra samarbete mellan djurägaren och djurhomeopaten är viktigt. 
 
Används homeopati i andra länder? 
 
Homeopati är mer utbrett i flertalet övriga EU-länderna än vad det är i Sverige och där finns 

även veterinärer som har valt att arbeta med homeopati. För mer information se www.iavh.org   
 
När djur i ekologisk djurhållning behöver behandling bör de enligt EU-bestämmelser (förordning 
nr 2092/91) behandlas med homeopatika eller andra alternativa produkter hellre än vanliga 
läkemedel. Detta gäller under förutsättning av att dessa alternativa medel har en effektiv 
terapeutisk verkan.  
Orsaken till EU-direktivet bottnar i kunskapen om hur behandling med vanliga läkemedel sänker 
immunförsvaret och därmed på längre sikt försämrar djurhälsan. Även konsumenternas önskan 
om hälsosam mat är avgörande för valet av homeopati. 
 
Användning av homeopati som komplement i mjölkbesättningar leder till betydligt lägre 
förbrukning av antibiotika än vid användning av enbart konventionell veterinärmedicin, utan 
någon märkbar negativ inverkan på kornas hälsa, mjölkavkastning eller djurvälfärd.  
Detta är en av slutsatserna i en norsk doktorsavhandling, Homeopatic treatments of farm 
animals – Homeopatisk behandling av lantbrukets djur, som lades fram av veterinär 
Lisbeth Hektoen vid Norges veterinärhögskola i december 2004.  
 
En likartad slutsats blev resultatet av den svenska undersökningen ”Dokumentation av 
homeopati för nötkreatur” 1999. Där värderade lantbrukarna själva behandlingsresultaten och 
visade att problem med ben/klövar, kalvningsproblem, foderleda eller acetonemi och olika 
sjukdomar hos kalven behandlades mycket framgångsrikt med homeopati. Mastiter var det 
svåraste området men i över hälften av fallen hade lantbrukarna lyckats lösa juverinflammationen 
utan att behöva ta till antibiotika. 
 
Homeopati fungerar för alla djurslag, även om forskning mest har handlat om nötkreatur. 
 
Riktlinjerna inom djurhomeopati är att veterinärer alltid är första instansen för ett sjukt djur. 
Djurägaren kan gå vidare ifall: 

 Behandlingen inte fungerar 

 Biverkningar blir ett problem 

 Fler behandlingar med konventionella mediciner inte är önskvärda 

 Djuret har ett mentalt problem. Veterinärmedicinen har mycket litet att erbjuda för djur med 
mentala problem. Inom djurhomeopatin finns god erfarenhet med behandling av 
problemdjur oavsett om det handlar om aggression, rädslor eller sorg. 

 
Djur skall inte lida i onödan, men inte heller avlivas i onödan eller behöva 

leva med problem som går att behandla. 

 
Vid intresse för behandling av djur, kontakta yrkesorganisationen för djurhomeopater 
Riksförbundet för klassisk djurhomeopati på förbundets hemsida www.rkdh.org för att 
finna en diplomerad djurhomeopat. Fråga om utbildning och erfarenhet. 

http://www.iavh.org/
http://www.rkdh.org/

