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LIVESTOCK CARRIERS 

Nils Sjökvist 

 

 

 

Containerfartyget Ever Given och blockeringen av Suezkanalen i år fäste världens 

blickar på sjötransporterna av levande djur. Fast inne i kanalen eller väntande i 

Port Said låg till slut ett tjugotal fartyg med levande djur ombord och väntade på 

att få passera kanalen. Fartygen var så kallade Livestock Carriers som blev fast i 

minst två veckor. De flesta var på väg från Rumänien eller Spanien med får eller 

boskap och var destinerade till hamnar i Röda havet eller Persiska viken. 

Frivilligorganisationen Animals International beräknade att minst 100 000 djur 

fanns ombord på fartygen. Den förlängda restiden orsakade brist på vatten och 

foder. Dessutom var värmebelastningen på djuren hög. 

 

Bland de fartyg som väntade fanns Sea Star Livestock, byggd 1964 och registrerad i 

Togo, Unimar Livestock, byggd 1970 och registrerad i Togo samt Omega Star, byggd 

1991 och som gång var en svenskägd torrlastare med namnet Pallas River. Hon hade 

nu Sierra Leone flagg. Åldern på fartygen, flaggan i aktern och typen av fartyg 

berättar något om vad det är för rederier och tonnage som håller på med 

djurtransporter. 
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Sea Star Livestock 

 

 
Omega Star Livestock 
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Unimar 

Boskapstransportindustrin är väl det sjöfartssegment som har det sämsta ryktet och 

industrin har inte gjort speciellt mycket för att förbättra allmänhetens acceptans. I 

den mån allmänheten är intresserad av att veta hur djuren transporteras och 

behandlas på fartygen förstås. Oftast är det mer bekvämt att titta bort. 

 

Transport av djur på fartyg har förekommit i århundraden men i industriell skala 

började det i slutet på 1960-talet då oljepengarna flödade in i olika arabiska länder. 

För att transportera djur i stor skala började man att använda äldre fartyg som 

byggdes om. Det var vanliga torrlastfartyg, ro-ro-fartyg och bilbåtar men även gamla 

passagerarfartyg som kom till användning. 

 

Det danska rederiet C. Clausen som länge transporterat levande djur mellan 

Danmark och Tyskland var tidigt ute på den internationella arenan. Det 

brandskadade passagerarfartyget Cunard Ambassador byggdes om på Öresundsvarvet 

och blev Linda Clausen. Ett fartyg köptes från ØK, ett annat var en norsk bulkcarrier. 

Båda byggdes om till fårfartyg och blev Dorrit Clausen och Clara Clausen och rederiet 

var en ledande djurtransportör på 1970-talet. Även det danska rederiet Dannebrog 
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byggde om tre tankfartyg till fårtransportfartyg. C. Clausen gick i konkurs redan 

1983.  
 

 

Linda Clausen 

Med transporter av större mängder djur kom också de första större olyckorna. 

Nordstjernans linjefartyg Lions Gate byggdes om till boskapsfartyg på 1970-talet och 

fick namnet Farid Fares. På resa från Australien till Iran med 41 000 får ombord 

började hon brinna och sjönk. Förutom en man räddades besättningen, men alla djur 

gick förlorade. 

Cormo Express, tidigare bilbåt hos K-Line under namnet Mediterranean Highway, 

förlorade över 10 000 får på resa mellan Nya Zeeland och PG på grund av dålig 

ventilation och kvävning. Händelsen stoppade för en tid djurexport från Nya 

Zeeland. Fartyget, som tillhörde holländska Vroon, kom på löpsedlarna 2003 då hon 

anlände med 58 000 får från Freemantle till Saudiarabien. Saudierna vägrade ta emot 

djuren av hälsoskäl och den australienska regeringen tvingades köpa fåren och söka 

något annat mottagarland. Efter flera månader tog Eritrea emot djuren tillsammans 

med en miljon USD. Då hade redan ett stort antal får dött av värme och undernäring. 

Den händelsen blev skälet till att australienska myndigheter började undersöka 

boskapsexportens realiteter.      
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Cormo Express 

 

Boskapsfartyget Unicab, en gång Ben Lines styckegodsfartyg Benlawers, var 1996 på 

resa mellan Australien och Jordanien då hon utanför Tanzania fick brand ombord 

och besättningen övergav fartyget. 67 488 får följde fartyget i djupet, en av de största 

olyckorna för den här typen av fartyg. 

 

 

Unicab 
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Ett annat fartyg med svensk anknytning var Wallenius bilfartyg Don Carlos. Hon var 

en gång, 1976, byggd med en maxkapacitet för 5 000 Toyota personbilar. Hon 

byggdes om till boskapsfartyg i Singapore efter att 1995 sålts till Rachid Fares 

Enterprises i Australien (samma köpare som till Lions Gate). I december 2009 

kapsejsade hon utanför Tartus i Medelhavet varvid 40 man ur besättningen 

räddades, 11 man hittades döda och 32 man saknades. Hon var lastad med 10 274 får 

och 17 932 kor som alla gick ned med fartyget.  

 

Fartyget som förde Panamaflagg hade en rad kvarhållanden bakom sig, den senaste 

skedde samma år som haveriet och hon hade dessutom bytt klassificeringssällskap 

tre gånger. Panamaregistrets rapport kom några år senare och hävdade att dålig 

ursprungsstabilitet i dåligt väder hade förstärkts av fria vätskeytor när man spolade 

av kreatursdäcken vilket orsakat slagsida och förskjutning av den levande lasten. 

Fartyget var inte accepterat för att transportera djur från Australien och fick därför 

söka laster på andra ställen, denna gång Sydamerika.    

 

Danny F II   ex Don Carlos 

 

Trelleborg Ångfartygs AB sålde på 1960-talet kylfartyget White Ocean till Kuwait och 

hon byggdes om till boskapsfartyg och fick namnet Al Khaleej.  1981 förlorade hon 

tusentals får vid en överföring till ett annat av rederiets boskapsfartyg, Al Shuwaikh. 
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Al Khaleej      ex White Ocean 

 

Så här kan man hålla på år efter år med uppräkningar, raden av olyckor är lång som 

en arm. Även under de senaste åren har det skett allvarliga olyckor. Förra året sjönk 

Gulf Livestock 1 i dåligt väder på resa mellan Nya Zeeland och Kina. Av besättningen 

på 43 man omkom alla förutom två, liksom alla 6 000 kor. Fartyget var ett tyskbyggt 

containerfartyg på 630 TEU som sedan blivit kreatursfartyg. Fartyget ägdes från 

Dubai och flaggan var Panamas. 

 

 
Gulf Livestock 1 

Även Queen Hind, byggd 1980 och registrerad i Palau kapsejsade utanför hamnen i 

Midra i Rumänien. Haveriorsaken var med stor säkerhet överlast och dålig stabilitet. 

Fartyget hade 14 600 får ombord, varav 180 överlevde, avsedda för Saudiarabien. 

Efter bärgningen noterades att flera extradäck för djur i hemlighet hade installerats 

ombord. Fartyget hade en dödvikt på 2113 ton. 
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Queen Hind 

I år har minst två fartyg irrat runt i Medelhavet med djur som mottagaren inte 

accepterat på grund av att man misstänkt blue tongue virus. Fartygen var El Beik, ett 

54 år gammalt fartyg med Togoflagg, som lastat 1 800 tjurar i Spanien samt Karim 

Allah, ett 56 år gammalt fartyg registrerat i Libanon med 895 tjurar ombord, också 

från Spanien. Båda fartygens last var avsedda för Turkiet som vägrade att ta emot 

djuren. Djuren hade varit ombord i tre månader och många hade dött av 

påfrestningarna. Fartygen hade tillåtits att bunkra vatten och foder i Grekland men 

hur det sedan har slutat är mig okänt. 

 

 
El Beik 
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Karim Allah 

Ett annat fartyg, Barkly Pearl, ursprungligen byggt i Fredericia 1993, befanns vara i så 

dålig kondition i Australien i år att fartyget belades med nyttjandeförbud och landets 

sjöfartsmyndighet ordnade transport till reparationsvarv. Fartyget är portförbjudet 

från Australien de närmaste två åren. 

 

 
 Barkly Pearl 
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Statistik 

Till skillnad från flera andra sjöfartssektorer har djurtransportindustrin gjort ingen 

eller väldigt lite analys av sin verksamhet för att kunna mäta eventuella 

förbättringar. Rederierna och boskapsuppfödarna har varit under press i de stora 

exportländerna Australien och Nya Zeeland, där veterinärer och andra menar att 

man gjort alltför lite för att förbättra djurens situation under transporterna. 

Australien är det största exportlandet, där 80 procent av boskapsexporten går till 

Indonesien medan Kuwait, Bahrain och Saudiarabien är Australiens största marknad 

för får.  

 

Australienska myndigheter har trots allt ägnat frågan intresse och presenterade 2015 

statistik på djurdödligheten under resorna från Australien. Resorna delas in i korta 

resor, mindre än 11 dagar, och längre. Korta resor anses ha en överdödlighet om mer 

än 0,5 procent av djuren dör. För längre resor är motsvarigheten 1 procent. Siffrorna 

har starkt kritiserats av djurrättsorganisationer och veterinärer för att bara ge halva 

historien. De katastrofala resor som haft en dödlighet från 26 upp till 100 procent har 

inte räknats in för att inte störa medelvärdena och diagrammen innehåller därför 

bara acceptabla resor. 
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Nya Zeeland är stora exportörer av kreatur till Kina och i april i år meddelade Nya 

Zeelands regering att all export av boskap på fartyg skall fasas ut under en 

tvåårsperiod. Regeringen anser att transporterna har allvarligt skadat landets rykte 

som uppfödare och vidmakthållare av en hög standard på djurskyddet. 

 

Djurens liv under sjöresor 

Innan djuren lastas ombord i Australien har de transporterats stående i lastbilar, 

ibland upp till 2 000 km utan vatten eller föda och är ofta utmattade när de anländer 

till hamnens fållor. Här kan de få vänta 5–10 dagar och försöka vänja sig att äta 

pellets, en diet som gör många sjuka medan andra slutar att äta.  Värme och 

överhettning av djuren är ett av de största skälen till dödlighet under resorna. Olika 

organisationer har försökt att stoppa djurtransporterna under det södra halvklotets 

vinterperiod då transporterna till Mellanösterns sommarväder gör att 

värmebelastningen på djuren är som störst. Man har dock inte uppnått några 

positiva resultat. 
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I överfulla bås ombord utsätts djuren för värmestress, sjösjuka, svält och törst. De är 

så tätt packade att många omöjligt kommer åt vatten. Ligger de ner riskerar de att 

trampas ihjäl av andra desperata djur. Den stora mängden djur gör att det trots 

skötarnas ansträngningar byggs upp lager av avföring och urin på däcken och 

speciellt korna täcks mot slutet av resorna från huvud till klövar av sin egen skit. 

Hög ammoniakhalt från djururin skadar ögon och kan ge blindhet hos djuren. 
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 På de längre resorna skall en veterinär finnas med ombord. Dr Lynn Simpson är en 

australiensisk veterinär som arbetat ombord på 57 sjöresor med djur från Australien 

till Mellanöstern. Hon har skrivit många artiklar om djurens verklighet ombord som 

finns att läsa på internet. Läs gärna de artiklarna och se bilderna. Hon utsågs till 

rådgivare till jordbruksdepartementet i Australien som är ansvariga för exporten av 

levande djur. Efter en kritisk rapport tvingades hon bort från den tjänsten av de 

starka intressen som finns inom djurexportindustrin. Hon har följaktligen blivit en 

kontroversiell person, men det finns ändå i dag en stark opinion både i Australien 

och Nya Zeeland för att djurexporten ska stoppas. 

 Dr. Lynn Simpson 
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Fartygen 

Medelåldern på de cirka 120 cattle carriers som finns i bruk är över 35 år och således 

den högsta bland jämförbara fartygssegment. I stort sett alla fartyg är en gång 

byggda för något helt annat än djurtransporter och verkar av haverierna att döma 

vara i dåligt skick. Problem med huvud- eller hjälpmaskineri är vanligt och får 

omedelbart inverkan på djuren ombord. Vid hjälpmotorhaverier får man dra ner 

eller helt stoppa ventilationsfläktarna till djuren. Stopp på huvudmotorer i öppen sjö 

och dåligt väder orsakar allvarliga skador på djuren som kastas från sida till sida och 

slås mot inre delar av fartyget och dessutom förlängs djurens tid ombord. 

 

Boskapslasten förs antingen i öppna eller i inneslutna bås. Ombyggda 

styckegodsfartyg har ofta en kombination av båda med öppna bås överst där gödsel 

och urin kan regna nedåt. Att gödsel och urin är mycket korrosiva ämnen har flera 

ombyggda bilfartyg fått erfara, fartyg som byggts med tunna däck och scantlings. 

Brandfaran ombord är inte heller ringa då man har torrfoder i stora bingar som kan 

självantända. Dålig stabilitet ligger bakom flera stora olyckor.  

 

 
 

Fartygen är således inte bara farliga för djuren utan också för besättningarna och 

skötarna ombord vilket flera stora haverier visat. Inga boskapsfartyg för 

exportländernas flaggor utan de börjar normalt sitt liv under Panamaflagg för att 

med tiden successivt byta ner sig till Palau-, Togo- och Sierra Leoneflaggor. 

Klassificeringssällskap för äldre fartyg finns ofta i Ukraina, Moldavien eller heter 

Columbus American Register, vad det nu kan vara? 
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Men det har också hänt några positiva saker  

Under 2000-talet byggdes några fartyg speciellt konstruerade för djurtransporter. 

Uljanikvarvet i Kroatien, som tidigare byggt bilfartyg, skapade för italienska 

beställare fartyget Becrux på 13 400 tdw. Hon byggdes med fyra öppna däck och med 

fem slutna. Aluminium och rostfritt stål användes överallt där djuren fanns och 

däckshöjden var 2,5 meter. Horisontala och vertikala transportband installerades och 

fyra färskvattengeneratorer typ omvänd osmos med en kapacitet av 600 ton per 

dygn.  Med en maskinstyrka på 15 000 bhp har hon en marschfart på 20 knop. Som 

ett ödets ironi förlorade hon på sin jungfruresa till Mellanöstern 880 kor och 1 400 får 

när man mötte 50 graders temperatur och 100 procent luftfuktighet i Persiska Viken. 

 

 
Becrux 

 

Wellard Rural Export är den dominerande djurexportören i Australien och bolaget 

har skaffat två moderna fartyg av en ny mera modern typ, Ocean Swagman och Ocean 

Outback. Fartygen är Singaporeregistrerade och klassade av RINA och är byggda 

enligt nya regler för luftväxlingar. Minst 80 växlingar per timme krävs under däck 

och 40 växlingar på de öppna däcken. Fartygen har automatiska utfodringssystem 

och vattentillgång runt båsen för djuren. Fartygen har som en stor finess dubbla 

maskinrum som var för sig skall klara framdrift och djurens behov. 
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Ocean Outback 

 

Holländska Vroon är en av världens största djurtransportörer och fick 2014–16 sju 

fartyg av en helt ny typ byggda i Kina. Fartygen sägs ha ventilationskapacitet långt 

över de australienska rekommendationerna och har en skrovutformning som skall 

göra resorna mindre påfrestande för djuren. Wellard och Vroon är de rederier som 

har det mest moderna tonnaget men det är de gamla fartygen som fortfarande 

dominerar marknaden. 

 

 
Generisk bild av Vroons senaste serie boskapsfartyg 2014-2016 
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 Det finns nu starka opinioner i Australien och Nya Zealand mot exporten av levande 

djur. Inte bara transporterna utan det öde som väntar djuren i arabländerna eller 

Indonesien gör att man i stället vill sköta uppfödning och slakt inom sina länder och 

därefter exportera köttet i frusen form. Regeringsbeslutet i Nya Zeeland i år att 

avveckla djurtransporterna inom två år är, förhoppningsvis, det första steget mot en 

avveckling. 

 

 


