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13 år som ordförande i Djurskyddets tjänst
 Det började som en kompromiss på ett 
stridigt extra årsmöte tidigt 2001. Den nya 
styrelsen med mig som ordförande tog lite 
motvilligt på sig att reda upp en  
organisation som stod inför att vinna eller 
försvinna, läget för förbundet var riktigt illa. 
Jag lovade att kompromissen skulle bestå i 
ett år, tills man kunde välja en ny styrelse 
och en ny ordförande. För mig blev det 13 år 
i Djurskyddets tjänst.

Min stora behållning under den här tiden 
har varit när jag blivit inbjuden till årsmöten 
och föreningsmöten, det har alltid känts 
riktigt bra att träffa engagerade djurvänner 
i hela landet. Många och långa timmar i bil 
har det varit, men känslan att vi tillsammans 
förbättrar för djuren har gjort att milen hem 
inte känts så långa.

Ett tillfälle som kommer att hänga kvar i 
minnet var när vi på ett årsmöte diskute-
rade frågan om märkning och kastrering 
för alla katter, där samtliga våra föreningar 

kraftsamlade för en namninsamling, och vi 
tillsammans på kort tid fick ihop nästan  
110 000 underskrifter. Det näst bästa  
resultatet i Sveriges historia, alla kategorier.

Ett annat gott minne är när vi tillsammans 
med våra samarbetspartners i jaktfrågor fick 
licensjakten på varg inställd, och att EU tog 
upp frågan på bland annat vår begäran. Ett 
tydligt tecken på framgången var att Jägare-
förbundets ordförande ringde och var arg.

Det arbete som vi nu gör tillsammans med 
Blocket (Trygg djuraffär) är ett mycket vik-
tigt samarbete eftersom allt fler djur byter 
ägare via Blocket.

Det största är ändå alla goda krafter 
inom Djurskyddet Sverige som tar hand om 
många tusen vanvårdade och övergivna djur 
varje år och skapar nya och trygga  
förutsättningar för ett bättre liv.

Nu när mitt ordförandeskap närmar sig 
slutet så kan jag titta tillbaka med värme 
och glädje på åren som gått jättefort. Någon 

klok person sa att min drygt 13 år långa 
mandatperiod är lika långt som ett hundliv, 
det känns som en bra sammanfattning.

Jag kommer att på något sätt fortsätta att 
jobba för Djurskyddet Sverige.

Sven Stenson
Förbundsordförande, Djurskyddet Sverige
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KORT OM DJURSKYDDET SVERIGE

 Djurskyddet Sverige är med sina drygt 12 000 medlemmar och 57 anslutna lokalföreningar 
en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi har arbetat i över 100 år för att hjälpa 
djuren. 

 Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar 
för att djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds 
upp för att bli mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från 
lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske på ett smärtfritt sätt. 

 Vi opinionsbildar och påverkar politiker för att förbättra djurskyddslagstiftningen. Vi finns 
representerade i olika arbetsgrupper och kommittéer, samt är remissinstans åt departement 
och myndigheter.

 Med vårt värdegrundsmaterial REDE (Respekt, Empati, Djur, Etik) jobbar vi med attityd-
påverkan i förskolor och skolor. Läs mer på www.rede.se.

 Vårt arbete finansieras i huvudsak av medlemsavgifter, arv och gåvor. Djurskyddet Sverige 
har 90-konto, verksamheten kontrolleras därmed av Svensk Insamlingskontroll. Stöd gärna vårt 
arbete genom att bidra med en gåva på 90 01 06-6 eller bli medlem eller månadsgivare 
på www.djurskyddet.se.

En av Sveriges största djurskyddsorganisationer

Vi finns i hela Sverige
På www.djurskyddet.se finns föreningarnas kontaktuppgifter och mer information.

Blekinge län 
Djurskyddet Karlshamn
Djurskyddet Ronneby 
Dalarnas län
Djurskyddet Dalarna (Rättvik)
Gotlands län
Djurskyddet Gotland (Visby)
Gävleborgs län     
Djurskyddet Bill & Bull Söderhamn
Djurskyddet Bollnäs-Ovanåker
Djurskyddet Norra Hälsingland (Bjuråker)
Hallands län 
Djurskyddet Norra Halland (Kungsbacka)
Djurskyddet Kattfotens Katthem i Halmstad
Djurskyddet Varberg 
Halmstadsortens Djurskyddsförening
Jämtlands län 
Djurskyddet Jämtlands Län (Östersund)
Jönköpings län 
Djurskyddet Eksjö
Kalmar län 
Djurskyddet Kalmar
Djurskyddet Oskarshamn
Djurskyddet Västervik
Kronobergs län 
Djurskyddet Kronoberg (Växjö)

Norrbottens län 
Djurskyddet Norrbotten (Luleå)
Skåne län
Djurskyddet Helsingborg  
Djurskyddet Kullabygden (Höganäs)
Djurskyddet Landskrona    
Djurskyddet Malmö
Djurskyddet Nordostskåne
Djurskyddet Skånekatten
Djurskyddet Ängelholm/Bjäre
Stiftelsen Lunds Djurskyddsfond  
Stockholms län 
Djurskyddet DOSO
Djurvännernas förening i Stockholm
Djurskyddet Kattvärnet Haninge
Södermanlands län
Djurskyddet Eskilstuna
Djurskyddet Mariefred
Djurskyddet Nyköping
Djurskyddet Strängnäs
Vämlands län 
Djurskyddet Filipstad
Djurskyddet Karlstad
Djurskyddet Kristinehamn  
Djurskyddet Säffle-Åmål
Djurskyddet Sunne
Djurskyddet Westra Wermland (Arvika)   

Västerbottens län
Djurskyddet Skellefteå
Djurskyddet Västerbotten (Umeå)
Djurskyddet Åsele Katthem Kurrlyan
Västernorrlands län 
Djurskyddet Härnösand
Djurskyddet Katthjälpen Sundsvall   
Djurskyddet Sundsvall   
Djurskyddet Ådalen (Sollefteå)
Djurskyddet Örnsköldsvik
Västmanlands län 
Djurskyddet Köping Kattvännerna
Djurskyddet Västerås Huskatten 
Västra Götalands län
Djurskyddet Bohuslän
Djurskyddet Skaraborg (Töreboda)  
Djurskyddet Skövde Katthem 
Djurskyddet Uddevalla
Örebro län
Djurskyddet Örebro   
Östergötlands län 
Djurskyddet Fiahemmet Norrköping
Djurskyddet Mjölby
Linköpings Djurskyddsförening

Föreningarna ovan var vid verksamhetsberättelsens tryck (april 2014) anslutna till Djurskyddet Sverige.
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2012 OCH 2013 I KORTHET

 Årligen hjälpt över 2 000 
övergivna katter, cirka 150 hundar 
och flera andra typer av djur att 
hitta nya hem.

 Tagit fram vår egen mobilapp, 
”Djurskyddat”, som hjälper  
konsumenter att välja företag som 
arbetar aktivt med ett bra djur-
skydd när de handlar mat.

 Haft en vykortskampanj för obligatorisk ID-märkning av katter.

 Drivit kampanj för förbud mot 
djur på cirkus.

 Startat ett stort samarbete 
med Blocket för att värna om 
djuren som köps och säljs i 
Sverige.

 Utvecklat arbetet med vårt värdegrundsmaterial för skolan och för-
skolan, REDE och Mini-REDE, med nya övningar, stort samarbete med 
Skansen, kurser över hela Sverige och mer än en fördubbling av antalet 
användare.

 Haft stor namninsamling 
och lämnat kravlista till Svensk 
Handel för att få bort den 
grymma hanteringen av  
angorakaniner inom kläd-
industrin.

 Arbetat aktivt i råd och referensgrupper på Jordbruksverket, i de 
djurförsöksetiska nämnderna, Svensk Sigills standardråd, Sveriges 
konsumenter, KRAV:s referensgrupp för nya slaktregler och  
WWF:s förtroenderåd.

Under 2012 och 2013 har vi bland annat:
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 Gjort en satsning på sociala 
medier och fördubblat våra 
likes på Facebook.

Under 2012 och 2013 har vi bland annat:

 Arbetat tillsammans 
med uppropet Fyrverkeri- 
Begränsningar med att förbjuda 
all försäljning av fyrverkerier  
och annan pyroteknik till privat-
personer, för att hjälpa alla  
djur som lider och skadas  
när det börjar smälla på nyårs-
afton.

 Svarat på 13 remisser från departement, myndigheter och KRAV.

 Haft flera seminarier och 
webb tv-sändningar under 
Almedalsveckorna.

 Anmält Bregott-reklamen 
till Konsumentverket för vilse-
ledande marknadsföring.

 Sett till att Svenska Kennel-
klubben arbetat fram en egen 
vallningspolicy och att Jord-
bruksverket förstärkt skyddet för 
vallade djur.

 Tagit fram en ny guide för alla 
som driver eller är på väg att 
starta djurhem.

 Utvecklat vårt insamlings-
arbete och satsat på att  
rekrytera månadsgivare.

 Träffat representanter för 
justitiedepartementet och lagt 
fram två krav för att brott mot 
djur ska tas på större allvar 
av rättsväsendet: Att straffet 
för djurplågeri skärps och att 
djurskyddspoliser ska finnas 
över hela Sverige.

Foto: iStockphoto, Sara Frick, Birgitta Wiberg, Vjmarisphotos
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18 000 skrev på för  
schysst angoraull

VÅRT ARBETE MED SÄLLSKAPS- & PÄLSDJURSFRÅGOR

Den grymma behandlingen av kinesiska angorakaniner inom klädindustrin
var en av de mest uppmärksammade skandalerna 2013. Djurskyddet Sverige 
agerade snabbt, med en stor namninsamling och kravlista till Svensk Handel.

Johan Beck-Friis och Åsa Hagelstedt från Djurskyddet Sverige lämnar över en tjock bunt med underskrifter till Karin Johansson (i mitten), vd för Svensk 
Handel. Namninsamlingen uppmanar Svensk Handels medlemmar att ta ansvar för att kontrollera så att angoraull framställs under schyssta villkor.
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I november 2013 vevades den interna-
tionella djurrättsorganisationen PETA:s 
bilder i media. 

De visade arbetet på några kinesiska 
pälsfarmer. Farmer som producerar  
angoraull till klädkedjor världen över,  
kanske också svenska. Bilderna visar  
skrikande fastspända kaniner som får  
pälsen avsliten från huden med jämna  
mellanrum under stort lidande –  
däremellan sitter de instängda i trånga, 
kala gallerburar. Bilder som strider mot allt 
vad svensk djurskyddslagstiftning heter.

– Att bara komma på idén att slita ullen 
av kaninerna är rent vedervärdigt. Kaniner 
håller tyst så länge som möjligt för att inte 
bli tagna som byte, det är en skydds- 
mekanism hos dem. När en kanin skriker 
är det det yttersta tecknet på smärta och 
skräck, säger Johan Beck-Friis, veterinär 
och styrelseledamot i Djurskyddet Sverige.

Djurskyddet Sverige agerade snabbt. Direkt 
efter avslöjandet startade vi en namnin-
samling med kravet att Svensk Handel 
inför regler för att deras medlemmar, 
svenska företag verksamma inom parti- och 
detaljhandel, kan intyga att angoraullspro-
dukterna de säljer tagits fram på ett sätt 
som är förenligt med svensk djurskydds-
lagstiftning. Och att ett trovärdigt kontroll-
system skapas. Butiker som inte uppfyller 
kraven ska sluta sälja angoraprodukter. Vi 

vill också ha en 
certifiering för 
angoraullsproduk-
ter, en tillförlitlig 
märkning som visar 
att de producerats på 
ett schysst sätt.

I slutet av 2013 hade 
drygt 14 500 personer skrivit 
på namninsamlingen. Den höll på 
till och med 5 januari 2014 – då hade vi fått 
in ungefär 18 000 underskrifter.

Idag vet man inte om angoraull från just 
de pälsfarmer PETA filmade finns i kläder 
som sålts i Sverige. Men en överväldigande 
majoritet av all angora som används i 
klädindustrin kommer från just Kina. Och 
efter att PETA:s bilder publicerades avbröt 
svenska klädföretag, i alla fall tillfälligt, 
försäljningen av angoraullsprodukter, efter-
som bilderna från Kina kraftigt stred mot 
deras policys. Nu vill Djurskyddet Sverige 
ha ett permanent kontrollsystem, som ska 
gälla för alla svenska företag som säljer 
angoraprodukter.

Johan Beck-Friis tror att företag med ett väl 
fungerande kontrollsystem skulle tjäna på 
det, även ekonomiskt:

– Idag är många konsumenter angelägna 
om att djur som används till mat eller 
kläder hanteras på ett schysst sätt. Har ett 

företag ett trovär-
digt kontrollsystem 
som de ser till att 
marknadsföra, då 

är jag övertygad om 
att det ger fler kunder. 

Dessutom fler trogna 
kunder, säger han.

Djurskyddet Sveriges upp-
vaktning av Svensk Handel, där vi 

framförde våra krav, skedde i januari 2014.

”Har 
ett företag 

ett trovärdigt 
kontrollsystem som de 

ser till att marknadsföra, 
då är jag övertygad om 
att det ger fler kunder.”

Johan Beck-Friis, 
 förbundstyrelseledamot, 

Djurskyddet Sverige

Inför djurskyddsgaranti för angoraprodukter!

I slutet av november visade TV hur ullen rivs bort från skinnet på 

angorakaniner i Kina, medan djuren skriker av smärta. Var tredje  

månad upprepas behandlingen och dessemellan sitter kaninerna i 

små, nakna burar med nätgaller. Kaninerna orsakas både kraftig  

fysiskt smärta och långvarig mental stress och rädsla på ett sätt som 

är helt oförenligt med svenska djurskyddslagar. Angorakaninerna i 

Kina producerar 90 procent av världens angoraull. 

Djurskyddet Sverige kräver att de företag i Sverige som 

importerar och säljer produkter från angorakaniner ska ge en 

djurskyddsgaranti, där företagen själva kontrollerar så kanin-

uppfödarnas metoder följer svenska djurskyddskrav. Om en 

sådan djurskyddsgaranti inte kan ges ska leverantörer av angora-

produkter bojkottas och angoraplagg plockas bort från butikernas 

sortiment.
 
Djurskyddet Sverige kommer att överlämna dessa namnlistor och 

krav till branschorganisationen Svensk Handel vid en uppvaktning 

under januari 2014.

FÖR- OCH EFTERNAMN E-POST (frivilligt) ORT
Skriv på Djurskyddet Sveriges namninsamling nu!

Foto: A
lex santosa
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H älften av alla hundar i svenska 
städer känner stor oro och ångest 
när fyrverkerierna drar igång på 

nyårsafton. Liksom mängder av katter och 
andra sällskapsdjur, djur som lever vilt och 
en hel del människor.

– Det är verkligen en helvetestid för 
många djur och deras ägare. Runt nyår 
läste jag om flera hundar som sprungit  
bort när de skrämts av fyrverkerier eller 
som legat och skakat i dagar efteråt. Varje 
år dör ett antal djur av chock på grund  
av fyrverkerier och många blir  
traumatiserade, säger Djurskyddet Sveriges 
generalsekreterare Åsa Hagelstedt.

Namninsamlingen FyrverkeiBegränsningar 
startades av Erik Ulén från Örebro och 
ytterligare några privatpersoner i februari 
2013. De vill alltså förbjuda all försäljning 
av fyrverkerier till privatpersoner. I stället 
anser man att ”fyrverkerier ska skötas 

av stat, kommun, föreningar eller klub-
bar – dessa kan anordna fyrverkerier, med 
särskilda start- och stopptider på särskilt 
utvalda platser”. Målet är att få in 
”ett sexsiffrigt antal under-
skrifter” som så småningom 
ska presenteras i en upp-
vaktning av ansvariga 
politiker någon gång 
efter valet 2014.

Djurskyddet  
Sverige har arbetat 
med frågan i flera år 
och under 2013 hjälpte 
vi till med Fyrverkeri-
Begränsningars namn- 
insamling, både från  
kansliet i Stockholm och med 
hjälp av våra lokalföreningar. Vid 
årsskiftet 2013/2014 hade omkring 30 000 
personer skrivit under.

– Vi har också gett, och kommer ge,  
FyrverkeriBegränsningar råd för hur man 
gör en uppvaktning av politiker på ett bra 

sätt, eftersom vi har god kunskap 
om det, säger Åsa Hagelstedt.

Omkring 250 organisatio-
ner, företag och  

föreningar stödjer idag 
uppropet.

På nyårsafton 2013 
publicerade  
Expressen en debatt-
artikel skriven av 

Djurskyddet Sveriges 
general-sekreterare och 

Djurens Rätts förbunds-
ordförande. I den ställs 

bland annat krav på att endast 
stat, kommuner, föreningar och  

klubbar tillåts anordna fyrverkerier, och då 
på fastställda tider och platser.

Hårt arbete mot fyrverkerier 
– för att rädda djuren
Nyår är firandets dag för människor men skräckens för många 
djur som får panik och skadas när raketer och smällare bränns av 
i massor. Under 2013 har Djurskyddet Sverige arbetat tillsammans 
med uppropet FyrverkeriBegränsningar för att förbjuda all 
försäljning av fyrverkerier och annan pyroteknik till privatpersoner.

”Varje år 
dör ett antal 

djur av chock på 
grund av fyrverkerier 

och många blir 
traumatiserade.”

Åsa Hagelstedt, 
 generalsekreterare, 
Djurskyddet Sverige

VÅRT ARBETE MED SÄLLSKAPS- & PÄLSDJURSFRÅGOR
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D jurskyddet Sverige ser stora 
problem med att djur tvingas 
uppträda på cirkus. Långa trans-

porter. Bristande insyn i vilka tränings-
metoder som används. Dålig trygghet och 
ingen möjlighet för djuren att utföra sina 
normala beteenden.

– Det går inte att skapa acceptabla 
förhållanden för djur på cirkus. När de 
åker omkring året runt med bristfälliga 
transporter, obefintliga stallar och så 
vidare. Djurhållningen på cirkus följer 
inte de djurskyddskrav vi har i Sverige 
idag, säger Sven Stenson, ordförande för 
Djurskyddet Sverige.

Djurskyddslagsutredningen har lagt 
förslag på att sjölejon och elefanter ska 

förbjudas på cirkus – men det har inte 
kommit någon lag ännu. Djurskyddet 
Sverige vill gå ännu längre: Förbjuda alla 
djur på cirkus.

I april 2012 drog vi igång en kampanj där 
folk via vår hemsida kunde skicka ett 
färdigskrivet vykort till landsbygds- 
minister Eskil Erlandsson med upp-
maningen att ett generellt förbud mot 
djur på cirkus ska införas. 975 personer 
skickade det elektroniska vykortet.

I juni 2013 skrev vi, tillsammans med 
Djurens rätt och fyra ”kändisar”, som 
engagerat sig i djurskyddsfrågor, en  
debattartikel på SVT Debatt i frågan.

Förbud mot djur på 
cirkus en hjärtefråga
Ett förbud mot att djur tvingas uppträda på cirkus är en 
hjärtefråga för Djurskyddet Sverige. 2012 och 2013 fortsatte vår 
kamp för det med kampanjarbete och debattinlägg.

Vykortskampanj för  
ID-märkning av katter 
2012 drog Djurskyddet igång en vykorts-
kampanj med adress Sveriges riksdagsleda-
möter. Vårt krav: Inför en obligatorisk ID-
märkning som skulle rädda livet på många 
tusen bortsprungna och övergivna katter.  

Det finns ungefär 100 000 hemlösa katter i 
Sverige. En förskräckande siffra, som skulle 
minska en hel del om ny lagstiftning införs 
med kattens bästa i fokus. En åtgärd som 
skulle få stor positiv effekt är om tvingande 
regler som säger att alla katter måste ID-
märkas införs.

– Vi kräver obligatorisk ID-märkning av två 
skäl. Dels för att hjälpa katter som sprungit 
bort att hitta tillbaka hem till sina ägare. 
Men också för att ställa krav på att kattägare 
faktiskt tar sitt ansvar och inte överger sina 
katter och tror att de ska klara sig själva, 
säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare för 
Djurskyddet Sverige.

Till Djurens dag 2012 drog Djurskyddet 
Sverige igång kampanjen. Vi tryckte upp  
3 000 katt-vykort som vi spred med hjälp 
av våra lokalföreningar runt om i Sverige. 
Lokalföreningarna delade ut vykorten till 
allmänheten. De gick även att beställa direkt 
från vår hemsida. 

Det finns ett färdigt lagförslag om obliga-
torisk ID-märkning av katter, som dock ännu 
inte varit uppe för omröstning i riksdagen. 
På vykorten fanns en förtryckt uppmaning 
till landets riksdagsledamöter, att när det är 
dags för votering, säga ja till förslaget.

Tillsammans med vykorten skickade vi 
också med en lista över riskdagsledamöter 
och varifrån i Sverige de kommer. På så sätt 
fick folk möjlighet att skicka kort till ledamö-
ter från den egna hembygden.
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Hej!

Varje år överges och förloras tiotusentals 
katter. Dom lyckliga omhändertas av ett 
djurhem men många fryser eller svälter 
ihjäl.  

Om alla katter var ID-märkta skulle bort-
sprungna katter hitta hem och djurägare 
som överger sin katt kan ställas till svars. 
Djurskyddsutredningen har föreslagit en 
lag om obligatorisk ID-märkning. 

Nu hoppas jag att ni i riksdagen fattar 
beslut om detta.

Vänligen

www.djurskyddet.se 
På vykortens 

baksida fanns en 
förtryckt uppmaning till 
landets riksdagsleda- 

möter om att fatta beslut 
om obligatorisk ID- 

märkning av  
katter.
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Hårt arbete för vallade 
djur gav resultat
När berättelser om får, nötkreatur och ankor som skadats svårt under hobbyvallning 
kom in agerade Djurskyddet Sverige. Under 2013 såg vi till att Svenska Kennelklubben 
fick en egen vallningspolicy och att Jordbruksverket ändrade sina regler.

VÅRT ARBETE MED LANTBRUKSDJURSFRÅGOR
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Hobbyvallning har blivit allt populärare och ger upphov till att många djur far illa.
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H obby-
vallning, 
alltså en 

typ av träning som 
framförallt sker för 
att vissa hundar ska få 
öva upp sina medfödda 
vallningsegenskaper, har 
ökat på senare år. Samtidigt har 
allt fler uppgifter om vallade djur som far 
illa kommit in till Djurskyddet Sverige. 
2012 hörde flera olika källor, hundägare 
med mångårig erfarenhet av vallning, av 
sig med oroande berättelser om vad de 
sett vid olika tillfällen. Det handlade om 
bitskador på vallade djur, brutna ben på 
får och nötkreatur, djur som vallats hela 
dagar utan vila och uppätna ankor.

– Vi intervjuade flera av dem som hade 
hört av sig. Vi gick igenom anteckningar 
de gjort, studerade foton och filmer de 
tagit. Och jag var inne och tittade en del 
på Youtube-klipp från vallning och där såg 
jag ganska ofta stressignaler från vallade 
djur, främst får och nötkreatur, berättar 
Katarina Lingehag-Ekholm, styrelseleda-
mot i Djurskyddet Sverige med ansvar för 
lantbruksdjur.

Det visade sig att Svenska Kennelklubben 
inte hade några regler för hur vallade djur 
ska skötas och skyddas, och på Djurskyd-
det Sveriges initiativ började arbetet med 
att få fram en väl fungerande vallningspo-
licy. Efter ett inledande möte träffades så 
Djurskyddet Sverige, Svenska Kennelklub-
ben, ett par rashundsföreningar för hun-
dar som vallar, Lantbrukarnas riksförbund 

och Svenska 
Fåravels-

förbundet 
sommaren 

2013. Kennel-
klubben presente-

rade senare en policy 
men den var alldeles för 

svag, säger Katarina Lingehag-
Ekholm. 

Djurskyddet Sverige arbetade då fram ett 
eget förslag.

– Där fanns mycket konkret. Till exem-
pel tidsangivelser för hur länge djur kan 
vallas utan vila, att det är oacceptabelt att 
valla lågdräktiga och högdräktiga tackor 
och att man bara ska valla vuxna ankor, 
säger Katarina Lingehag-Ekholm.

Och så kom så Svenska Kennelklubbens 
färdiga policy mot slutet av 2013. Där 
finns noggranna regler för hur de vallade 
djuren ska må och skötas om. För hur 
träningsplatsen ska vara utformad och för 
vilka kunskaper som krävs av hundföra-
ren.

– Det blev mycket bra, de lyssnade 
mycket på oss. En mycket stor del av den 
färdiga policyn bygger på förslag från 
oss. Och frågan hade aldrig kommit upp 
om inte vi hade drivit den, säger Katarina 
Lingehag-Ekholm.

Under 2013 har Djurskyddet Sverige också 
fått Jordbruksverket att ändra i sitt täv-
lingsreglemente så att skyddet för vallade 
djur förstärks. Vi har dessutom arbetat 
fram en egen vallningspolicy.

”Vi 
gick igenom 

anteckningar, 
studerade foton och 

filmer. Och jag var inne och 
tittade en del på Youtube-

klipp från vallning och 
där såg jag ganska ofta 

stressignaler från  
vallade djur.”

Katarina Lingehag-Ekholm, 
förbundsstyrelseledamot,  

Djurskyddet Sverige
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Anmälde  
Bregottreklamen 
I Arlas reklam ges bilden av att de kor 
som producerar grädden till Bregott 
lever ett närmast perfekt liv med långa 
dagar ute på grönbete i den svenska 
naturen. Verkligheten är ofta långt från 
den idyll som det stora mejeriföretaget 
vill måla upp. I februari 2013 anmälde 
Djurskyddet Sverige och Sveriges  
Konsumenter reklamen till Konsument-
verket för vilseledande marknadsföring.

Den specifika reklamfilm som vi valde att 
anmäla heter ”Kvalitetskoll i Bregottfa-
briken”. Där ser man bland annat en kalv 
som diar en ko ute på en vacker som-
maräng. Men i verkligheten tas kalvar 
från kor bara någon dag efter födseln. Är 
de under sex månader omfattas de heller 
inte av beteskravet. Så små kalvar ute på 
bete är därför en mycket ovanlig syn, även 
i Sverige.

Vi har också andra invändningar mot 
reklamen, bland annat:
• En del av den grädde som används 

för att tillverka Bregott köps in från 
andra länder, bland annat från Dan-
mark och där är djurskyddsreglerna 
mycket sämre än i Sverige. Det finns 
till exempel ingen som helst garanti 
för att danska kor fått vara ute på 
grönbete, ens en enda dag om året 

• I svensk djurskyddslagstiftning finns 
krav på att kor ska få vara ute på 
grönbete under en del av året, men 
länsstyrelsernas inspektioner visar 
att en hel del bönder i vårt land 
struntar i det. Det finns också mjölk-
bönder som har dispens från kravet.

Konsumentverket får in tusentals ärenden 
varje år och säger att de måste hård-
prioritera vad de ska göra till så kallade 
tillsynsärenden. De valde att inte gå vidare 
med vår anmälan mot Bregott-reklamen.
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VÅRT ARBETE MED ROVDJURSFRÅGOR

Remissmöte med  
regeringens vargutredare

D en 30 augusti 2013 anordnade 
regeringen ett remissmöte om 
Vargkommitténs betänkande 

”Åtgärder för samexistens mellan människa 
och varg” (SOU 2013:60). Djurskyddet  
Sverige var en av remissinstanserna på 
plats.

I betänkandet föreslås bland annat att 
vargstammen måste uppnå så kallad gynn-
sam bevarandestatus för att licensjakt ska 
kunna tillåtas (vid tiden för remiss- 
mötet hade riksdagen ännu inte tagit 
beslut om vad som är gynnsam bevarande-
status i praktiken). Samtidigt ska det bli 
enklare att beviljas skyddsjakt.

– Det är positivt att utredaren inser 
att vargstammen måste uppnå gynnsam 
bevarandestatus innan licensjakt tillåts, 
men förslaget lägger allt för stor fokus 
på förenklad skyddsjakt för att blidka 

vargmotståndare, sa 
Sven-Erik Alhem, 
förbundsstyrelse-
ledamot i Djurskyd-
det Sverige, efter 
remissmötet.

Det föreslås också 
bland annat att 
ersättningen till 
människor som fått 
sina tamdjur skadade av 
varg höjs, liksom bidragen 
för att bygga skyddsstängsel. 
Bra, tycker Djurskyddet Sverige, men 
vi anser att mycket mer bör göras. Till 
exempel att staten finansierar femtrådiga 
elstängsel för att skydda tamdjur. Tiden 
innan inhägnaderna är uppe kan arbetslösa 
ungdomar anställas som fårtillsyningsmän 

i utsatta områden, 
föreslår Sven-Erik 
Alhem.

– Att både skyd-
da tamdjur, skapa 
arbete åt arbetslösa 
och komma ifrån 
enkla "skjut-vargen-
lösningar" är åtgär-

der som gynnar alla, 
säger han.

Vargkommittén vill också 
öka toleransen för varg och 

”begränsa” den illegala jakten, men få 
konkreta förslag förs fram.

Djurskyddet Sverige kräver nolltolerans 
mot illegal jakt och anser att kunskap om 
vargen bör spridas på ett betydligt bättre 
sätt än nu för att öka förståelsen för den.

Vi har under många år arbetat för vargens rätt i vårt land. På 
sensommaren 2013 var Djurskyddet Sveriges Sven-Erik Alhem 
på ett stort remissmöte för att diskutera och lämna våra 
synpunkter på Vargkommitténs förslag.

”Att både 
skydda tamdjur, 
skapa arbete åt 

arbetslösa och komma 
ifrån enkla ”skjut-

vargen-lösningar” är 
åtgärder som gynnar 

alla.”
Sven-Erik Alhem, 

förbundsstyrelseledamot,  
Djurskyddet Sverige
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D jurskyddet Sverige har under 
många år arbetat för rovdjuren 
i Sverige. Till exempel anmälde 

vi den svenska licensjakten på varg till 
EU-kommissionen 2010, kritiserade 
lodjursjakten i ett öppet brev till Natur-
vårdsverket 2011 och vi har kontinuerligt 
arbetat för att få till ett förbud mot jakt 
med fälla. 

Under 2012 och 2013 har vi fortsatt att 
uppmärksamma jakt- och rovdjursfrågor 
via pressmeddelanden och genom sam-
arbete med olika organisationer som är 
engagerade frågan. Vi har bland annat:
• Protesterat mot att så kallad skogs-

bränning sker under försommaren 
och därmed dödar och skadar mäng-
der av nyfödda djurungar. Vi är inte 
emot skogsbränning i sig, men anser 
att de ska genomföras när ungarna 
vuxit upp och kan klara sig undan 
en eldsvåda

• Uppmärksammat det  
problematiska i att Svenska  
Jägareförbundet årligen får 
betydande medel från regeringen 
för att informera och förmedla 
kunskap om stora rovdjur och 
påbörja arbetet med att ”förbättra 
vargstammens genetiska status”. 
Djurskyddet Sverige har svårt att 
se att Jägarförbundet skulle vara  
opartiskt i frågan och anser att 
lika mycket pengar för infor- 
mationsspridning ska gå till 
organisationer som vill bevara och 
utöka vargstammen. 

• Protesterat mot Naturvårdsverkets 
beslut att tillåta skyddsjakt på  
32 vargar i januari 2012. När 
frågan blev känd av EU- 
kommissionen, efter påtryckningar 
från flera olika organisationer, 
ställdes skyddsjakten in.

Skogsbränning på försommaren som dödar och 
skadar många djurungar och beslut om skyddsjakt på 
över 30 vargar – två frågor som Djurskyddet Sverige 
uppmärksammat och arbetat med under 2012 och 
2013. Vårt arbete för de vilda djurens rätt fortsätter.

Vilda djurs 
rätt i fokus

Vargkvällar i  
Djurskyddets regi
Under 2013 anordnade vi två ”vargkvällar” 
för allmänheten, i samarbete med två av våra 
lokalföreningar (Djurskyddet Nordostskåne 
och Djurskyddet Kronoberg). På mötena 
medverkade, förutom Sven Stenson och 
Sven-Erik Alhem från Djurskyddet Sveriges 
förbundsstyrelse, även representanter från 
Svenska rovdjursföreningen, länsstyrelsen 
med flera.

Under träffarna diskuterades frågor som 
hur man ska skydda tamdjur från varg, hur 
människa och varg kan leva i samexistens 
med mera. Dessutom delades Djurskyddet 
Sveriges broschyr ”Våra svenska rovdjur” ut. 
Broschyren har även spridits till våra lokalför-
eningar och till allmänheten via vår hemsida.

Beställ  
rovdjursbroschyren!

I vår rovdjursbroschyr hittar du 
kortfattad information om varg, 
lodjur, björn, järv och kungsörn. 
Beställ broschyren på  

www.djurskyddet.se

1

Våra svenska rovdjurVarg Lodjur Björn Järv Kungsörn
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VÅRT ARBETE MED OMPLACERING AV DJUR

I november 2013 firade Djurskyddet 
Kalmars djurhem på Skälby gård tio- 
årsjubileum. Sedan 2003 har man 

hjälpt djur i nöd. Oftast handlar det om 
katter som vanvårdats eller som har över-
givits av folk som tröttnat på dem.

– Det kommer in så många djur hit som 
är i mycket dåligt skick. Som kan vara 
väldigt aggressiva och inte har någon tillit. 
Och så börjar man jobba med dem, försik-
tigt tar man steg för steg, säger förestånda-
ren Camilla Henningsson och fortsätter:

– Och sen, när man till slut får en katt 
som bara hoppar upp i knäet på en och 
spinner … Det är en så jäkla stor belöning 
att se hur fantastiska de här djuren blir. Att 
rädda ett djur, se hur det repar sig och när 
man sedan kan placera det i ett nytt bra 
hem – det är en fantastisk känsla.

Djurskyddet Kalmar är en av många av 
våra lokalföreningar som hjälper till att 
omplacera tusentals vanvårdade och över-
givna djur varje år. Djurhemmet på Skälby 
gård har ett välfungerande samarbete med 
länsstyrelsen och polisen och det är via 
dem de får in framförallt katter i nöd. Varje 
år får omkring 60 katter nya, trygga hem 
genom djurhemmets arbete. Ibland är det 
rena rama detektivarbetet.

– Vi fick in en äldre ID-märkt hankatt för 
inte så länge sedan. Men märkningen var 
jättegrumlig, en veterinär vi tog den till 
lyckades inte tyda den. Vi annonserade i 
KalmarPosten, på vår hemsida, ja, över-

allt. Men ingen kändes vid den, berättar 
Camilla Henningsson.

Månaderna gick och tiden började rinna 
ut för katten.

– Jag hade ont i magen och låg uppe på 
nätterna och grubblade, det kändes så fel 
att avliva en frisk katt för att vi inte kunde 
tyda ID-märkningen. Så tänkte jag att det 
måste gå att söva honom och på något sätt 
skrapa örat för att få fram märk-
ningen.

Sagt och gjort, Camilla 
Henningsson tog med 
katten till veterinären 
igen. Den sövdes och 
med hjälp av läkar-
sprit och skrapning 
fick man igång 
porerna i örat. Till 
slut blev märk-
ningen synlig. Det 
visade sig att kat-
tens ägarpar hade 
skilt sig, och varken 
mannen eller kvinnan 
bodde kvar på orten.  
Efter flera turer hamnade 
den gamle kattgentlemannen 
till slut hos en nybliven änka. Där 
lever han numera ett mycket gott liv.

Camilla Henningsson och hennes kollegor 
är noggranna när de ska hitta nya hem åt 
katter som kommer in till djurhemmet. 
De intervjuar potentiella ägare för att se 

om de är lämpliga. Tar reda på vilka de är, 
hur deras familjesituation ser ut, om det 
finns andra djur i hemmet etcetera. Vid 
köpet får ägarna skriva på ett kontrakt där 
de förbinder sig att vårda katten väl. Det 
kan till exempel handla om sådant som att 
man ska försäkra och vaccinera katten, att 
man måste ta den till veterinär och betala 
för besöket om den blir sjuk eller skadas, 

att man ska annonsera om katten 
springer bort och att den inte 

får avlivas utan att ägaren 
tagit kontakt med 

Djurskyddet Kalmars 
djurhem. 

– Vi har också rätt 
att besöka katten 
för att se att den 
vårdas väl i sitt 
nya hem, säger 
Camilla  
Henningsson.

Det är långt ifrån 
bara katter som får 

hjälp av Djurskyddet 
Kalmar.

– Vi har ett mycket brett  
kontaktnät med folk som är kunniga 

om olika typer av djur. Så skulle vi till ex-
empel stöta på reptiler i vårt arbete vet vi 
var vi kan vända oss för att de ska få bästa 
möjliga hjälp, säger Camilla Henningsson.

Sedan 2004 har Djurskyddet Kalmars 
djurhem också en egen djurminneslund.

På Djurskyddet Kalmars djurhem får katter i nöd en oas medan personalen arbetar 
med ljus och lykta för att hitta nya trygga familjer åt dem.
– Att rädda ett djur, se hur det repar sig och när man sedan kan placera det i ett nytt 
bra hem - det är en fantastisk känsla, säger föreståndaren Camilla Henningsson.

Oas för övergivna katter

”Vi får in 
så många djur 

som är i mycket 
dåligt skick. De kan vara 
väldigt aggressiva och 

inte ha någon tillit. Och så 
börjar vi jobba med dem, 

försiktigt tar vi steg 
för steg.”

Camilla Henningsson,  
Djurskyddet Kalmar
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Djurhemskommittén
Djurskyddet Sveriges djurhemskommitté 
behandlar bidragsansökningar som  
kommer in från de av våra lokalföreningar 
som driver djurhemsverksamhet.  
Kommittén utarbetar sedan ett förslag 
till Djurskyddet Sveriges förbundsstyrelse 
om hur mycket pengar som ska betalas 
ut i varje enskilt fall. Slutgiltigt beslut tas 
sedan av förbundsstyrelsen. De utbetalda 
medlen kommer från Swedbank Robur  
Humanfond

Djurhemskommittén anordnar också 
utbildningar för medlemmar i de av våra 
föreningar som driver djurhem.

Ny djurhemshandbok 
Hösten 2013 gav Djurskyddet Sverige ut 
en broschyr med tips och information för 
alla som driver eller är på väg att starta 
ett djurhem. I den finns råd om sådant 
som lokalens utformning, hur man får tag 
i volontärer som kan hjälpa till, vilken ut-
bildning som krävs för att få driva ett katt- 
eller hundhem, för att ta några exempel.

Broschyren heter ”Liten handbok för 
djurhem” och är framtagen av  
Djurskyddet Sveriges djurhemskommitté.
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D e har mycket på sitt bord, alla som 
arbetar ideellt i Djurskyddets lokal-
föreningar från Skåne till Norr- 

botten. Det handlar om en mängd olika 
frågor, allt från viltrehabilitering till  
kampanjer för att få människor att  
kastrera sina katter. Men också om att 
sprida information i skolor, anordna  
föreläsningskvällar och ge goda råd till 
allmänheten om djurhållning och djurskydd.

Många föreningar samarbetar med  
länsstyrelsernas djurskyddsinspektörer  
och polisen.

Omplacering av djur som misskötts eller 
övergivits är en av de absolut viktigaste 
uppgifterna. Ungefär hälften av våra cirka 
60 lokalföreningar driver egna djurhem, 
men långt fler arbetar med att ge djur i nöd 
nya, trygga familjer.

Tusentals djur får nya hem via lokal- 
föreningarna varje år. Till exempel fick  
2 114 katter och 136 hundar det år 2012.  
Men föreningarna hjälper de allra flesta 
typer av djur, allt från sköldpaddor och  
reptiler till kaniner, hamstrar, fiskar och 
fåglar.

En del föreningar har också speciella  
minneslunder där människor kan hedra 
älskade husdjur som gått bort. 

– Våra lokalföreningars arbete är  
ovärderligt. Varje vecka lägger de ned  
timmar på att hjälpa djur på olika sätt,  
säger Djurskyddet Sveriges ordförande  
Sven Stenson. 

Lokalföreningarna arbetar självständigt, 
med egen verksamhet och egen styrelse, 
men deltar i riksförbundets informations- 
och opinionsbildningskampanjer. 

Lokalföreningarna  
– navet i vår verksamhet
Våra lokalföreningar är en mycket viktig del av Djurskyddet 
Sveriges verksamhet. Tillsammans räddar de tusentals övergivna 
och vanvårdade djur varje år.

Camilla Henningsson på Djurskyddet Kalmars djurhem brinner för att rädda övergivna katter.
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VÅRT ARBETE MED JAKTFRÅGOR

Stort samarbete med Skansen, kurser över hela Sverige, nya 
övningar och inte minst långt över en fördubbling av antalet 
registrerade användare. Mycket har hänt med Djurskyddet 
Sveriges värdegrundsmaterial för för- och grundskolan under 
2012 och 2013. 

Framgång  
för REDE!

G ensvaret från lärare och förskol-
lärare som gått kurser i Djur-
skyddet Sveriges värdegrunds-

material har minst sagt varit positivt.
– Våra utvärderingar visar att i princip 

alla är nöjda och väldigt tacksamma. 
De tycker att övningarna är välarbetade 
och de är mycket positiva till att det är 
anpassat efter läroplanen, säger projekt-
ledaren Helena Risinger.

REDE, som står för Respekt, Empati, Djur, 
Etik, är namnet på vårt värdegrunds-
material för grundskolan. Vi har också 
arbetat fram ett material för förskolan, 
Mini-REDE, med Sarah Vikslund som 
projektledare. Materialen kan laddas ner 
gratis på www.rede.se (det går också att 
köpa dem som papperskompendium) och 
innehåller ett antal olika övningar som 
lärare kan använda för att träna barns 
empati och få dem att växa upp till män-
niskor med medkänsla och respekt för 

djur, natur och andra människor. Veten-
skapliga utvärderingar visar att övning-
arna har god effekt och ökar empatin hos 
de barn som gör dem. REDE lanserades 
för första gången 2007 och Mini-REDE 
2012.

Helena Risinger och Sarah Vikslund har 
sett hur intresset för framförallt Mini-
REDE vuxit stort under de senaste åren.

– Under 2013 höll jag ofta kurser två 
gånger i veckan. Det har varit en del av 
vår plan för Mini-REDE, att verkligen 
åka runt i Sverige och utbilda förskolor 
i materialet. Det är alltid bäst när hela 
arbetslaget bestämt sig för att börja 
använda övningarna och får gå en intro-
duktionskurs tillsammans, säger Helena 
Risinger.

I slutet av december 2013 hade nästan 
7 000 lärare, förskollärare och andra 
pedagoger registrerat sig som användare 
av REDE eller Mini-REDE. Hela 4 211 av 

Mini-REDE utvärderat
2012 genomförde forskaren Agneta 
Simeonsdotter Svensson på Göteborgs 
universitet en studie över hur Mini-REDE 
påverkar förskolebarn i åldrarna tre till fem år. 
Den visar bland annat att flickor och pojkar 
som gjort Djurskyddet Sveriges värdegrunds-
övningar fick ökad insikt i etiska frågor. De 
hade också betydligt lättare för att förstå 
och relatera till djurs och människors behov 
jämfört med barn i motsvarande ålder som 
inte gjort övningarna.

2009 gjorde forskare vid Mälardalens hög-
skola en studie om REDE, vårt värdegrunds-
material för grundskolan. Studien visar att 
övningarna har god effekt och ökar empatin 
på framförallt pojkar. Att det främst är pojkar 
som påverkas beror antagligen på att flickor 
i den åldern ofta redan har utvecklat stor 
förståelse och empati för djur och människor.

REDE-klubben
Djurskyddet Sveriges egen djurklubb för 
barn, REDE-klubben, startade på allvar och 
fick sina första medlemmar 2012. Varje med-
lem får ett diplom. Dessutom en tidning, som 
utkommer fyra gånger om året, och som kan 
innehålla till exempel djurskyddstips, berät-
telser om djur och pyssel. Barnen kan också 
skicka in teckningar, foton och insändare till 
redaktionen. 

I slutet av 2013 hade REDE-klubben  
362 medlemmar.

1

Så hjälper du igelkotten 
i vinter

PYSSEL!
LÄSARFOTON

KLUBBEN

Nr 3/4 2013

1

Vilda  
djurungar  
- övergivna  
eller inte? PYSSEL!

LÄSARFOTON

KLUBB
EN

Nr 2 2013

Fem nya övningar
Under 2012 och 2013 har REDE fått fem 
nya övningar, nämligen:
• Djurskyddslagen
• Djurens dag
• Mobbning – Att stå emot grupp-

tryck
• Hästarnas känslor och språk
• Övergivenhet

VÅRT ARBETE MED DJURSKYDD I SKOLAN
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dessa gjorde det under 2012 (1 245) och 
2013 (2 966).

– Det har varit en mycket kraftig ök-
ning de senaste åren. Och det beror alltså 
främst på att det blivit ett väldigt stort 
intresse för Mini-REDE. Vi har haft en 
intensiv marknadsföring av det, inte minst 
i lärartidningar och tidningar för försko-
lan – det har gett resultat, säger Helena 
Risinger.

I slutet av 2012 startade Djurskyddet 
Sverige ett stort samarbete med Skansen. 
Det innebär att vi håller anpassade REDE-
lektioner för skol- och förskoleklasser på 
tisdagar, där barnen också får träffa djuren 
på Lill-Skansen. Lektionerna har varit 
mycket uppskattade och har blivit de mest 
bokade på Skansen. 

Idag är vårt värdegrundsmaterial en vik-
tig del av skolverksamheten på Skansen.

– Det har betytt en hel del, både för oss 
och för Skansen, säger Helena Risinger.

Under 2012 och 2013 har vi också bland annat:
• Gjort om hemsidan REDE.se. Den har fått ett mycket mer professionellt utseende. Och 

där finns nu ett speciellt kunskapsrum, med allt från vetenskapliga avhandlingar och 
uppsatser till populärvetenskapliga artiklar. 

• Arbetat fram ett välfungerande register över REDE-användare. För att få tillgång till 
materialet måste man numera registrera sig. Det gör man enkelt på hemsidan REDE.se.

• Arbetat för att få så många av dem som skaffat vårt värdegrundsmaterial att använda 
det aktivt i sin undervisning. 2012 införde vi ett system med automatutskick av mejl till 
registrerade användare (ett mejl skickas tre dagar efter att man registrerat sig, ett efter 
tre månader och ett efter sex månader) för att påminna dem om REDE och Mini-REDE.

• Gjort om materialet så att det blivit lättillgängligare och mer pedagogiskt utformat.
• Skickat information om REDE till 366 biträdande rektorer i Stockholmsområdet.
• Presenterat REDE och Mini-REDE på Skolforum i Älvsjö.
• Presenterat REDE och Mini-REDE på Husdjursmässan.

• Arbetat fram fem nya REDE-övningar.

• Synts i media. Metro, Tidningen Förskolan och Skolvärlden har under 2013 skrivit om 
REDE och Mini-REDE.

Läs mer på www.rede.se

Djurskyddet Sveriges värdegrundsmaterial för skolan och förskolan blir allt populärare.
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VÅRT ARBETE MED KONSUMENTFRÅGOR

Människor med bristfälliga kunskaper som köper djur på impuls och hundar och 
katter som slumpas bort för ingenting – två brännande frågor för Djurskyddet 
Sverige. 2012 inledde vi ett stort samarbete med landets största näthandelsplats, 
Blocket.se, för att värna om djuren som köps och säljs i Sverige.

Stort samarbete med 
Blocket för djurens bästa

T rygg djuraffär. Så heter det projekt 
Djurskyddet Sverige drog igång 
med Blocket under 2012. Det 

innebär bland annat att våra råd om vad 
man ska tänka på innan man köper ett 
djur finns väl synligt i direkt anslutning till 
exempelvis hund- och kattannonser. 

– Det är ett jättestort problem att många 
människor köper djur utan att veta vad det 
innebär. Jag tror att utbildningsbehovet är 
oändligt, säger Åsa Hagelstedt, general-
sekreterare för Djurskyddet Sverige.

Blocket har över 4,5 miljoner besökare varje 
vecka och en överväldigande majoritet av 
alla svenskar har någon gång köpt eller sålt 
något där. Handeln med djur är igång varje 
dag, i stor skala.

– Vi kan konstatera att väldigt många kö-

per sina djur på Blocket. Då är det viktigt 
för oss att vara där, säger Åsa Hagelstedt.

Djurskyddet Sveriges råd finns för alla 
djurkategorier, inklusive tips på hur man 
ska undvika att köpa så kallade smuggel-
hundar, som ofta fötts upp under mycket 
plågsamma former och med bristande 
smittskydd. Dessutom har vi fått Blocket 
att införa minimipriser för hundar (1 000 
kronor) och katter (500 kronor).

– Det tror jag ger mycket. Är något gratis 
eller väldigt billigt är det lätt för många att 
skaffa det utan att tänka efter. Nu arbetar 
vi för att det ska införas minipriser för alla 
djur, säger Åsa Hagelstedt.

– För det är kostsamt och kräver mycket 
att ta hand om ett djur, och pengar gör 
att folk tänker efter innan köpet. Sen vet 
vi ju att en hel del djur som slumpas bort 

gratis används till helt felaktiga syften. 
Ibland kriminella saker som bryter mot 
Djurskyddslagen – man kan hindra en del 
av det genom att ha minimipriser som inte 
är alltför låga.

Samarbetet innebär också att anmälningar 
som kommer från Djurskyddet Sverige till 
Blocket om misstänkta djurannonser får 
samma prioritet som anmälningar från 
Polisen, vilket gör att de tas på mycket 
stort allvar. Samtliga våra lokalföreningar 
har dessutom nu möjligheten att samla 
alla sina djurannonser på samma ställe på 
Blocket.se.

I och med samarbetet med Blocket  
passade vi också på att uppdatera våra 
egna råd till dem som är på väg att köpa 
eller redan köpt djur.

Djurskyddet Sverige har hjälp Blocket med information om vad blivande djurägare bör tänka på innan köpet. Denna information finns nu på deras sajt i 
anslutning till djurannonserna.
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D jurskyddet Sveriges app heter 
”Djurskyddat” och har arbetats 
fram av företaget Djurskydds- 

konsulterna. Appen är ett hjälp-
medel för alla som vill gynna 
företag, affärskedjor, mat-
ställen, med mera, som 
lagt mycket krut på att 
ha ett väl fungerande 
djurskydd. Och välja 
bort de som inte 
gjort det. 

Appen ger informa-
tion och omdömen 
om hur för närvaran-
de 35 olika företags 
djurskydd fungerar. 
Ett betyg på som lägst 0 
och som högst 4 sätts i olika 
kategorier, till exempel för olika 
typer av kött, mejeripro-
dukter och 
för hur väl 
kontrollen 
av djurskyd-
det fungerar. 
Betygen byg-
ger på en 
analys 
av 

vad företagen själva svarat på i olika  
enkätfrågor. Viss kontroll av uppgifterna 
har gjorts.

Appen innehåller också matnyttig 
information om vad olika typer 

av märkning, som KRAV och 
EU-ekologiskt, verkligen 

betyder i praktiken. 
Och det gås igenom 
skillnader när det 
gäller djurskydds-
krav för exempelvis 
kött, mjölk och ägg 
som producerats i 
Sverige, jämfört med 

sådant som kommer 
från andra länder. 

Appen innehåller också 
en funktion som gör det 

möjligt för användaren att 
skicka frågor direkt till Djurskyd-

det Sverige.

”Djurskyddat” finns både för iPhone och 
Andoid och är helt gratis att ladda ner. Se-
dan lanseringen 11 mars till sista december 
2013 hade 1 329 personer laddat ner och 
startat appen.

– Sedan den lanserades har vi försökt 
få med fler företag. Det visade sig vara 
svårare än vi trodde, men några nya har 
tillkommit, säger Sara Frick, informatör 
och insamlingsansvarig på Djurskyddet 
Sverige.

Det pratas allt mer om konsumentens makt, där ”den lilla människan” 
genom aktiva val verkligen kan förändra och hjälpa till för att få en bättre 
värld. I mars 2013 lanserade vi vår egen mobilapp som hjälper just vanligt 
folk att välja rätt när de handlar livsmedel som kommer från djur.

App för den som vill 
handla djurvänligt

”Sedan 
den lanserades 

har vi försökt få med 
fler företag. Det visade 

sig vara svårare än vi 
trodde, men några nya 

har tillkommit.”
 Sara Frick, informatör & 

insamlingsansvarig, 
Djurskyddet Sverige

11 000 namn mot slakt 
utan bedövning

Den första februari 2012 avslutades 
Djurskyddet Sveriges kampanj mot slakt 
utan bedövning. Då lämnades drygt  
11 000 insamlade namnunderskrifter över 
till landsbygdsminister Eskil Erlandsson. 

Vårt krav var att han ska arbeta för att 
hela EU inför klara regler för att kött från 
djur som slaktats utan bedövning ska 
märkas på ett tydligt sätt.

I Sverige är den ytterst plågsamma 
metoden förbjuden, samtidigt importerar 
svenska butiker omärkt kött från djur som 
slaktats utan bedövning. Den absolut 
vanligaste orsaken till att djur tvingas  
genomlida obedövad slakt är rent  
ekonomisk – det blir billigast för kött-
producenterna så.

Kampanjen drog igång i september 2011.
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Nya sätt att arbeta 
med insamling

G enom ett nära samarbete med 
konsulten Madeleine Hedenius 
har Djurskyddet Sverige  

utvecklat sitt insamlingsarbete under 
2012 och 2013.

– Vi ser oss själva som en insamlings-
organisation på ett annat sätt än tidigare, 
säger Sara Frick, insamlingsansvarig på 
Djurskyddet Sverige.

Under 2012 började vi ha regelbundna 
kampanjer i Tidningen Djurskyddet och 
på vår hemsida. Inte minst gåvo-kam-
panjer, där man kan skänka ett engångs-
belopp på 100 kronor till vårt arbete. 
Kampanjerna har lyft fram olika frågor 
som är viktiga för oss, som att hitta nya 
hem åt övergivna hundar och katter eller 
att ge värphöns bättre liv.

– Vi kan se vilka som är våra bästa  
gåvogivare, som skänkt pengar till flera 
olika kampanjer. Då har vi kunnat rikta 
kampanjerna på så sätt att de får ett  
personligt brevutskick med en förfrågan 
om de kan tänka sig att skänka en lite 
högre summa. Det har visat sig vara 
lyckat, säger Sara Frick.

Särskilt framgångsrika har jul- 
kampanjerna varit. 2013 års julkampanj 

handlade om att våra givare kunde ge 
bort mat och sängplats för en hund (500 
kronor) eller för en katt (200 kronor) i 
en månad på något av våra djurhem, i 
present till en närstående eller någon an-
nan. Julgåvan 2013 slog rekord och drog 
in drygt 500 000 kronor till Djurskyddet 
Sverige.

Sedan 2012 har vi också så kallade Djur-
vänner, det vill säga givare som ger  
100 kronor i månaden.

– När det gäller kampanjerna för att 
värva Djurvänner har vi valt att lyfta 
fram olika aktuella frågor i olika  
kampanjer, säger Sara Frick.

Det har till exempel handlat om vårt 
arbete för att smågrisar ska skonas från 
smärtsam kastrering eller att kor ska  
ha rätt till grönbete på somrarna.  
Kampanjerna har gett resultat och i slutet 
av 2013 hade vi 460 Djurvänner.

Man kan även stödja oss genom att 
vara medlem, djurhemsfadder eller  
testamentera till oss. Vi har också ett 
samarbete med Sponsorhuset 
– handlar man via dem på nätet går en 
del av pengarna till Djurskyddet.

Kampanjer för att värva månadsgivare och för att få in 
mer pengar från gåvor är två viktiga bitar i Djurskyddet 
Sveriges nya, offensivare arbete med insamling.

VÅRT ARBETE MED INSAMLING

Föreläsningsturné för  
Djurskyddet 
I början av 2013 drog Olof Röhlander, 
författare, mental tränare och prisbelönt 
talare, igång en föreläsningsturné där alla 
intäkter går till fem olika välgörenhetsorgani-
sationer. En av dem är Djurskyddet Sverige.

– Valet av just Djurskyddet var enkelt efter-
som jag anser att ni arbetar med hjärtat men 
samtidigt förstår att det behövs lagändringar 
utifrån samtal och påverkan på våra politiker 
samt en förbättring av samhällets normer. Ni 
gör ett fantastiskt arbete. Personligen känner 
jag extra mycket för våra grisar och jag vet 
att ni även där försöker åstadkomma och har 
åstadkommit diverse förbättringar av deras 
situation, berättar Olof Röhlander själv.

Föreläsningsturnén gav Djurskyddet Sverge 
cirka 40 000 kronor under 2013.

Donation från  
The Body Shop 
The Body Shop är bland annat känt för att 
donera pengar de fått in genom försäljning till 
välgörande ändamål.

Perioden 4 juli-25 september 2013 sålde de 
läppbalsamet Dragon Fruit 
Lip Butter till förmån för 
tre speciellt utvalda 
organisationer.  
En av dem var 
Djurskyddet  
Sverige, som fick 
den största  
donationen på cirka 
80 000 kronor.

Kontrolleras av Svensk 
Insamlingskontroll
Djurskyddet Sverige är godkänt som 
90-kontoinnehavare av Svensk  
Insamlingskontroll. Ett så kallat 90-konto 
är ett insamlingskonto som har utfärdats 
av Svensk Insamlingskontroll, som sedan 
kontrollerar hela organisationens verksamhet 
och ekonomi för att givarna ska känna trygg-
het att deras gåvor används rätt.

Bidra gärna med en gåva på PG 90 01 06-6
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D en är dedikerad till ”alla hemlösa 
katter”, Göran Greiders dikt- 
samling. Här finns stilsäkra  

betraktelser som ”Kattmusik”, ”Vänster-
katten” och ”Sommarkatters liv”. Bokens 
vackra bilder av katter i olika miljöer är 
tagna av fotografen Eivor Rasehorn och 
Djurskyddet Sverige har gjort den grafiska 
formgivningen.

– Vi hade katt när jag var liten och jag 
har skrivit kattdikter sedan tonåren. Men 
det är också av politiska skäl jag skriver 
kattdikter. Håller man som jag på mycket 
med politik är det underbart och  
befriande att klappa eller prata med en 
katt: Direktkontakt med en värld fri från 
stater, partier, stora bolag, korruption  

etcetera. Katten är ännu inte riktigt tämjd, 
och pekar ut från vår civilisation, säger 
Göran Greider. 

Boken gavs ut första advent 2012 och 
finansierades av medel från Rasehorns 
stipendiestiftelse för katter. 100 kr per sålt 
exemplar har gått till Djurskyddet  
Sveriges arbete. Både Göran Greider och 
Eivor Rasehorn har ställt upp helt ideellt.

– Jag har alltid gillat katter. Och jag vet 
att många katter far illa i Sverige idag, 
säger Göran Greider.

Boken har bland annat sålts av våra 
lokalföreningar på Kattens dag. Den var 
också årets julgåva 2012. I slutet av 2013 
hade omkring 1 000 böcker sålts.

”Och mellan dessa känslor hoppade en katt in” – det är titeln på författaren, samhällsdebattören, 
chefredaktören och inte minst kattvännen Göran Greiders diktsamling från 2012. 100 kronor av varje 
såld bok har gått direkt till Djurskyddets arbete för att hjälpa katter och andra djur i nöd.

Greider skaldar för hemlösa katter

Göran Greiders kattdikter illustreras av vackra 
kattfotografier tagna av Eivor Rasehorn.

Göran Greider har alltid haft en förkärlek till katter och började skriva kattdikter i tonåren.
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U nder 2013 ansökte och fick 
Djurskyddet Sverige medel från 
Postkodstiftelsen. Det ska  

användas till att öka kännedomen om vår 
organisation och för politisk påverkan i 
djurskyddsfrågor.

En del av pengarna har gått till en speciell 
Facebook-satsning.

– Vi har tänkt igenom hur vi ska bli 
bättre på att kommunicera i olika kana-
ler, inte minst hur vi ska bli synligare på 
sociala medier. Därför har vi bland annat 
utbildat oss i hur vi ska skriva inläggen och 
använda bilder på vår Facebook-sida för att 
få en ökad spridning av våra inlägg. Och 
vi har blivit ännu mer noggranna med att 
svara på frågor vi får på Facebook, säger 
Sara Frick, informatör och insamlingsan-
svarig på Djurskyddet Sverige.

Vi har också arbetat en hel del med att 

öka antalet personer som gillar  
Djurskyddet Sverige på Facebook.  
Satsningen har gett resultat. 

– Det är fler och fler som kom-
menterar och delar inläggen 
på vår sida. Vi hade som 
mål att fördubbla antalet 
”gilla” under 2013 och 
det gjorde vi, säger Sara 
Frick.

Med råge dessutom. 
I slutet av december 
2013 var det närmare 
9 000 stycken som 
gillade vår sida. Vi tror 
att många ”gillare” på 
Facebook kan bidra till att 
öka kännedommen om oss och 
vårt arbete. 

I december 2013 lanserade vi också en 

digital Djurskyddet-knapp, som intres-
serade kan fästa på sina profilbilder på 
Facebook. Syftet är att öka engagemanget 

i djurskyddsfrågor. Under perioden 
13-31 december 2013 hade 460 

personer laddat ner knap-
pen. Den går även att 

beställa i metallform, för 
att fästa på jackan eller 
liknande.

I slutet av 2013 startade 
vi ett Instagram-konto 
för att berätta mer om 

vårt arbete via bilder.
Djurskyddet Sverige har 

funnits på Twitter sedan 
2011, men det var i och med 

Almedalsveckan 2012 som twitt-
randet kom igång ordentligt. Mot slutet av 
2013 närmade vi oss 800 följare där.

Satsning på sociala medier

VÅRT ARBETE MED KOMMUNIKATION

”Vi hade 
som mål att 

fördubbla antalet 
”gilla” under 2013 
och det gjorde vi.”

Sara Frick, informatör & 
insamlingsansvarig,  
Djurskyddet Sverige

Nya tider betyder allt fler vägar för kommunikation. Under 
2013 genomförde Djurskyddet Sverige en Facebook-satsning 
och under 2012 kom vi igång på allvar med Twitter.
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V arje nummer har ett speciellt 
tema där en stor del av tidning-
en ägnas åt att dyka djupare ner 

i viktiga och uppmärksammade frågor. 

Några teman under 2012 och 2013 har 
varit:

• Djurskydd i jakten
• Djurförsök
• Djurskydd i havet
• Djurparker
• Konsumentmakt – att handla för 

djuren

Tidningen har en upplaga på cirka 12 000 
exemplar. Förutom att våra medlemmar 
får den gratis, skickas även tidningen ut 
till bland annat kommuner, myndigheter, 
bibliotek, skolor och vårdcentraler i hela 
landet.

Tidningen Djurskyddet finns sedan 
juni 2011 på webben:  
http://tidningen.djurskyddet.se. Webb-
tidningen uppdateras regelbundet med 
ett par nyheter varje vecka. En del av 
materialet från papperstidningen finns 
även att ta del av på webbtidningen, 
såsom temaartiklarna, ledaren och 
gästkrönikan. Det finns också möjlighet 

att ställa frågor till våra veterinärer och 
etologer direkt på webbtidningen.

Under 2013 hade webbtidningen cirka 
680 unika besökare per vecka, vilket är 
ungefär samma besökstatstik som för 
2012 då antalet unika besökare per  
vecka var cirka 660.

Populär  
medlemstidning
Vår uppskattade medlemstidskrift Tidningen Djurskyddet 
ges ut fyra gånger om året. Den är fylld med nyheter på 
djurskyddsområdet, tips, krönikor och reportage.

Film om vårt arbete för  
hemlösa katter
I samband med vårt seminarium ”100 000 
hemlösa katter – vem bryr sig?” under 
Almedalsveckan 2013 lanserade Djurskyddet 
Sverige en film om arbetet för att hjälpa över-
givna katter. I filmen besöks vår lokalförening 
Djurskyddet Kattvärnet i Haninge och deras 
katthem. Dessutom intervjuas Djurskyddets 
generalsekreterare Åsa Hagelstedt.

Filmen är gjord av Carl-Oscar Alsén. Den 
har bland annat spridits via Facebook och 
nyhetsbrev. Filmen finns också upplagd på 
Djurskyddet Sveriges Youtube-kanal och har 
visats cirka 400 gånger.

Annan kommunikation
Pressmeddelanden med utspel i aktuella 
djurskyddsfrågor och senaste nytt om vårt 
arbete publiceras regelbundet på vår hem-
sida och skickas även till nyhetsredaktioner 
runtom i Sverige.

Nyhetsbrev i digital form med uppdateringar 
om Djurskyddets arbete och nyheter inom 
djurskyddsvärlden skickas ut en gång i måna-
den. Brevet går till alla som valt att  
prenumerera på det via vår hemsida. 

Föreningsnytt skickas ut en gång i månaden 
till de som sitter i styrelserna i våra lokalför-
eningar. Här finns senaste nytt om vad som 
händer inom organisation, kalendarium med 
mera.

Djurhemsfaddernytt är en skrift som skickas 
ut en gång om året till Djurskyddet Sveriges 
Djurhemsfaddrar, det vill säga människor som 
skänker 30 kronor i månaden till de av våra 
lokalföreningar som bedriver djurhems- och 
jourhemsverksamhet. I Djurhems-
faddernytt finns berättelser om djur som  
omplacerats och fått nya hem, nyheter och 
annan information. Syftet är att Djurhems-
faddrarna ska få en inblick i vad deras bidrag 
används till.

Djurkrysset 
Tävla och vinn Djurskyddets 
munkjacka! SIDAN 26

Richard Herrey  
Berättar om uppväxten i ett stall 
med fyrbenta vänner. SIDAN 33

TIDNINGEN

MEDLEMSTIDNING FÖR DJURSKYDDET SVERIGE • NUMMER 3/2013 • ÅRGÅNG 123
DJURSKYDDET

Fråga experten
Min hund blev huggormsbiten – 
vad ska jag göra? SIDAN 30

7
TIPS PÅ HUR DU  
FÅR HÖNSEN ATT 

TRIVAS 

almedalsveckan
Djurskyddet Sverige höll seminarier och fanns 
på plats bland politiker och media i Visby sid 22

+
djurförsök behandlas olika
Brist på riktlinjer leder till att djurförsöks- 
nämnderna beslutar olika, menar kritiker sid 28

INGET DJUR- 
SKYDD I HAVET
Odlad fisk skyddas av lagen, men vild fisk är laglös. Hur 
mycket de lider spelar ingen roll vid fångst och slakt. sid 8

Nr 3 2013 gjorde en djupdykning i havets djur-
skyddsvärld för att ta reda på hur fiskarna mår.

I filmklippet berättar Helen Rydstedt om Djurskyddet 
Kattvärnets arbete på deras katthem.
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Djurskyddet i Almedalen
Under åtta intensiva dagar i Visby är det som om alla är där: Politiker, intresseorganisationer, 
media, vanligt folk. Med seminarier och webb tv-sändningar har vi arbetat hårt för att lyfta 
fram djurskyddsfrågorna under två hektiska Almedalsveckor, 2012 och 2013.     

VÅRT ARBETE MED POLITISK PÅVERKAN
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Djurskyddet Sverige var under 2012 och 2013 representerade i 
följande råd, referensgrupper med mera: 

• Jordbruksverkets djurskyddsråd 
• Jordbruksverkets insynsråd
• Jordbruksverkets referensgrupp för får och get
• Jordbruksverkets referensgrupp för gris 
• Jordbruksverkets referensgrupp för häst
• Jordbruksverkets referensgrupp för matfågel
• Jordbruksverkets referensgrupp för nötkreatur
• Jordbruksverkets referensgrupp för vattenbruk
• Djurförsöksetiska nämnderna
• KRAV:s referensgrupp för nya slaktregler

• Svensk Sigills standardråd
• Sveriges konsumenter

• WWF:s förtroenderåd

Vi arbetar och är medlem i tre internationella  
djurskyddsorganisationer: 

• Eurogroup for Animals: En paraplyorganisation som jobbar med 
djurskyddsfrågor inom EU.

• World Society for the Protection of Animals (WSPA): En 
världsomfattande organisation med över 1 000 medlems- 
organisationer som arbetar med djurs välfärd.

• Nordiska djurskyddsrådet: En sammanslutning av djurskydds-
organisationer i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island.

D et handlar om att försöka synas 
bland alla tusentals evenemang, 
och göra sitt bästa för att påverka 

beslutsfattare, under den klassiska veckan i 
Visby. 2012 anordnade Djurskyddet Sverige 
tre seminarier i Almedalen. Ett handlade 

om djurvänliga alternativ till kastrering av 
grisar som görs för att undvika så kallad 
galtlukt i fläskkött.

– ”Rätt” personer var på plats och 
lyssnade, bland annat en sakkunnig från 
Landsbygdsdepartementet. Inte långt efter 

vårt seminarium beslutade riksdagen att 
förbjuda obedövad kastrering från 2016, 
ett år tidigare än som tidigare föreslagits 
av en statlig utredare. Jag är övertygad 
om att vårt seminarium hade en direkt 
påverkande effekt på att det blev så, säger 
Johan Beck-Friis, förbundsstyrelseledamot 
i Djurskyddet Sverige och en av föreläsarna 
på seminariet.

Under 2012 års Almedalsvecka anordnade 
vi även ett seminarium om förslaget till ny 
djurskyddslag och ett om hur kontrollerna 
av djurtransporter kan förbättras. 

2013 genomfördes nästan 2 300  
evenemang under Almedalsveckan.  
Djurskyddet Sverige anordnade seminariet 
”100 000 hemlösa katter – vem bryr sig?” 
om hur man ska hjälpa det gigantiska antal 
övergivna katter som finns i vårt land. 
Tillsammans med Forska Utan Djurförsök 
och Djurens Rätt höll vi även seminariet 
”Djurskydd vs miljöskydd”.

Vi direktsände de flesta av våra seminarier 
under Almedalsveckorna 2012 och 2013 
via webb-tv, så att alla med tillgång till 
internet kunde ta del av dem. Dessutom 
uppdaterades vår webbtidning hela tiden 
med senaste nytt från dagarna i Visby.

Helena Leander (M), Sara Karlsson (S), Björn Dahlén, Länsstyrelsen Kronoberg och Mikael Åsberg, 
djurskyddspolisen Gotland diskuterade problematiken kring hemlösa katter under ett av våra 
seminarier i Almedalen 2013.
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I dag är maxstraffet 
för djurplågeri 
två års fängelse. 

Men ser man på 
Brottsförebyggande 
rådets statistik 
för 2012 kan man 
konstarera att 
endast två personer 
dömdes till fängelse 
för brottet det året. 
Däremot 48 stycken till 
böter, 23 fick villkorlig dom 
och 17 strafförelägganden.

Djurskyddet Sverige vill att brottet ”grovt 
djurplågeri” införs i Brottsbalken, med 
ett maxstraff på fyra år.

– Det skulle göra att man fick en an-

nan tyngd i rättspro-
cessen, att den här 
typen av brott fick 
högre prioritet 
hos polis och 
åklagare. Och 
höjs maxstraffet 
till fyra år skulle 

polisen få möjlig-
het att anhålla 

misstänkta – det 
skulle ge en annan 

stuns i utredningen, säger 
Sven Stenson, ordförande för 

Djurskyddet Sverige.

Vi vill också att speciella djurskyddspo-
liser ska finnas över hela Sverige – idag 
finns de bara på några få ställen i landet.

”Höjs 
maxstraffet till 

fyra år skulle polisen 
få möjlighet att 

anhålla misstänkta – 
det skulle ge en annan 
stuns i utredningen”

Sven Stenson, 
förbundsordföraande, 
Djurskyddet Sverige

Viktig remissinstans
En central del av Djurskyddet Sveriges 
arbete handlar om att påverka lagstiftning, 
regler och rekommendationer av olika slag. 
Med vår expertis i djurskyddsfrågor är vi 
en viktig remissinstans för departement 
och myndigheter, men också för exempel-
vis KRAV. Under 2012 och 2013 gav vi våra 
synpunkter i 13 olika remissvar. 

2012 lämnade vi remissvar om
• Förslagen i utredningen ”Uppdrag om 

alternativa metoder till djurförsök”.
• Förslag till ändring i föreskrifter om 

avgifter.
• Den statliga utredningen ”Konsumenten 

i centrum – ett framtida konsument-
stöd”.

• Ändring av Statens Jordbruksverks före-
skrifter om offentlig djurskyddskontroll.

• Djurskyddsutredningens betänkande 
”Ny djurskyddslag”.

• ”Förslag till föreskrifter om ändring i 
Statens jordbruksverks föreskrifter och 
allmänna råd om djurhållning inom 
lantbruket m.m.”.

• Djurreglerna (riktat till KRAV:s  
ekonomiska förening).

• Ändringar i förslag till Statens jordbruks-
verks föreskrifter och allmänna råd om 
uppfödning och hållande av pälsdjur.

2013 lämnade vi remissvar om
• Licensjakt på säl.
• Kommissionens förslag till ny förordning 

om offentlig kontroll.
• Ursprungsmärkning kött.
• Utkast till Naturvårdsverkets föreskrifter 

om typgodkännande av fångstredskap.
• Förslag till ändring i föreskrifter om 

villkor för hållande, uppfödning och 
försäljning m m av djur uppfödda för 
sällskap och hobby.

Samtliga remissvar finns i sin helhet på vår 
hemsida www.djurskyddet.se.

Brott mot djur tas inte på tillräckligt stort allvar av rättsväsendet, 
anser Djurskyddet Sverige. Därför träffade vi representanter 
från Justitiedepartementet i maj 2013 och la fram två krav: fler 
djurskyddspoliser och högre straff för djurplågeri.

Möte med Justitie-
departementet om 
brott mot djur
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Förbundsstämman 2012

U nder de två majdagarna besluta-
des bland annat att Djurskyddet 
Sverige ska:

• Arbeta för att en brottsofferfond för 
djur inrättas.

• Arbeta för att införa en speciell märk-
ning i örat på kastrerade katter för 
att undvika onödiga ingrepp. Utan 
märkning är det svårt att avgöra om 
katter är kastrerade eller inte.

• Fortsätta arbeta mot varg- och lo-
djursjakt. 

• Arbeta för en utredning av jaktlag-
stiftningen.

• Arbeta för att djurskyddspoliser 
införs i hela landet.

• Titta närmare på så kallade älgfarmer 
och eventuella djurskyddsproblem 
som kan tänkas finnas där.

• Fortsätta arbeta med att sprida REDE 
och Mini-REDE, Djurskyddet Sveriges 
värdegrundsmaterial för skolan och 
förskolan.

• Arbeta för att kastrering av smågrisar 
upphör.

Under stämman valdes sex nya ledamöter 
in i Djurskyddet Sveriges förbundssty-
relse: Björn Dahlén (tidigare djurskydds-
chef på Jordbruksverket), Owe Sandström 
(zoolog, biolog, etolog och tidigare 
programledare för ”Hur gör djur?” på 
SVT), Linda Maria Vonstad (före detta 
djurskyddsinspektör med lång erfarenhet 
av arbete på både Djurskyddsmyndighe-
ten och Jordbruksverket), Annelie Daging 
(ordförande för Linköpings djurskydds-
förening), Gabriella Zsido (Djurskyddet 
Eskilstuna) och Mats Lindahl (ordförande 
för Djurskyddet Kalmar). 

Sven Stenson (ordförande), Terese 
Askerstedt (vice ordförande), Sven-Erik 
Alhem, Johan Beck-Friis, Anton Dahlén 
och Katarina Lingehag-Ekholm omvaldes 
till styrelsen. Förbundsstämman hålls 
vartannat år.

Förbundsstämman är Djurskyddet Sveriges högsta 
beslutande organ. Helgen 12-13 maj 2012 hölls den i 
Louis de Geer konsert och kongress i Norrköping.

KONFERENSER, FÖRBUNDSSTÄMMA & PRISER

Ordförandekonferens 
2012
Djurskyddet Sveriges ordförandekonferens 
hålls vartannat år, ett par månader innan 
förbundsstämman. Där träffas ordförandena 
i våra lokalföreningar för att diskutera sådant 
som stadgar, djurskyddsfrågor och viktiga 
punkter inför stämman. Det ges också  
möjlighet att ställa frågor till Djurskyddet 
Sveriges förbundsstyrelse, generalsekreterare 
och annan kanslipersonal.

2012 års ordförandekonferens hölls på 
IOGT-NTO-gården på Klara Södra Kyrko-
gata i Stockholm, lördagen den 11 februari. 
En viktig punkt handlade om förslaget till ny 
djurskyddslag. Det var också genomgångar 
och gruppdiskussioner om påverkansarbete 
och nytt bidragssystem.

Föreningsdagarna 
2013
Under Djurskyddets föreningsdagar samlas 
eldsjälar från våra lokalföreningar runtom i 
Sverige för att diskutera viktiga djurskydds-
frågor, byta erfarenheter och komma med 
förslag. På schemat står också föreläsningar 
och workshops i brännande frågor.

2013 hölls de välbesökta förenings- 
dagarna helgen 20-21 april på Best Western 
Farsta Strand Hotel & Conference. På det 
fullspäckade programmet fanns bland annat 
workshops och föreläsningar om sådant som 
vad som händer i griskastreringsfrågan,  
föreningsteknik och Djurskyddets värde-
grundsmaterial för skolan, REDE, och för 
förskolan, Mini-REDE. Det varvades med 
diskussioner om hur man ska hjälpa för- 
vildade katter och om mål, vision och  
ekonomi för Djurskyddet Sverige i stort. 

Det fanns också en egen punkt om djur-
hem, där deltagarna kunde diskutera och ta 
del av varandras erfarenheter.

Workshops och föreläsningar stod på schemnat 
under Föreningsdagarna 2013 i Farsta.
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P rissumman för vårt djurskyddspris 
är 10 000 kronor. 2012 gick utmär-
kelsen till Helena Berg, journalist 

på SVT:s Rapportredaktion. Hon fick priset 
för sitt arbete med att granska frågor som 
kastrering av smågrisar och slakt utan 
bedövning.

– Det är otroligt hedrande att få detta 
pris. Jag är glad, stolt och tacksam. Peng-
arna räcker till exempel till flera hundra 
vaccinationer av smågrisar så att de slipper 
den smärtsamma kirurgiska kastreringen, 
sa Helena Berg vid prisutdelningen.

2013 fick Djurskyddsinspektörernas Riks-
förening, DIRF, priset. I motiveringen står 
bland annat: ”Vi vill uppmärksamma denna 
yrkesgrupp (Sveriges djurskyddsinspektö-
rer) som tillsammans räddat många djur 
från lidande. Särskilt vill vi lyfta fram den 

satsning som gjorts på 
kontroller av djur-
transporter och insat-
serna mot extremavel 
på hundar”.

Djurskyddet Sverige 
delar också varje år 
ut ett speciellt he-
dersomnämnande till 
en kommersiell aktör 
som vi tycker förtjänar att 
lyftas fram.

2012 gick det till Qibbla 
Halal, som visat att de går att 
förena religiösa traditioner med gott djur-
skydd vid slakt.

– Det känns väldigt skönt att få priset. 
Djurskydd och respekt för djur är viktigt 
för mig och företaget. Det är aldrig roligt 

med slakt men ska 
vi göra det, ska vi 

göra det på ett bra 
sätt, att slakta 
utan bedövning 
är fruktansvärt, sa 
Namir Zetali som 
tog emot utmär-
kelsen.

2013 fick Lövsta Kött 
hedersomnämnandet. 

Idag kastreras oftast 
smågrisar, ofta utan bedöv-

ning, för att undvika så kallad 
galtlukt i fläskkött. Men det går att uppnå 
samma effekt med vaccinering, något 
som skonar grisarna från kraftigt lidande. 
Lövsta Kött är det första slakteriet i Sverige 
som tar emot vaccinerade grisar.

Varje år delar Djurskyddet Sverige ut ett djurskyddspris 
och ett hedersomnämnande. En av pristagarna 2012 var 
SVT:s journalist Helena Berg.

Djurskyddspris & hedersomnämnade

”Pengarna 
räcker till 

exempel till flera 
hundra vaccinationer 

av smågrisar så 
att de slipper den 

smärtsamma 
kirurgiska 

kastreringen.”
Helena Berg, SVT

Helena Berg, journalist på SVT, fick vårt djurskyddspris 2012 för sitt arbete med att granska frågor som kastrering av smågrisar och slakt utan bedövning.
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FÖRBUNDSSTYRELSE & KANSLI

Förbundsstyrelse

Sven Stenson
Förbundsordförande

Katarina Lingehag-Ekholm
Ledamot

Johan Beck-Friis
Ledamot

Annelie Daging 
Ledamot

Therese Askerstedt
Vice förbundsordförande

Owe Sandström 
Ledamot

Björn Dahlén
Ersättare

Sven-Erik Alhem 
Ledamot

Anton Dahlén
Ledamot

Linda-Maria Vonstad 
Ledamot

Gabriella Zsido 
Ersättare

Under 2012/2013 har 
även Mats Lindahl 
suttit i styrelsen. 
Han avgick på egen 
begäran i augusti 2013. 
Sedan hösten 2013  
sitter Ingrid Redbo 
som adjungerad i 
styrelsen.

Djurskyddet Sveriges förbundsstyrelse väljs av organisationens medlemmar på 
förbundsstämman som hålls vartannat år. På förbundsstämman fattas de principiellt 
viktigaste besluten, annars är det förbundsstyrelsen som fattar besluten för det  
löpande arbetet i Djurskyddet Sverige. En stor del av förbundsstyrelsens arbete  
innebär att svara på remisser och sitta med i Jordbruksverkets råd och referensgrupper. 

Styrelsen sammanträder varje månad och diskuterar ärenden som rör exempelvis 
bidragsansökningar, policy- och djurskyddsfrågor.
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Kansli

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Arbetar 100%

Bella Öberg
Medlemsservice
Arbetar 80%

Irmeli Tarma 
Administratör &  
ekonomiassistent
Arbetar 75%, anställd sedan  
oktober 2013

Sara Frick
Informatör &  
insamlingsansvarig
Arbetar 100%

Under 2012/2013 har även Åsa Hedberg, Micke 
Hanås och Olle Wakter varit anställda på  
Djurskyddet Sveriges kansli.

Djurskyddet Sveriges kanslis uppgift är att ge service åt organisationens lokalföreningar, 
medlemmar, hjälpa privatpersoner som vill ha hjälp eller svar på frågor och bedriva 
REDE:s verksamhet. 

På kansliet sker även distribution och produktion av informationsmaterial, medlems- 
tidningen, insamlingskampanjer, underhåll av webbsidan och webbtidningen, behandling 
av bidragsansökningar med mera.

Elsa Frizell
Tidningsredaktör
Arbetar 75 % (Under hösten 
2013 även vikarie för  
Mini-REDE på 25 %)

Helena Risinger 
Projektledare REDE
Arbetar 75%, finansieras 
av Djurvännernas förening  
i Stockholm

Sarah Vikslund
Projektledare Mini-REDE
Arbetar 75%, finansieras 
av Allmänna arvsfonden.
Föräldraledig från hösten 2013

Pontus Ljunghill 
Journalist/informatör 
Arbetar 60 %, anställd  
sedan november 2013
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EKONOMI & FÖRVALTNING

Allmänt om verksamheten    
Djurskyddet Sverige är en ideell förening som grundades 4 juni 1897.
Enligt stadgarna är organisationens syfte att verka för djurskydd och 
djurens välfärd. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden 
och arbetar enbart med lagliga metoder.    
       
Året som har gått
I maj 2012 höll Djurskyddet förbundsstämma och en ny förbunds- 
styrelse valdes. Organisationens ekonomi var en stor diskussionsfråga 
och många nya förslag kom fram på hur ekonomin ska stärkas.  
Flera djurskyddsfrågor diskuterades och stämman var enig om att 
fortsätta kämpa för att få igenom en ny djurskyddslag där obligatorisk 
ID-märkning av katter ska finnas med. I juni lämnade Djurskyddet in 
sitt remissvar på lagförslaget.

Under sommaren deltog vi i Almedalsveckan i Visby och höll  
seminarier om det nya förslaget till djurskyddslag, om obedövad gris-
kastrering samt om djurtransporter tillsammans med Djurens Rätt.

Frågan om obedövad kastrering av smågrisar drevs sedan under hösten 
och i december började den första grisbonden att ersätta kastreringen 
med vaccinering.      
 
Medlemmar och lokalföreningar     
En lokalförening valde att lämna Djurskyddet Sverige under 2012 men 
en ny tillkom (Djurskyddet Varberg). Sista december 2012 var antalet 
lokalföreningar således fortfarande 62 .

Medlemsantalet har glädjande nog ökat. Vid årsskiftet 2011/2012 hade 
vi 12 665 medlemmar att jämföra med 12 198 året innan. Förenings-
medlemmarna var 11 157 årsskiftet 2011/2012 jämfört med 10 625 året 
innan. Direktmedlemmarna har minskat något från 1 573 årsskiftet 
2010/2011 till 1 508. Däremot har några direktmedlemmar valt att 
istället bli Djurvänner och skänka 100kr per månad vilket är positivt 
för oss.        
 

Personal       
I slutet av 2012 var 8 personer anställda på Djurskyddets kansli, varav  
2 på heltid och övriga på deltid. Heltidstjänsterna är generalsekreterare 
och informatör. Deltid arbetade två administratörer på 80 respektive 
50%, en tidningsredaktör på 75%, två projektledare för REDE på 
75 respektive 50% samt en ekonom på timanställning motsvarande 
ca 20%.

Förbundsstyrelsen
Styrelsen höll under 2012 8 styrelsemöten varav ett konstituerande. 
Styrelsen bestod innan förbundsstämman i maj av ordförande, 
8 ledamöter samt 2 ersättare. Efter stämman utökades antalet till 3 
ersättare då en plats varit vakant. Arbetsutskottet (AU) höll under 
2012 5 möten, alla utom ett per telefon.

Ekonomi
2011 gjorde organisationen ett väldigt stort underskott, delvis beroende 
på ändrade redovisningsprinciper avseende Hundarvspengarna, men 
till stor del för att kostnaderna vida överskred intäkterna. Förbunds-
styrelsen och kansliet har arbetat aktivt för att minska kostnaderna 
och öka intäkterna vilket syns i 2012 års resultat. Det är framför allt 
insamling som gett mer än budgeterat beroende på en medveten sats-
ning från kansliets sida. Att kapitalet placerat i aktier har återhämtat 
sig påverkar också resultatet positivt. Den enda intäktsposten som 
utmärker sig negativt är arv, en post som är mycket svår att styra.
Förbundsstämman 2012 beslutade om att verksamheten fortsatt får 
gå minus, men att underskotten ska minskas. Resultatet är ett fortsatt 
stort underskott men bättre än budget vilket är positivt.

En arbetsgrupp tillsattes efter förbundsstämman med representanter 
från lokalföreningarna med uppdrag att komma med förslag på hur 
ekonomin ska komma i balans. Tyvärr hoppade hälften av medlem-
marna av. Den kvarvarande gruppen lämnade ett förslag till förbunds-
styrelsen i december. Förbundsstyrelsen menade dock att förslagen 
skulle innebära en nedmontering av verksamheten. Frågorna hänsköts 
till framtida diskussioner, i första hand på Föreningsdagarna i
april 2013.

Förvaltningsberättelse & årsredovisning 2012
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Resultaträkning
2012-01-01 2011-01-01

Not -2012-12-31 -2011-12-31

Rörelsens intäkter
Medlems och föreningsavgifter 1 415 041 1 347 128 
Bidrag och gåvor 882 983 962 034 
Utdelning Human- och Hjälpfonden 274 594 369 319 
Försäljning 303 296 282 530 
Övriga rörelseintäkter 3 158 653 1 059 364 

6 034 567 4 020 375 

Rörelsens kostnader
Personalkostnader 1 -3 089 587 -3 084 695 
Förvaltningskostnader -680 365 -793 514 
Lokalkostnader 2 -683 846 -470 646 
Kontorskostnader -672 239 -696 419 
Sammanträdeskostnader 3 -500 271 -385 681 
Årskonferens -20 609 -115 000 
Internationellt samarbete -122 785 -122 192 
Bidragsverksamhet -1 703 593 -1 389 159 
Gåvor och representation -2 848 -11 098 
Tidningskostnader -362 894 -322 011 
Övrig information 4 -453 858 -713 433 
Övriga kostnader -46 824 -138 575 

-8 339 719 -8 242 423 
Rörelseresultat före avskrivningar -2 305 152 -4 222 048 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 5 -16 869 -37 725 
Rörelseresultat efter avskrivningar -2 322 021 -4 259 773 

Resultat från finansiella investeringar
Aktieutdelningar 401 156 254 517 
Ränteintäkter 32 939 19 362 
Räntekostnader -12 991 -173 
Realisationsvinster 777 814 704 093 
Realisationsförluster 0 -294 240 
Återföring nedskrivning samt nedskrivning
av finansiella investeringar 6 0 -2 688 380 

1 198 918 -2 004 821 
Årets resultat före fördelningar -1 123 103 -6 264 594 

Fördelningar
Reservering av årets resultat till 
Skatt pga. taxering -15 479 
ändamålsbestämda medel 7 -282 978 -358 130 
Årets resultat -1 421 560 -6 622 724 
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Balansräkning
Not 2012-12-31 2011-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 8 4 887 21 756 

4 887 21 756 
Finansiella anläggningstillgångar 9
Aktier 5 967 366 6 184 220 
Räntebärande värdepapper 4 253 974 6 311 434 
Övriga fonder 5 702 913 6 521 302 

15 924 253 19 016 956 
Summa anläggningstillgångar 15 929 140 19 038 712 

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 102 224 
Övriga fordringar 1 888 275 145 559 
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 208 157 188 307 

2 096 432 436 090 

Kassa och bank 1 994 688 1 432 294 
Summa omsättningstillgångar 4 091 121 1 868 384 

SUMMA TILLGÅNGAR 20 020 260 20 907 096 
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Balansräkning
Not 2012-12-31 2011-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 10
Ändamålsbestämda medel 7 288 380 358 130 
Balanserat kapital 15 072 059 21 694 783 
Årets resultat -1 421 560 -6 622 724 
Summa eget kapital 13 938 879 15 430 189 

Avsättningar
REDEs Stockholmssatsning 63 611 96 052 
Eva och K-B Blomdals minne 1 204 769 1 204 769 
Mini REDE 660 006 350 006 
Stig Ingemars minne 22 687 22 687 
Fredenmarks minne 174 852 174 852 
Arne Nilssons minne 0 7 000 
Eva Norlins minne 91 653 91 653 
Utters och Zulans fond 10 770 10 770 
Axel Munthes minne 296 830 296 830 
Hundarvsmedel 2 000 000 2 000 000 
Summa avsättningar 4 525 178 4 254 619 

Långfristiga skulder
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 
Utters och Zulans fond 0 0 
Summa långfristiga skulder 0 0 

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 152 359 328 204 
Övriga skulder 914 975 72 788 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 488 869 821 297 
Summa kortfristiga skulder 1 556 203 1 222 288 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 020 260 20 907 096 

POSTER INOM LINJEN 2012 2011
Ställda säkerheter Inga Inga
   Pantsatta depåer 0 0
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Redovisnings- och värderingsprinciper

Intäkter
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att 
tillgodgöras föreningen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp över tillgångarnas nyttjandeperiod
enligt följande:

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Fordringar
Fordringar upptas till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas inflyta.

Noter
2012 2011

Not 1 Personalkostnader, ersättningar och arvoden
Medelantalet anställda
Män 1 1 
Kvinnor 8 9 

9 10 

Löner och andra ersättningar
Styrelsen 102 945 223 264 
Övriga anställda 2 159 290 2 540 305 

2 262 235 2 763 569 

Sociala kostnader
Pensionskostnader övriga anställda 151 515 155 526 
Sociala avgifter enligt lag och avtal 675 836 754 342 
Summa 827 352 909 868 
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2012 2011
Arvoden till revisorer
Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag 64 275 61 063 
Övriga uppdrag 0 0 
Summa 64 275 61 063 

Not 2 Lokalkostnader
I beloppet ingår hyra, reparation, städning samt el

2012 2011
Not 3 Sammanträdeskostnader
Styrelsen
Resekostnader 209 627 199 520 
Övr. konferenskostnader 19 273 39 591 

228 900 239 111 

Kansli
Resekostnader 5 635 76 977 
Övr. konferenskostnader 4 975 50 357 

10 610 127 334 

Summa 239 510 366 445 

Not 4 Övrig information
Annonsering REDE 0 55 883 
Projektkostnader REDE 0 713 
Annonsering 0 144 392 
Reklamtrycksaker 0 293 599 
Barn- Ungdomsmaterial 0 0 
Summa 0 494 587 
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2012 2011
Not 5 Avskrivningar
Avskrivningar
Inventarier 16 869 37 725 
Summa 16 869 37 725 

Not 6 Återföring nedskrivning samt nedskrivning av finansiella investeringar
Per den 2010-12-31 har vi återfört viss nedskrivning som har gjorts tidigare år.

Not 7 Fördelningar
Reservering "Djurhemsfadder" 282 978 358 130 
Summa 282 978 358 130 

2012-12-31 2011-12-31
Not 8 Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Ingående ackumulerande anskaffningsvärden 203 342 203 342 
Nyanskaffningar 0 0 
Avyttringar/utrangeringar 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 203 342 203 342 

Ingående ackumulerade avskrivningar -181 586 -143 861 
Avyttringar/utrangeringar 0 0 
Årets avskrivningar -16 869 -37 725 
Utgående ackumulerade avskrivningar -198 455 -181 586 

Bokfört värde 4 887 21 756 
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Not 9 Finansiella anläggningstillgångar
Antal Bokförtvärde Marknadsvärde

Aktier
Sandvik 2 560 329 897 264 960 
Hennes & Mauritz 1 750 443 190 392 875 
SKF B 3 400 617 958 554 880 
COREM Property Pref. Akte 4 000 506 520 524 000 
Investor B 3 800 569 594 646 000 
SEB A 16 340 808 824 902 785 
Swedbank A 7 000 664 890 889 000 
Novo Nordisk B 700 547 524 741 094 
Outokompu OYJ 4 560 451 419 31 198 
UPM 1 000 120 918 75 869 
Autoliv 400 400 995 324 375 
Pfizer 56 9 072 9 072 
UBS Jersey 620 000 708 846 611 258 
Nedskrivning -212 281 
Summa 5 967 366 5 967 366 

Räntebärande värdepapper
Nordic Equities Strategi 1 565,3276 2 036 736 1 769 822 
SWEORF02 5651160419 1 000 000,0000 1 113 200 1 340 000 
Swedbank Special 1 200 000,0000 1 218 000 1 144 152 
Nedskrivning -113 962 
Summa 4 253 974 4 253 974 

Antal Bokförtvärde Marknadsvärde
Övriga Fonder
Humanfond 2 079,0000 1 349 463 1 329 327 
Robur Int. SICAV 12 641,0000 1 576 751 1 578 016 
JP Morgan Asset Management 16 301,0000 1 577 329 1 582 545 
Fonder hänförbara till ändamålsbestämda medel - Norlins Minnesfond
Företagsobligationsfond 409,0000 51 604 50 423 
Obligationsfond 382,0000 40 907 47 711 
Fonder hänförbara till ändamålsbestämda medel - Blomdahls Minnesfond
Företagsobligationsfond 3 662,0000 392 013 457 209 
Svensk Obligationsfond MEGA 4 904,0000 714 846 753 193 
Summa 5 702 913 5 798 424 
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Not 10 Eget kapital Balanserat Ändamålsbesämt Årets Totalt
resultat medel resultat

Belopp vid årets ingång 21 694 783 358 130 -6 622 724 15 430 189 
Överföring av årets resultat -6 622 724 6 622 724 0 
Nyttjade änmålsbestämda medel -352 728 -352 728 
Ändamålsbestämda medel 282 978 282 978 
Årets resultat -1 421 560 -1 421 560 
Belopp vid årets utgång 15 072 059 288 380 -1 421 560 13 938 879 

Stockholm den 20 april 2013

Sven Stenson Linda Maria Vonstad

Terese Askerstedt Owe Sandström

Johan Beck-Friis Gabriella Zsido

Mats Lindahl Björn Dahlén

Sven Erik Alhem

Annelie Daging

Anton Dahlén

Katarina Lingehag-Ekholm

Vår revisionsberättelse har lämnats den …………/…………2013

Christer Björck
Auktoriserad revisor FAR

Stockholm den 20 april 2013 

Sven Stenson     Linda Maria Vonstad

Terese Askerstedt     Owe Sandström

Johan Beck-Friis     Gabriella Zsido

Mats Lindahl     Björn Dahlén

Sven-Erik Alhem     Annelie Daging

Anton Dahlén     Katarina Lingehag-Ekholm
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Allmänt om verksamheten
Djurskyddet Sverige är en ideell förening som grundades 4 juni 1897. 
Enligt stadgarna är organisationens syfte att verka för djurskydd och 
djurens välfärd. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden 
och arbetar enbart med lagliga metoder.

Året som gått
2013 har varit ett framgångsår för Djurskyddet Sverige. Vi har lyckats 
vända den negativa ekonomiska trend som rått i flera år. Främst beror 
detta på att vi börjat arbeta på ett professionellt sätt med insamling. 
Ett stort bidrag till organisationen lämnades från Postkodstiftelsen, en 
del av Postkodlotteriet. Syftet med bidraget var att hjälpa Djurskyddet 
att bli mer kända, bland annat genom en satsning på Facebook. Detta 
har gett resultat och under året fördubblades antalet som gillar oss på 
Facebook.

Djurskyddsmässigt har 2013 varit ett intensivt år. Vi har kämpat med 
att påverka riksdag och regering med den utlovade propositionen till ny 
djurskyddslag. Men vid utgången av 2013 hade någon sådan fortfarande 
inte kommit.

En stor fråga blev avslöjandet om att angorakaninernas päls rycks 
av levande kaniner för att användas till tröjor och mössor som säljs i 
svenska butiker. Djurskyddet skapade en namninsamling och samlade 
in över 18 000 namn som överlämnades till Svensk handel.

Under sommaren deltog vi i Almedalsveckan i Visby. Vi höll två  
seminarier, ett om hemlösa katter och ett om djurskydd och klimat 
tillsammans med Djurens Rätt och Forska utan djurförsök.

Djurskyddets skol- och förskolematerial REDE och Mini-REDE hade i 
slutet av 2013 nått närmare 7 000 pedagoger.  

Medlemmar och lokalföreningar
Tre föreningar valde att lämna organisationen under 2013. Antalet  
föreningar vid årsskiftet 2013/2014 var 59st. Antalet medlemmar  
minskade från 13 015 31/12 2012 till 11 126 den 31/12 2013, främst  
beroende på att en av föreningarna som lämnade hade ca 800  
medlemmar. Antalet föreningsmedlemmar minskade från 11 460 till 
9 397. Glädjande nog ökade antalet direktmedlemmar samma tid från 
1 555 till 1 729. Därutöver hade vi 369 medlemmar i Mini-REDE klubben. 
Med dessa inräknade var det totala medlemsantalet 11 495 31/12 2013.

I april 2013 hölls Föreningsdagarna i Farsta utanför Stockholm. Här  
diskuterades organisationens vision och mål, REDE, djurhems-
verksamhet och personalfrågor bland annat.

Personal
I slutet av 2013 var 7 personer anställda på Djurskyddets kansli, med 
totalt 5,5 tjänster. Dessa fördelades enligt följande: En heltidsanställd 
generalsekreterare, en heltidsanställd informatör och insamlings- 
ansvarig, en heltidsanställd tidningsredaktör, en administratör på 
80%, en administratör/ekonomiassistent på 75%. Därutöver arbetade 
i slutet av året två personer på totalt 100% med REDE och Mini-REDE. 
Under året har anställningarna skiftat något då två anställda har varit 
föräldralediga. Vi har ett visst stöd från arbetsförmedlingen till en av 
anställningarna och utöver detta har vi haft ett antal praktikanter som 
arbetstränat hos oss och gett ett viktigt stöd till kansliet.

Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen har under året bestått av 9 ledamöter. Mats Lindahl 
avsade sig sin plats i styrelsen i augusti varpå Owe Sandström inträdde 
som ordinarie. Efter det kvarstod två ersättare. Förbundsstyrelsen har 
under 2013 hållit 8 möten, alla på kansliet i Stockholm. Arbetsutskottet 
(AU) har haft 8 möten per telefon.

Ekonomi
Tack vare ökade intäkter och en kostnadsmedvetenhet i utgifterna 
tillsammans med ett gynnsamt år på börsen slutade 2013 med ett stort 
överskott. Detta är mycket välkommet då organisationen de senaste 
åren gjort stora minusresultat och använt delar av kapitalet för att 
bedriva den löpande verksamheten.

Resultaträkningen
Intäkterna redovisas i resultaträkningen under fler rubriker jämfört med 
föregående år.

Rubiceringen av kostnaderna har klassificerats om och följer i större 
utsträckning standardkontoplanens uppställning jämfört med  
föregående år.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst  13 974 890
årets vinst   1 151 271  
 15 126 161
disponeras så att
avsättes att användas i verksamheten 2014   200 000
avsättes att användas i verksamheten 2015   200 000
i ny räkning överföres  14 726 161
 15 126 161

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande 
resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

Förvaltningsberättelse & årsredovisning 2013
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Resultaträkning Not 2013-01-01
-2013-12-31

2012-01-01
-2012-12-31

Rörelsens intäkter
Medlems och föreningsavgifter 1 421 421 1 415 042
Bidrag 3 018 006 2 579 525
Gåvor 2 350 065 931 489
Arv 1 557 519 41 831
Utdelning Human- och hjälpfonden 312 241 274 594
Försäljning 240 252 460 163
Övriga rörelseintäkter 1 123 866 331 925
Hyresintäkter 245 066 0

9 268 436 6 034 569

Rörelsens kostnader
Tidningskostnader -459 471 -640 771
Lokalkostnader -786 764 -683 486
Kontorskostnader -474 940 -468 088
Verksamhet -412 299 -554 247
Övrig information -661 947 -388 178
Gåvor och representation -3 203 -2 848
Bidragsverksamhet -1 416 285 -1 703 593
Internationellt samarbete -125 185 -122 785
Förvaltningskostnader -1 376 267 -680 365
Personalkostnader 2 -2 915 510 -3 089 587
Övriga kostnader -6 193 -5 773
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -12 113 -16 869

-8 650 177 -8 356 590
Rörelseresultat 618 259 -2 322 021

Resultat från finansiella poster
Akiteutdelningar 278 493 401 156
Ränteintäkter 40 825 32 939
Räntekostnader -6 488 -12 991
Realisationsvinster 201 056 777 814
Förändring nedskrivning finansiella investeringar 338 124 0

852 010 1 198 918
Resultat efter finansiella poster 1 470 269 -1 123 103

Resultat före skatt 1 470 269 -1 123 103

Skatt 0 -15 479
Ändamålsbestämda medel -318 998 -282 978
Årets resultat 1 151 271 -1 421 560
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Resultaträkning Not 2013-01-01
-2013-12-31

2012-01-01
-2012-12-31

Rörelsens intäkter
Medlems och föreningsavgifter 1 421 421 1 415 042
Bidrag 3 018 006 2 579 525
Gåvor 2 350 065 931 489
Arv 1 557 519 41 831
Utdelning Human- och hjälpfonden 312 241 274 594
Försäljning 240 252 460 163
Övriga rörelseintäkter 1 123 866 331 925
Hyresintäkter 245 066 0

9 268 436 6 034 569

Rörelsens kostnader
Tidningskostnader -459 471 -640 771
Lokalkostnader -786 764 -683 486
Kontorskostnader -474 940 -468 088
Verksamhet -412 299 -554 247
Övrig information -661 947 -388 178
Gåvor och representation -3 203 -2 848
Bidragsverksamhet -1 416 285 -1 703 593
Internationellt samarbete -125 185 -122 785
Förvaltningskostnader -1 376 267 -680 365
Personalkostnader 2 -2 915 510 -3 089 587
Övriga kostnader -6 193 -5 773
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -12 113 -16 869

-8 650 177 -8 356 590
Rörelseresultat 618 259 -2 322 021

Resultat från finansiella poster
Akiteutdelningar 278 493 401 156
Ränteintäkter 40 825 32 939
Räntekostnader -6 488 -12 991
Realisationsvinster 201 056 777 814
Förändring nedskrivning finansiella investeringar 338 124 0

852 010 1 198 918
Resultat efter finansiella poster 1 470 269 -1 123 103

Resultat före skatt 1 470 269 -1 123 103

Skatt 0 -15 479
Ändamålsbestämda medel -318 998 -282 978
Årets resultat 1 151 271 -1 421 560
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Balansräkning Not 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 35 274 4 887

Finansiella anläggningstillgångar 4
Aktier 4 073 668 5 967 366
Räntebärande värdepapper 5 267 936 4 253 974
Övriga fonder 6 538 980 5 702 913

15 880 584 15 924 253
Summa anläggningstillgångar 15 915 858 15 929 140

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 222 213 0
Övriga fordringar 88 455 1 888 275
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 227 374 208 157

538 042 2 096 432

Kassa och bank 3 521 578 1 994 688
Summa omsättningstillgångar 4 059 620 4 091 120

SUMMA TILLGÅNGAR 19 975 478 20 020 260
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Balansräkning Not 2013-12-31 2012-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 5
Fritt eget kapital
Ändamålsbestämda medel 324 391 288 380
Balanserat resultat 13 650 499 15 072 059
Årets resultat 1 151 271 -1 421 560

15 126 161 13 938 879
Summa eget kapital 15 126 161 13 938 879

Avsättningar
Eva och K-B Blomdals minne 1 144 769 1 204 769
REDEs Stockholmssatsning 178 390 63 611
Mini REDE 142 202 660 006
Stig Ingemars minne 22 687 22 687
Fredenmarks minne 174 852 174 852
Eva Norlins minne 91 653 91 653
Utters och Zulans fond 10 770 10 770
Axel Munthes minne 296 830 296 830
Hundarvspengarna 1 849 925 2 000 000
Summa avsättningar 3 912 078 4 525 178

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 163 776 152 359
Övriga skulder 189 181 914 975
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 584 282 488 869
Summa kortfristiga skulder 937 239 1 556 203

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 19 975 478 20 020 260

 
 
Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Tilläggsupplysningar
 
Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
 
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras föreningen och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde
enligt följande:
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Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

2013-12-31 2012-12-31

Ingående anskaffningsvärden 203 342 203 342
Inköp 42 500  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 245 842 203 342

Ingående avskrivningar -198 455 -181 586
Årets avskrivningar -12 113 -16 869
Utgående ackumulerade avskrivningar -210 568 -198 455

Utgående redovisat värde 35 274 4 887
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Noter
 
Not 1 Övriga rörelseintäkter

2013 2012

God handling, donation 8 070 487
Prenumerationer 7 920 0
Deltagaravgifter 0 15 150
Avsättningar 63 611 32 441
Övriga sidointäkter 44 264 869
Övriga rörelseintäkter - omfördelningskt 0 282 978

123 865 331 925

 
Not 2 Anställda och personalkostnader

2013 2012

Medelantalet anställda
Kvinnor 7 8
Män 1 1

8 9

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar 1 999 074 2 172 828 
Sociala kostnader och pensionskostnader 805 294 854 652 
(varav pensionskostnader) (122 699 151 515)
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 2 804 368 3 027 480 

I löner och andra ersättningar ingår arvode till styrelsen om 150 626 kronor (föreg år 91 000 kronor).
Dessutom ingår i löner och andra ersättningar lönebidrag om 88 610 kronor (föreg år 4 725 kronor).
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Not 4 Finansiella anläggningstillgångar

 Bokfört Marknads    
Antal värde värde    

Aktier
Atlas Copco 3 000 528 000 534 900    
Sandvik 2 560 329 897 232 192    
SKF B 3 400 617 958 573 850    
H & M 1 750 443 190 518 350    
Corem Property 4 000 506 520 600 000    
Investor B 3 800 569 594 840 940    
Novo Nordisk B 700 547 524 834 003    
UPM Kymme OYJ 1 000 120 918 109 820    
Autoliv 750 400 995 444 000    
Pfizer 56 9 072 10 948    

4 073 668 4 699 003    
Räntebärande 
värdepapper
Nordic Equities Strategi 1 565 2 036 736 2 034 409    
SWEORF02 5651160419 1 000 000 1 113 200 1 175 640    
Swedbank special 1 200 000 1 218 000 1 195 000    
SWB aktiebevis Afrika 500 000 500 000 454 000    
SWB special 1325E14 400 000 400 000 410 480    

5 267 936 5 269 529    
Övriga fonder
Humanfond 2 079 1 349 463 1 607 213    
Robur Int SICAV 12 641 1 576 751 1 626 558    
JP Morgan Asset 
Management 16 301 1 577 329 1 583 523    
Bas Mix 51 97 1 050    
Penningmarknadsfond 3 108 312 144 314 787    
SHB Lux korträntefond 4 040 503 864 578 566    
Global fond 19 1 099 964    
Sv Likviditetsfond 165 18 862 23 040    
Företagsobligationsfond 409 51 604 50 243    
Obligationsfond 382 40 907 49 178    
Företagsobligationsfond 3 662 392 013 471 273    
Sv obligationsfond MEGA 4 904 714 846 765 304    

6 538 979 7 071 699    
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Not 5 Förändring av eget kapital

Balanserat Ändamålsb Årets
resultat medel resultat

Belopp vid årets ingång 15 072 059 288 380 -1 421 560
Överföring av årets 
resultat -1 421 560  1 421 560
Nyttjande ändamålsb 
medel  -282 987  
Ändamålsbestämda medel  318 998  
Årets resultat   1 151 271
Belopp vid årets utgång 13 650 499 324 391 1 151 271

Stockholm den 10 april 2014 

Sven Stenson     Linda Maria Vonstad

Terese Askerstedt     Owe Sandström

Johan Beck-Friis     Gabriella Zsido

Björn Dahlén     Sven-Erik Alhem

Annelie Daging     Anton Dahlén

Katarina Lingehag-Ekholm
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”Vår vision är ett samhälle 
där människor visar 

respekt och medkänsla 
för alla djur.”


