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VI MÅSTE FORTSÄTTA KÄMPA FÖR DJUREN!

TUSENTAlS Och ÅTER tusentals 
katter har omhändertagits av våra djur-
hem, många hundar har fått nya hem och 
vi kan med stolthet säga att vi har en stor 
del i de förbättringar som lantbrukets 
djur fått uppleva genom åren. Men ibland 
känns det som att arbetet är förgäves. 
När vargar slaktas av jägare eller grisar 
tvingas böka i cementgolv utan halm 
känns det tungt. Det är då man får stanna 
upp och fundera på hur många fler mörka 
bilder vi skulle mötas av om vår 
organisation inte fanns. Och då åter-
kommer kraften att arbeta vidare.

GRISARNAS SITUATION både i 
Danmark och i Sverige har uppmärk-
sammats under 2009. Avslöjanden har 
visat att vi inte kan luta oss tillbaks och 
konstatera att lagen kräver att djur ska 
behandlas väl. Kontroller är oerhört 

viktiga och därför är det väldigt upp-
rörande att pengarna till de offentliga 
djurskyddsinspektionerna minskat. Detta 
är en av frågorna som Djurskyddet 
Sverige lagt mycket kraft på att förändra.

MycKET STOlTA blEV vi när en 
forskningsrapport visade att vårt skolma-
terial REDE faktiskt ger effekt. Framför 
allt pojkars empatiförmåga ökade när 
de arbetat med REDE. Vi vet att ökad 
empati för djur även innebär ökad empati 
för andra människor, så vi kan gott säga 
att om alla skolor arbetade med REDE 
skulle samhället se bättre ut.

ATT DJUR SKA ha det bättre kräver 
aktiva och engagerade djurägare, 
konsumenter, politiker och myndigheter. 
Det krävs mer pengar och mer kunskap. 
Och mer engagemang. Det senare ser vi 

väldigt mycket av i vår egen organisation, 
men vi behöver bli ännu fler!

Åsa haGeLsteDt 
GeneraLsekreterare OCh matte 

tILL katterna kasPer OCh taXI OCh 
hUnDarna LYCkLIG OCh vILJa

I över 100 år har människor arbetat ideellt i vår förening för att hjälpa utsatta djur. Utan alla timmar som våra 
medlemmar lagt ner skulle många djur haft det mycket sämre eller inte ens överlevt. Vårt arbete gör att vi 
alla kan känna oss mycket stolta men samtidigt finns mycket mer att göra och många fler djur att hjälpa!

4 Vilka är vi och vad gör vi?
Djurskyddet Sverige är med sina drygt 14 000 medlemmar och 57 anslutna djur-
skyddsföreningar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer.

5 Året i korthet
Under 2009 tog vi bland annat fram en konsumentguide, jobbade hårt med varg-
frågan och tog hand om 2000 katter.

6 24 000 namn mot dun plockat från levande fåglar
Efter TV4s avslöjande om hur dun plockas från levande fåglar startade Djurskyddet 
Sverige en namninsamling mot djurplågeriet som 24 000 personer skrev på.

7 Stoppa licensjakten på varg
Trots vårt och andra organisationers arbete för att stoppa licensjakt på varg röstades 
förslaget igenom i riksdagen under 2009. Vi fortsätter arbeta med frågan.

8 Över 2000 katter omhändertagna
Våra föreningar jobbar hårt med att hjälpa hemlösa och utsatta djur. Under 2009 
omplacerades över 2000 katter.

10 Märkta och kastrerade katter
Under 2009 var vi med och drev en kampanj för ID-märkning av katt och som de 
flesta år kämpade föreningarna med kattkastreringskampanjer. 

12 Stoppa de plågsamma djurtransporterna
Inför Sveriges ordförandeskap i EU drev vi en kampanj med krav på bättre djur-
skydd vid djurtransporter. 26 879 namnunderskrifter samlades in. 

13 För lite resurser till djurskyddskontroll
Djurskyddskontrollen flyttades 2009 från kommunerna till länsstyrelserna. Reger-
ingen tilldelade alldeles för lite pengar för kontrollen. Avslöjandena om vanskötta 
grisar under hösten 2009 visade tydligt vad de bristande resurserna kan leda till.

14 Så mår djuren som ger oss vår mat
Våren 2009 fick vi 250 000 kr från Konsumentverket som vi använde till att ta fram 
en konsumentguide med viktig information om djurhållning och olika märkningar.

15 Skolmaterialet REDE ger effekt
Vårt skolmaterial REDE ger effekt. Pojkar som fått göra övningar från materialet 
får ökad empati. Det visar forskaren Malin Angantyr från Mälardalens högskola.

16 Politisk påverkan
Vi opinionsbildar och påverkar politiker för att bland annat förbättra djurskydds-
lagstiftningen. Vi arbetar också genom representation i arbetsgrupper och kommit-
téer samt är remissinstans åt departement och myndigheter.

18 Populära seminarier på Almedalsveckan
Djurskyddet fanns på plats under 2009 års soliga Almedalsvecka och höll två 
seminarier som var välbesökta.

19 Konferens & förbundsstämma
Djurskyddet Sveriges ekonimi diskuterades på ordförandekonferensen och på för-
bundstämman var det avgiftshöjning och stadgeändring som var de stora frågorna.

20 Året i siffror
Förvaltningsberättelse, Resultaträkning, Balansräkning, Redovisning och värdering

30 Förbundsstyrelse & personal

31 Ordförande har ordet

6

INNEhÅll

Fo
to

: C
hr

is
tin

a 
Li

nd
en

cr
on

a 

7

6

8



Blekinge län 
Djurskyddet Karlshamn
Djurskyddet Ronneby 

Dalarnas län
Djurskyddet Dalarna (Rättvik)

Gotlands län
Djurskyddet Gotland (Visby)

Gävleborgs län      
Djurskyddet Bollnäs-Ovanåker
Djurskyddet Norra Hälsingland (Bjuråker)

Hallands län 
Djurskyddet Norra Halland (Kungsbacka)
Djurskyddet Halmstad Kattfotens Katthem
Falkenbergsortens Djurskyddsförening
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)
Djurskyddet Kiruna

Skåne län
Djurskyddet Kullabygden (Höganäs)
Djurskyddet Landskrona    
Djurskyddet Malmö
Djurskyddet Ängelholm/Bjäre
Helsingborgs Djurskyddsförening
Stiftelsen Lunds Djurskyddsfond  

Stockholms län 
Djurskyddet Stockholms Kattkastreringsgrupp
Djurombudsmannens Stödorganisation (DOSO)
Djurvännernas förening i Stockholm
Hundfrämjandet (Tumba)
Kattvärnet (Haninge)

Södermanlands län
Djurskyddet Eskilstuna
Djurskyddet Mariefred
Djurskyddet Nyköping
Djurskyddet Strängnäs

Uppsala län 
Djurskyddet Uppsala Län
Djurskyddet Hitta Katten Enköping

Vämlands län 
Djurskyddet Karlstad
Djurskyddet Säffle-Åmål
Djurskyddet Västra Värmland (Arvika)   
Djurskyddet Kristinehamn   
Djurskyddet Sunne  

Västerbottens län
Djurskyddet Västerbotten (Umeå)

Västernorrlands län 
Djurskyddet Härnösand   
Djurskyddet Sundsvall   
Djurskyddet Ådalen (Sollefteå)
Djurskyddet Örnsköldsvik

Västmanlands län 
Djurskyddet Västerås Huskatten 
Djurskyddet Köping Kattvännerna

Västra Götalands län
Djurskyddet Bohuslän
Djurskyddet Göteborg  
Djurskyddet Skaraborg (Töreboda)  
Djurskyddet Skövde Katthem 
Djurskyddet Uddevalla

Örebro län
Djurskyddet Örebro   

Östergötlands län 
Djurskyddet Mjölby
Djurskyddet Fiahemmet Norrköping
Linköpings Djurskyddsförening

Vi finns i hela sverige

Föreningarnas kotakt-
uppgifter och mer  
information hittar du på
www.djurskyddet.se.

VIlKA ÄR VI Och VAD GÖR VI?
DJURSKYDDET SVERIGE ÄR med sina drygt 14 000 medlemmar och 
57 anslutna djurskyddsföreningar en av Sveriges största djurskydds-
organisationer. Vi har arbetat i över 100 år för att hjälpa djuren.

VI ARBETAR FÖR att alla djur ska ha det bra. Vi vill att alla djur ska ges 
möjlighet att utföra sina naturliga beteenden och att djurens livskvalitet 
ska förbättras. Vi vill att alla människor visar respekt och tar ansvar för 
alla djur.

VI OPINIONSBILDAR OCH påverkar politiker för att förbättra djur-
skyddslagstiftningen. Vi finns representerade i olika arbetsgrupper och 
kommittéer samt är en remissinstans åt departement och myndigheter. 

VÅRA LOKALA FÖRENINGAR arbetar bland annat med att ta hand om 
djur som har blivit hemlösa och vanvårdade.

INTERNATIONELLT ARBETAR VI genom Nordiska Djurskyddsrådet, 
Eurogroup for Animals och World society for Protection of Animals 
(WSPA).

VÅRT ARBETE FINANSIERAS av medlemsavgifter, arv och gåvor. 
Djurskyddet har 90-konto, verksamheten kontrolleras därmed av 
Svensk Insamlingskontroll, SFI.

14 000 medlemmar 1 000 djurhemsfaddrar 
57 anslutna föreningar 

ÅRET I KORThET

Vad hände 

2009?

Vi tog fram konsument-
guiden ”Så mår djuren 
som ger oss vår mat”.

Vi delade ut 589 057 
kronor i bidrag till våra 
lokala föreningars 
djurskyddsverksamhet.

Vi svarade på sju 
remisser från 
Jordbruksverket och 
EU-kommissionen. 

Vi samlade in 24 000 
namnunderskrifter 
mot dun plockat från 
levande fåglar.

Vi arrangerade 
utfrågning av 
politiker inför valet 
till EU-parlamentet.

Vi lämnade över 26 879 
namnunderskrifter med 
krav på bättre djurskydd 
vid transporter till Jordbruks-
ministern.

VI satt med i åtta olika 
råd och referensgrupper 
på Jordbruksverket.

Vi omplacerade 
över 2000 katter. 
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FÖRSOMMAREN 2009 blEV Djurskyddet Sverige inbjudna 
till ett samrådsmöte hos miljöminister Andreas Carlgren. Övriga 
inbjudna var andra natur- och djurskyddsorganisationer, jägar-
förbunden samt företrädarna för samerna. På mötet avslöjade 
ministern att han planerade att lägga fram ett förslag om att 
tillåta licensjakt på varg och ville höra reaktionerna på detta. 
Jägarförbunden och samerna uttryckte en stor tillfredsställelse 
över detta medan natur- och djurskyddsorganisationerna unisont 
uttryckte ett starkt missnöje.

FÖRSlAGET lADES FRAM i riksdagen hösten 2009 och 
Djurskyddet Sverige försökte tillsammans med framför allt 
Rovdjursföreningen att påverka riksdagsledamöterna att rösta 
emot förslaget. Tyvärr lyckades inte detta och förslaget antogs 
av riksdagen. Endast Vänsterpartiet, Miljöpartiet och en ensam 
socialdemokrat röstade emot förslaget och några ur den bor-
gerliga sidan deltog inte i beslutet. Förutom att tillåta licensjakt 
på varg innehöll beslutet en del om att inplantera vargar från 
andra länder samt att flytta ut besluten om rovdjurspolitiken på 
regionala så kallade viltvårdsdelegationer.

DJURSKyDDET SVERIGES rovdjursansvarige Sven-Erik 
Alhem arbetade aktivt under hösten för att stoppa beslutet. Han 
menar att det är djupt olyckligt att de starka krafterna inom jä-
garorganisationerna fått så starkt politisk genomslag. De många 
människor som står bakom värnandet av vargen och de organi-
sationer som gjort sitt yttersta för att stödja vargens levnadsbe-

STOPPA lIcENSJAKTEN PÅ VARG
Trots Djurskyddet Sverige och andra organisationers arbete för att stoppa licensjakt på varg röstades 
förslaget igenom i riksdagen under 2009. Djurskyddet Sverige fortsätter arbeta med frågan.

tingelser också i Sverige, har tyvärr fått stå tillbaka. Den svenska 
vargstammen är fortfarande liten och behöver fortsätta växa för 
att säkerställa dess ställning. Att stammen är genetiskt svag var 
ett av argumenten för att inplantera nya vargar. Hur detta ska 
gå till har regeringen fortfarande, våren 2010 efter att ett drygt 
20-tal vargar skjutits, ännu inte presenterat en plan för.

DJURSKyDDET SVERIGE DROG även igång en namninsam-
ling mot licensjakt på varg men tyvärr fick vi inte ihop så många 
underskrifter. Drygt 5700 underskrifter lämnades över till stats-
sekreterare Åsa-Britt Karlsson 9 september 2009. 

DEN 1 FEbRUARI 2009 visade Kalla Fakta i TV4 hur stora 
delar av det dun som säljs i Sverige plockas från levande gäss i 
Ungern och Kina. Bilderna var hemska och visade hur fåglarna 
skriker och flaxar i panik medan plockarna håller fast dem och 
rycker bort deras fjädrar. När fåglarna plockats på sina fjädrar 
släpps de ut, nakna med sår i huden.  Fjädrarna får växa ut igen 
och sedan plockas fåglarna på nytt. På detta sätt kan samma 
fågel plockas 4–5 gånger innan den slaktas.

SAMMA KVÄll SOM Kalla Faktas program sändes star-
tade Djurskyddet Sverige en namninsamling på hemsidan mot 
dun plockat från levande fåglar. Föreningarna hade även fått 
namnlistor skickade till sig via post och kunde gå ut på stan 
redan dagen efter programmet sänts. Djurskyddet Sverige fick 
stort utrymme i media under kampanjen. Generalsekreterare Åsa 
Hagelstedt var med i TV4:s morgonsoffa morgonen efter Kalla 
Fakta-programmet och samma vecka var hon med i radions 
Hallå P3 och TV4:s Kvällsöppet med Ekdal.

UPPMÄRKSAMhETEN GAV RESUlTAT. Den 6 februari 
hade 6 419 personer skrivit under namninsamlingen. Det är 
rekord för hur många namn Djurskyddet Sverige har samlat 

24 000 NAMN MOT DUN 
PlOcKAT FRÅN lEVANDE FÅGlAR
Efter TV4:s avslöjande om hur dun plockas från levande fåglar startade Djurskyddet Sverige en namn-
insamling mot djurplågeriet som 24 000 personer skrev på. Jordbruksministern lovade att driva frågan i 
EU och Svensk Handel lovade verka för att dun från levande fåglar försvinner från svenska butiker. 

in under så kort tid, och det visar hur många människor som 
reagerade över detta hemska djurplågeri.

FRÅN DJURSKyDDETS KANSlI skickades också brev till de 
företag som uppmärksammades i Kalla Fakta för att fråga om 
de tänkte ändra sina inköpskrav på dun. Några av företagen 
svarade att de antingen tagit bort dunprodukter helt i sina buti-
ker eller ställer högre krav på sina leverantörer för att garantera 
att dunet endast plockas från döda fåglar. Djurskyddet Sverige 
blev också inbjudna till Textilimportörernas årsmöte i början 
på juni och pratade om dun och andra djurskyddsaspekter på 
klädproduktion.

DJURSKyDDET SVERIGE SKREV också tillsammans med 
Sveriges Konsumenter och föreningen Hem och Samhälle brev 
till jordbruksministern och fick ett svar där han lovade att driva 
frågan inom EU. Detta upprepade ministern när vi i maj 2009 
lämnade över namnunderskrifterna som då var drygt 24 000. En 
kopia på underskrifterna lämnades till Svensk Handel, där VD:n 
tog emot och även han lovade att handeln ska verka för att dun 
från levande fåglar försvinner från svenska butiker.

Vad innebär licensjakt?
Licensjakt innebär till skillnad mot skyddsjakt att 
jägare har rätt att skjuta djur utan att dessa visat 
sjukdomstecken eller uppträtt aggressivt mot 
människor eller boskap. Djurskyddet Sverige och 
andra natur- och djurskyddsorganisationer menar 
att skyddsjakt är fullt tillräckligt då det ger möj-
lighet att avliva djur som utgör ett reellt hot mot 
människor eller tamdjur. I Sverige har vargar inte 
dödat en människa sedan början på 1800-talet. 
Däremot dödas ett antal jakthundar varje år samt 
ett hundratal boskapsdjur. Djurägare som får bo-
skap dödade av vargar anser Djurskyddet Sverige 
ska ersättas ekonomiskt av staten och få hjälp 
med exempelvis stängsel för att skydda sina djur.
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”Vi förlorade kampen för vargarna 2009 
och fick uppleva hur lyhörd den politiska 
makten var gentemot de starka jägar-
organisationerna. Men 
Djurskyddet Sverige 
kommer inte att ge 
upp för det. licensjakt
på varg sker i direkt 
strid med EU:s art- 
och habitatdirektiv.”

sven-erIk aLhem, LeDamOt I FÖrBUnDsstYreLsen
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I SVERIGE hAR husdjuren en hög status och vi lägger varje 
år massor av pengar på veterinärkostnader, mat, leksaker och 
andra tillbehör. Vi har en djurskyddslagstiftning som tillhör de 
bästa i världen. Alltså borde husdjur ha det riktigt bra i Sve-
rige! För många djur stämmer den bilden, men cirka 100.000 
hemlösa katter, hundratals insmugglade hundar och djur som 
misshandlas eller på annat sätt vanvårdas av sina ägare visar 
baksidan. Därför behövs stora ideella insatser för att hjälpa alla 
dessa djur till värme, mat och så småningom ett nytt, kärleks-
fullt hem.

cIRKA hÄlFTEN AV Djurskyddet Sveriges föreningar driver 
djurhem eller omplacerar djur på annat sätt. Massor av ideella 
timmar läggs på att fånga in katter som kastats ut av en tidigare 
ägare för att man tröttnat på sitt djur. Stora summor av insam-
lade medel avsätts till att betala kastrering, ID-märkning och 
veterinärvård för dessa övergivna djur och många frivilliga hän-
der används till att bygga djurhem och inte minst till att klappa 
djuren som blivit utan en kärleksfull husse eller matte.

I EN UNDERSÖKNING som vi lät göra under hösten 2009 
framkom att Djurskyddet Sveriges djurhem gemensamt under 

ÖVER 2000 KATTER OMhÄNDERTAGNA
Varje år lägger Djurskyddet Sveriges föreningar många ideella timmar på att hjälpa hemlösa och utsatta 
djur. Under 2009 omplacerades över 2000 katter men även hundar,  kaniner, marsvin och sköldpaddor 
fick hjälp till nya hem.  

året tagit hand om drygt 2000 katter. Det är en fantastisk siffra, 
men alla vet hur många fler katter som skulle behöva hjälp.
Ett antal föreningar arbetar också med omplacering av hun-
dar, bland andra Malmö och Hundfrämjandet i Stockholm.  
Larmrapporter säger att hemlösa hundar börjar bli en realitet 
i framför allt södra Sverige. I vårt arbete med att höja kattens 
status måste vi samtidigt se till att hundens status inte sänks. 
Vår målsättning är glasklar: alla husdjur har rätt till ett kärleks-
fullt hem. Men det kommer att ta lång tid att nå dit och därför 
är djurhemsverksamheten en mycket viktig del av Djurskyddet 
Sveriges arbete.

Djurskyddet Enköping hitta Katten 
gav coco ett nytt hem

I hISSEN lÅG perserkatten i en kartong märkt med lappen 
”hjälp mig”. Pälsen var så smutsig att den var som pansar. 
Öronen var fulla med tjock gult klet och hela ansiktet var in-
smetat med gammalt var. Klorna hade växt in i trampdynorna 
så att tassarna var helt blodiga. Katten räddades av fören-
ingen Djurskyddet Enköping Hitta Katten. Hon är omplacerad, 
heter idag Coco Chanel och mår prima.  

UNDER 2009 TOG föreningen emot 164 katter. Tio av dessa 
kom tillbaka till sin rätta ägare. Åtta var så illa däran att de var 
tvungna att avlivas. Resten omplacerades till nya hem. Kim 
Lindbom Carlsson är föreståndare på djurhemmet: 
- En del av katterna som kom till föreningen hittades i plast-
påsar på offentliga ställen till exempel de nio kattungar som 
hittades på toaletten på biblioteket i Bålsta. Ett tjugotal katter 
hittades dumpade i hissar, säger hon. 

MÅNGA KATTER KOMMER annars från vanvårdsärenden 
via polis och länsstyrelse som föreningen har samarbete med. 
Nytt under 2009 var att föreningen samarbetade med äldre-
boenden som köpt omplaceringskatter. Annars har föreningen 
som varje år anordnat en kattutställning med omplacerings-
katter och genomfört kattkastreringskampanj där cirka 75 
katter blev kastrerade. Dessutom har föreningen haft den 
årliga ljusmanifestationen och kattkalendern till förmån för 
hemlösa katter. 

NÄR TRISSE hITTADES hade han munnen ihopnitad av sina 
egna tänder. Möjligen hade han blivit sparkad under hakan, så 
att tänderna gick igenom läpparna. Men riktigt vad som hänt 
vet ingen.  
- Trisse var skygg, hade ont och var djupt olycklig. Trots lång 
och smärtsam behandling var han mycket snäll. Denna under-
bara pojke fick mitt hjärta att smälta och med blandade käns-
lor fick han flytta från oss till sitt nya, kärleksfulla hem berättar 
Marita Åberg som är föreståndare på djurhemmet. 
 
FÖRENINGEN TOG EMOT 92 katter under 2009. Av dessa 
omplacerades 74 till nya hem, åtta kom tillbaka till sin ägare 
och tio katter var tvungna att avlivas. Flest katter kom från 
vanvårdsärenden via myndigheter. 
- Det blir bara fler och fler vanvårdsärenden! Vi prioriterar 
omhändertaganden via myndigheterna eftersom dessa annars 
blir avlivade men det gör att vi måste säga nej till många andra 
behövande katter. 

FÖRENINGENS STORA PROblEM är platsbrist. 
- Vi har endast två karantänplatser, vilket är snudd på skan-
dal. Västerås är landets femte största stad och har ett av de 
minsta katthemmen. 
Engagemanget i föreningen är stort. Som varje år har en katt-
kalender som säljs till förmån för hemlösa katter tagits fram 
och många ställer upp som volontärer för att ta hand om kat-
terna på djurhemmet. 
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Kim Lindbom Carlsson 
från Djurskyddet Hitta 
Katten Enköping.

Marita Åberg från  
Djurskyddet Västerås 
Huskatten.

Djurskyddet Västerås huskatten 
tog hand om 92 katter
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MÄRKTA Och 
KASTRERADE KATTER
Kastrera, vaccinera, märk och registrera! Om alla kattägare lydde de enkla råden skulle 
problemet med övergivna katter inte var lika stort. Under 2009 var Djurskyddet Sverige med 
och drev en kampanj för ID-märkning av katt och som de flesta år kämpade föreningarna med 
kattkastreringskampanjer. 
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Kampanj för märkning av katter
KATTER bEhÖVER KÄRlEK, omvårdnad och 
någon som ger dem mat, precis som alla andra djur. 
Ändå överges tusentals katter varje år. Ett stort antal 
katter kommer även bort på grund av att de går vilse. 
Katter har länge varit utsatta djur som många tror 
klarar sig bra på egen hand, vilket är helt fel. Upp-
skattningsvis finns det ca 100 000 hemlösa katter i 
Sverige. 

DJURSKyDDET SVERIGE hAR länge arbetat för en 
obligatoriskt märkning och registrering av katter. En 
märkt katt kan lättare återförenas med sin ägare om 
den kommer bort och ägare som struntar i sina djur 
kan ställas till svars. Endast ID-märkta katter räknas 
som hittegods hos polisen. Omärkta katter anser 
polisen oftast inte att det är deras 
ansvar att försöka hitta en eventuell 
ägare till.

MED START I APRIl 2009 starta-
de Djurskyddet Sverige tillsammans 
med Stockholms samlade katthems-
föreningar, Svenska Kennelklubben 
och Sveriges Veterinärförbund 
kampanjen ”Märker du din katt?” 
Två stora annonser i Metro Stock-
holm uppmanade till att ID-märka 
katten och att läsa mer om detta 
på den webbsida som togs fram i 
samband med kampanjen. Samt-
liga medverkande i kampanjen 
gjorde reklam för kampanjsidan 
på sina hemsidor och under de 

första veckorna hade sidan ett hundratal besökare varje 
dag. 

Ett hål i asfalten, en kulvert eller i bästafall en källare. Det kan bli din katts nya hemom den går vilse.

Varje år försvinner tiotusentals katter från sina ägare. Många dör av svält och kyla.
ID-märker och registrerar du din kattså är chansen större att den kommertillbaka till dig

www.kattid.se
I samarbete:
Kattstallet i Åkeshov • Stockholms Katthem • Kattluckan 
Alfakatten • Kattvärnet • Djurskyddet Sverige
Top Cats Akutgrupp • Föreningen Djurhjälpen
Kattfonden/Solgläntan • Svenska Kennelklubben
Sveriges Veterinärförbund

Märker
du din
katt?

Foto: Ingemar Edfalk

264 000 kronor till kastreringskampanjer

EN OKASTRERAD KATThONA föder cirka 120 
ungar under sitt liv. Att begränsa antalet oönskade 
djurungar är ett viktigt djurskyddsarbete. Många av 
Djurskyddets Sveriges föreningar har varje år kam-
panjer där de subventionerar kostnaden för kastrering 
av katter. Oftast är dessa i samarbete med lokala 
veterinärer. Under 2009 betalade Djurskyddet Sverige 
ut 264 000 kronor i bidrag till dessa kampanjer.
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”Det är dags att 
hela samhället 
tar ett krafttag 
för att lösa katt-
frågan. Oavsett 
vad man har för 
inställning till 
katter så är det ett problem. 
För oss som älskar katter är 
lösningen enkel - ID-märkning 
och kastrering! ”
terese hOLmBerG, LeDamOt I FÖrBUnDsstYreLsen
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DEN STORA FÖRÄNDRINGEN inom djurskyddsområdet 
2009 var att kontrollerna flyttades från kommunerna till länssty-
relserna, alltså staten. Djurskyddet Sverige välkomnade den nya 
organisationen eftersom djurskyddskontrollerna varit väldigt 
ojämna mellan de olika kommunerna. Men redan hösten 2008, 
alltså innan flytten, varnade vi för att resurserna som länsstyrel-
serna tilldelats var för små.

DJURSKyDDSKONTROllERNA 2009 har med all tydlighet 
visat att våra farhågor var riktiga. Under året har nästan enbart 
kontroller utförts efter ett larm från någon. Rutinkontroller som 
ska göras regelbundet har i princip inte hunnits med. På många 
håll har djurskyddsinspektörer larmat om att de tillbringar tid 
med att administrera själva flytten och lägga in uppgifter i nya 
datasystem istället för att vara ute och inspektera gårdar.

VÅREN 2009 AVSlÖJADE Sveriges Radio att danska grisar far 
illa. Svansar klipps av, de står fastbundna och får inte möjlighet 

FÖR lITE RESURSER TIll 
DJURSKyDDSKONTROll
Djurskyddskontrollen flyttades 2009 från kommunerna till länsstyrelserna. Regeringen tilldelade alldeles 
för lite pengar för kontrollen. Avslöjandena om vanskötta grisar under hösten 2009 visade tydligt vad de 
bristande resurserna kan leda till. 

att böka i halm. Djurskyddet Sverige krävde genast att konsu-
menter och offentliga upphandlare skulle välja bort danskt fläsk 
och köpa svenskt istället. Vi uppvaktade också butikskedjorna 
med krav på att de inte skulle ta in kött från djur som far illa. 
Men knappt hade denna skandal lagt sig innan det var dags för 
nästa och denna gång gällde det de svenska grisarna. Organisa-
tionen Djurrättsalliansen hade smygfilmat inne på svenska gris-
gårdar och visade upp en bild som inte stämmer överrens med 
svensk lagstiftning. Grisarna saknade halm eller strö att böka i 
och sjuka djur togs inte om hand. 

AVSlÖJANDET FIcK STORT genomslag och Djurskyddet 
Sverige krävde genast ett möte med LRF, Grisföretagarna och 
Djurhälsovården, alltså branschens egna veterinärer. På detta 
möte bedyrade näringen att man tagit frågan på stort ansvar och 
planerade insatser för att stärka den egna kontrollen. Vi startade 
också en namninsamling i samband med skandalen till stöd för 
ökade resurser till länsstyrelsernas djurskyddskontroll. 

Foto: Istockphoto

MÅNGA TIMMAR UTAN mat och vatten i trånga transport-
utrymmen. Ingen vila. Tuff och hård behandling under i- och 
urlastning från fordon och båtar. Transporter kan pågå i flera 
dagar och ibland veckor. Så här ser det ut för miljontals djur 
som varje år transporteras inom EU för att växa upp eller 
slaktas i annat land. Djuren stressas och många dör på vägen. 
Frågan har varit aktuell länge, men lite händer.

UNDER hÖSTEN 2008 drev Djurskyddet Sverige en namn-
insamling mot plågsamma djurförsök. Syftet med namninsam-
lingen var att förbättra lagstiftningen för djur som transporteras 
långt och under plågsamma former. Även kontrollen av trans-
porterna måste skärpas så att lagarna efterlevs. Om medborgare 
ställer krav på beslutsfattarna inom EU kan bestämmelserna och 
lagarna förbättras så att djuren skyddas från lidande.

DEN 11 FEbRUARI 2009 överlämnade representanter från 
Djurskyddet Sverige alla namn som kommit in under kampanjen 
för bättre djurtransporter. Kampanjen krävde:
• Kortare transporttider för djuren.
• Bättre förhållanden i transportbilarna.
• Bättre kontroll så att lagarna efterlevs.

KRAVEN OMFATTAR AllA levande djur, oberoende av 
syftet med transporten - till slakt, för vidareuppfödning, för att 
användas i avel eller för tävling. Djurskyddet Sverige vill också 
att handel med levande djur så långt som möjligt ska ersättas av 

STOPPA DE PlÅGSAMMA DJURTRANSPORTERNA!
Inför Sveriges ordförandeskap i EU drev Djurskyddet Sverige en kampanj med krav på bättre djurskydd 
vid djurtransporter. 26 879 skrev på och namnunderskrifterna lämnades i februari 2009 till jordbruks-
ministern.

handel med kött. Vi vill att transporterna av levande djur ska 
minimeras och att slakt ska ske så nära uppfödningsplatsen som 
möjligt.
- Nu lämnar vi bollen till jordbruksministern och förväntar oss 
att han driver igenom förbättringar av EU-reglerna under det 
svenska ordförandeskapet! sa Johan Beck-Friis, styrelseledamot i 
Djurskyddet Sverige vid överlämningen. 
 Jordbruksminister Eskil Erlandsson sa att han är väl medve-
ten om det stora engagemang som finns bland svenskar när det 
gäller djurtransporter och att djur inte bör transporteras levande 
utan när de redan är slaktade.

”Det är viktigt att 
visa våra besluts-
fattare att många 
människor inte 
accepterar de 
dåliga långväga
djurtransporter 
som fortfarande rullar genom 
Europa. Vår namninsamling klar-
gjorde den saken.”
JOhan BeCk-FrIIs, LeDamOt I FÖrBUnDsstYreLsen
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SKOlMATERIAlET REDE GER EFFEKT
Djurskyddet Sveriges skolmaterial REDE ger effekt. Pojkar som fått göra övningar från materialet 
får ökad empati. Det visar forskaren Malin Angantyr från Mälardalens högskola. 

AllA DESSA FRÅGOR är vi många som vill ha svar på. Och 
för att kunna hjälpa konsumenterna att göra ett bra val i mat-
butiker och på restauranger sökte Djurskyddet Sverige pengar 
från Konsumentverket. Vi fick 250 000 kronor våren 2009 och 
drog då genast igång arbetet med att ta fram en konsument-
guide. ”Så mår djuren som ger oss vår mat” blev namnet på den 
broschyr som på ett lättfattat sätt reder ut lagstadgade krav för 
svensk djurhållning samt vilka extra djurskyddsregler som märk-
ningarna Krav, Svenskt Sigill och andra innebär.

KONSUMENTGUIDEN lANSERADES I Visby under 
Almedalsveckan på ett seminarium som lyfte frågan om djur-
skydd ur ett konsumentperspektiv. Mer om Almedalen och vår 
närvaro där kan du läsa om på sidan 18.

SÅ MÅR DJUREN 
SOM GER OSS VÅR MAT
Får verkligen korna som förser oss med mjölk och smör gå ute och beta som i Arlas och Bregotts 
reklamfilmer? Kan man äta kyckling med gott samvete som djurvän eller ska man hellre välja lamm? Hur 
mycket bättre är svenskt griskött jämfört med exempelvis danskt? Och vilken skillnad är det på nötkött 
om det är Krav-märkt eller inte?

”Det är viktigt att vi 
som konsumenter gör 
vår röst hörd.  Använd 
broschyren för att ställa 
frågor och krav i din 
butik. Tillsammans kan 
vi skapa en kraftfull 
opinion för 
att förbättra 
förhållande-
na för djuren 
som ger oss 
livsmedel.”

”Så mår djuren som ger oss vår mat” var också temat för Dju-
rens Dag 4 oktober. Många lokalföreningar delade ut konsu-
mentguiden på djurhem och ute på 
olika aktiviteter. 

VÅR KONSUMENTGUIDE hAR 
blivit mycket uppskattad och  har 
uppmärksammats i media av 
bland annat tidningen Land och 
Råd och Rön.  Arbetet följdes upp 
våren 2010 med en konsument-
undersökning och guiden fortsät-
ter att spridas!

•	 Titta efter märkning som visar var djuret är 
fött, uppväxt och slaktat eller i vilket typ av 
system hönan som värpt ägget finns i. 

•	 Kött från svenska djur innebär oftast att du 
vet mer kring hur djuren har haft det. 

•	 Djurskydd kostar – billiga ägg och mejeri-
produkter och billigt kött kommer sannolikt 
från djur som fötts upp under sämre förhål-
landen. 

•	 Var observant på att märkningen för främst 
gris, lamm och mejeriprodukter kan vara 
vilseledande. 

•	 För dig som ställer höga krav på djurskydd 
välj kvalitetssäkrade uppfödningskoncept 
som KRAV, EU-ekologiskt eller Svenskt 
Sigill. 

•	 Tänk på att det ibland skiljer sig mellan 
svenska KRAV och EU-ekologiskt. Speciellt 
gäller detta griskött. 

•	 Ställ krav och fråga din handlare.

till dig som konsument!

7 tips

GUnneLa stÅhLe, vICe OrDFÖranDe 
I FÖrBUnDsstYreLsen
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Bilder på människor och djur som visar olika känslor 
paras ihop i REDE-övningen känslopussel.

”Den här forskningen betyder
jättemycket. Vi måste ju veta att vi 
påverkar barnets empati med 
materialet. Undersökningen visar att 
vi har arbetat med rätt inriktning.” 

kerstIn maLm, FÖrFattare tILL materIaLet

Vad är REDE?

REDE, Respekt, Empati, Djur, Etik är ett sam-
arbetsprojekt mellan Djurskyddet Sverige och 
Svenska Djurskyddsföreningen.
 
Materialet når ut till barn mellan sex och nio 
år genom deras lärare i skolorna. Barnen får 
genom övningar och aktiviteter utveckla sin 
empatiska förmåga.

REDE-materialet är anpassat till läroplanen 
och de mål som grundskolan arbetar med. 
Tanken är att övningarna ska passa in i 
skolornas dagliga arbete och bli en naturlig del 
av undervisningen i ett flertal olika ämnen.

läs mer på www.rede.se

UNDER 2009 GJORDE beteendevetaren Malin 
Angantyr på Mälardalens högskola en studie över 
vilken effekt Djurskyddet Sveriges skolmaterial har på 
barnens empati. Resultatet visade att pojkar som ar-
betat med REDE utvecklat sin empati jämfört med de 
pojkar som inte arbetat med materialet. Studien visar 
att empati går att påverka och förändra. Skolornas 
arbete med REDE kan därför långsiktigt ge effekt på 
djurskyddet. 

REDE-PROJEKTET hAR under 2009 fått ett 
ekonomiskt tillskott från Djurvännernas förening i 
Stockholm som är specifikt riktat mot en satsning på 
Stockholms skolor. Under året har sex retorikstuden-
ter utbildats och har som ett skolarbete gått ut som 
REDE-informatörer i Stockholmsskolor och infor-
merat. Några av dessa skolor har regelbundet börjat 
använda materialet. Informatörernas arbete kommer 
att fortsätta under 2010. 

FyRA ORDINARIE FORTbIlDNINGAR för peda-
goger genomfördes under 2009 i Stockholm och Göte-
borg. REDE har även hållit i studiedagsföreläsningar 
för lärare i skolor runt om i landet. Vissa skolor har 
använt REDE i särskilda temaveckor, någon skola har 
REDE på schemat regelbundet. 
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Utfrågning av politikerna 
inför valet till EU-parlamentet
2009 VAR DET VAl till EU-parlamentet. Detta upp-
märksammades särskilt på förbundsstämman den 17 
maj när en utfrågning av partiernas kandidater hölls. 
Alla närvarande politiker visade ett stort engagemang 
kring djurskydd men hade olika idéer om vad som bör 
göras.  

EN SAMMANSTÄllNING AV partiernas åsikter i 
djurskyddsfrågor publicerades på Djurskyddet Sveri-
ges hemsida strax innan valet den 7 juni.

EU-PARlAMENTARIKERN Carl Schlyter från 
Miljöpartiet deltog i juli på vårt seminarium om djur-
vänlig konsumtion under Almedalsveckan. Där deltog 
även Rolf Eriksson som är statsekretare åt jordbruk-
ministern.

Möten med 
partier, riksdag och regering
VI hAR UNDER 2009 varit aktiva i vår påverkan 
gentemot riksdag och regering. Tillsammans med 
Eurogroup for animals och Djurens Rätt träffade vi i 
februari jordbrukminister Eskil Erlandsson samt flera 
tjänstemän från jordbruksdepartementet för att dis-
kutera hur Sverige tänkt arbeta med djurskyddsfrågor 
under Sveriges ordförandeskap i EU, hösten 2009. 

TIllSAMMANS MED EUROGROUP for animals 
har vi också gjort ett antal skrivelser om aktuella djur-
skyddsfrågor på EU nivå och själva tagit initiativ till 
flera skrivelser till politiker, myndigheter och företag. 

I APRIl ARRANGERADE vi tillsammans med Riks-
dagens Djurskyddsforum ett seminarium i riksdagen 
om hästar och hundar och hur de plågas i TV, genom 
trav och diverse hunduppfostringsprogram.  Banve-
terinären Lars Audell och hundkonsulten Eleonor 
Ahlenius inledde och sedan fördes en diskussion om 
vem som egentligen har ansvar för att djuren far illa.

VID FlERA TIllFÄllEN har vi träffat enskilda 
riksdagsledamöter från Moderaterna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet och diskuterat frågor som vargjakt, 
ID-märkning av katter och andra viktiga djurskydds-
frågor. Andra partier har självklart också kontaktats 
av oss men tyvärr inte lett till några enskilda möten.

•	 Kommissionens rapport om olika möjlighe-
ter till djurskyddsmärkning och inrättandet 
av ett europeiskt nätverk för referenscen-
trum för djurskydd och djurs välbefinnande 

•	 Feasibility Study on animal welfare labelling 
and establishing a Community Reference 
Centre for Animal Protection and Welfare 

•	 Regeringens uppdrag att utveckla djurhäl-
so-arbetet i mjölkproducerande besätt-
ningar 

•	 Remissvar beträffande Jordbruksverkets 
förslag om ändring i Djurskyddsmyndig-
hetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 

”Djurskyddet Sveriges styrelse 
lägger ned mycket arbete i de 
olika referensgrupperna och 
råden men det är välinvesterad 
tid. I grupperna sitter vi med 
som djurskyddsexperter och 
kan påverka branschen, myn-
digheter, och politiker att göra 
förbättringar för djuren. ”

InGrID reDBO, LeDamOt I FÖrBUnDsstYreLsen

Djurskyddet Sverige är representerade 
i följande råd och referensgrupper:  

•	 Jordbruksverkets försöksdjursråd

•	 Jordbruksverkets djurskyddsråd

•	 Jordbruksverkets insynsråd

•	 Jordbruksverkets etik och utbildningsutskott

•	 Jordbruksverkets referensgrupp för nöt.

•	 Jordbruksverkets referensgrupp för gris

•	 Jordbruksverkets referensgrupp för matfågel-

hållning

•	 Jordbruksverkets referensgrupp för får 

•	 Statens offentliga utredningen av ny  

djurskyddslag

•	 Djurförsöksetiska nämnden i Umeå

•	 Svensk Sigills kriterieråd

•	 Sveriges Konsumenters livsmedelsgrupp 

•	 WWF:s förtroenderåd

 

Internationella uppdrag:

•	 Eurogroup för animals  

executive committee

•	 Rådet för WSPA

2004:16) om villkor för hållande, uppföd-
ning och försäljning m.m. av djur avsedda 
för sällskap och hobby 

•	 Trygg med vad du äter – nya myndigheter 
för säkra livsmedel och hållbar produktion 
(SOU 2009:8) 

•	 Den svenska administrationen av jord-
bruksstöd (SOU 2009:7) 

•	 Yttrande över Föreskrift om ändring i  
Statens jordbruksverks föreskrifter och  
allmänna råd (SJVFS 1994:83) om nötkrea-
tur som används till avel, dnr 6-6787/08

Under  2009 har Djurskyddet Sverige svarat på sju remisser från dels EU kommissionen dels 
Jordbruksverket. Dessa har bland annat handlat om, djurskyddsmärkning, hållbar produktion 
av livsmedel, nya föreskrifter för hållande, uppfödning och försäljning av djur och avel av nöt-
kreatur.

Remissvar till EU-kommission och Jordbruksverket

POlITISK PÅVERKAN

”Vår organisation har en mycket hög 
status hos människor som arbetar 
med djurskydd. Politiker och personer 
anställda hos myndigheter blir im-
ponerade över vår kunskap och vårt 
engagemang!”

Åsa haGeLsteDt,  GeneraLsekreterare
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En utfrågning av politiker hölls på stämman 2009.



Ordförandekonferens

DEN 7 FEbRUARI träffades ca 35 representanter 
från 27 föreningar i Stockholm. Den stora frågan som 
diskuterades var Djurskyddet Sveriges ansträngda eko-
nomi. Förbundsstyrelsen presenterade sina tankar om 
höjd medlemsavgift för föreningarna och deltagarna 
diskuterade detta och andra förslag i grupper. Efter-
middagen ängnades åt information kring djurskydds-
kontrollens flytt från kommunerna till länsstyrelserna 
och om hur vi ska kunna bli fler medlemmar.

KONFERENS & FÖRbUNDSSTÄMMA

UNDER FÖRSOMMAREN 2009 presenterade regeringen ett 
förslag om att tillåta licensjakt på varg. En het debatt drog igång 
runt om i landet och med anledning av detta handlade ett av 
Djurskyddet Sveriges seminarier om just vargjakten. Seminariet 
genomfördes tillsammans med Rovdjursföreningen och som 
deltagare kunde vi se Robert Franzén som tidigare jobbat på 
Naturvårdsverket och Lena Eriksson, vice ordförande i Natur-
skyddsföreningen. Förslaget om att tillåta licensjakt på varg 
kritiserades hårt av samtliga deltagare. 
 Även representanter från de partipolitiska ungdomsförbunden 
var inbjudna till seminariet för att ge sin syn på rovdjurspoli-
tiken. Centerpartiets ungdomsförbund och Kristdemokratiska 
ungdomsförbundet försvarade propositionen medan Grön 
Ungdom, Ung Vänster och Moderata ungdomsförbundet var 
kritiska. 

DJURSKyDDETS ANDRA SEMINARIUM hölls i samarbete 
med föreningen Djurvänliga Konsumenter och Malmö Museer. 
Seminariet handlade om planerna inför det svenska ordföran-
deskapet och om djurvänlig konsumtion i EU. Gunnela Ståhle, 
Djurskyddet Sveriges vice ordförande, utmanade regeringen 
med vad som kan göras från djurskyddssynpunkt under det 
svenska ordförandeskapet. Statssekreteraren Rolf Eriksson 

POPUlÄRA SEMINARIER PÅ AlMEDAlSVEcKAN
Djurskyddet Sverige fanns på plats under 2009 års soliga Almedalsvecka och höll två seminarier som var 
välbesökta. Det ena seminariet handlade om licensjakt på varg och det andra om djurvänlig konsumtion.

från Jordbruksdepartementet, chefsveterinären Leif Denneberg 
från Jordbruksverket och omvalda EU-parlamentarikern Carl 
Schlyter (MP) deltog i diskussionen kring bland annat vikten 
av att ursprungsmärka mat så att det blir en möjlighet att göra 
medvetna val.
 Diskussionen fokuserade på hur viktigt det är att politikerna 
driver den här frågan och ser till att skapa tydliga regelverk som 
ger bra djurskydd. EU-parlamentarikerna har framförallt
ett stort ansvar att driva frågorna inom EU. 

I SAMbAND MED DETTA seminarium lanserades Djurskyd-
dets konsumentguide ”Så mår djurens som ger oss vår mat” – en 
broschyr som innehåller viktig information om djuruppfödning, 
olika märkningar och hur du som konsument kan påverka. 

SEMINARIERNA UNDER AlMEDAlSVEcKAN 2009 
fungerade som ett startskott för att få igång diskussionen kring 
dessa områden. Under resten av året jobbade vi vidare med både 
varg- och konsumentfrågan på olika sätt. Djurskyddet Sverige 
ser Almedalsveckan som ett viktigt sammanhang att delta i med 
tanke på alla politiker och andra intresseorganisationer som 
finns närvarande.   

Rovdjursföreninges generalsekreterare 
Ann Dahlerus pratade om rovdjurs-
propositionen.
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Extra förbundsstämma

DEN NyA STyRElSElEDAMOTEN som valdes på 
stämman, Bo Hannersjö gjorde sig snabbt impopulär 
i organisationen när han i en tidningsintervju uttalade 
att bästa sättet att lösa problemet med hemlösa katter 
var att skjuta dem och att resurserna istället borde 
läggas på lantbrukets djur. Det blev ett ramaskri bland 
medlemmar, sympatisörer och kattvänner i allmänhet. 
Detta ledde till att förbundsstyrelsen kallade till en ex-
trastämma för att avgöra om styrelseledamoten skulle 
få vara kvar i styrelsen eller inte. Den 27 juni träf-
fades 28 ombud i Stockholm och beslutade med stor 
majoritet att Bo Hannersjö med omedelbar verkan fick 
lämna sitt uppdrag.

ExTRASTÄMMAN bESlUTADE också att ta fram 
förslag till riktlinjer för valberedningen för att undvika 
liknande händelser i framtiden.

Förbundsstämma 

DJURSKyDDETS ÅRlIGA STÄMMA hölls helgen 
16-17 maj på Scandic Star hotell i Sollentuna. 40 
föreningar var närvarande. Tillsammans med för-
bundsstyrelsen, personal och inbjudna gäster var vi 
totalt 100 stycken. Stämman inleddes med ett mycket 
peppande tal av sångerskorna Lili och Sussie, som 
själva arbetar mycket för att hjälpa övergivna och 
skadade djur.

DEN STORA FRÅGAN på stämman var förbunds-
styrelsens förslag om att höja avgiften som förening-
arna betalar till förbundet till 120kr. Efter en ganska 
lång diskussion jämkade sig förbundsstyrelsen med ett 
förslag om en lägre höjning, från 75kr till 100kr och 
detta förslag gick igenom med ganska stor majoritet.
På stämman beslutades också om några mindre änd-
ringar i normalstadgan för föreningarna och förbunds-
styrelsen fick i uppdrag att återkomma med förslag på 
mer genomgripande ändringar till stämman 2010.

PÅ lÖRDAGSKVÄllEN hÖllS traditionsenlig 
middag med prisutdelning och underhållning. På sön-
dagen avslutades förhandlingarna, bland annat med 
val av förbundsstyrelse. Kerstin Malm avgick som 
styrelseledamot och efterträddes av Bo Hannersjö. 
I övrigt valdes styrelsen om.

Miljöpartiets Carl Schlyter är 
engagerad i djurskyddsfrågorna.
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ÅRET I SIFFROR
Förvaltningsberättelse   

Året som har gått     
Det har varit ett år fyllt av utveckling och aktiviteter. 
Djurskyddet Sverige har under  2009 framgångsrikt drivit en 
kampanj för att stoppa dunplockning från levande fåglar. Vi har 
också genomfört en namninsamling för ett nej till licensjakt på 
varg. Vi har också fortsatt vara med i olika debatter som berör 
djurskydd.      
 

Föreningens medlemmar    
Vid verksamhetsårets slut uppgick antalet anslutna lokala 
föreningar till 60 (föregående år 62), med sammanlagt 14 799 
medlemmar (föregående år 15 300).  Under året har vi tappat 
501 medlemmar, detta beror till största delen på att organisa-
tionen har tappat 2 st lokala föreningar och därmed även deras 
medlemmar.

Personal
Under året har kansliet haft sju anställda. I början av året 
anställdes en informatör på heltid för att sköta förbundets 
informationsarbete, Sara Frick. Under hösten hade Djurskyddet 
Sverige anställt en projektledare på deltid  samt en  utvärderare

för projektet REDE - Respekt Empati Djur Etik, för projektets 
räkning. Båda tjänsterna upphörde innan årets slut.

Löner för tjänstemän har under året utgått med 1 956 kkr. (före-
gående år 2 292 kkr.)

Föreningens styrelse
Styrelsen har bestått av ordförande, åtta ordinarie ledamöter och 
två suppleanter. Under året har styrelsen haft 8 styrelsemöten 
och arbetet i arbetsgrupper har fortsatt.

Ekonomi
Medlemsintäkterna uppgår 2009 till 1 163 kkr. (föregående år  
1 022 kkr.). Bidrag och gåvor från allmänhetan har ökat med 63 
% jmf med 2008. Erhållna arv har minskat med ca 76% under 
samma period. Ökning av bidragsgivandet är ett resultat av att 
Djurskyddet Sverige bland annat har synts mer i media jämfört 
med 2008. Förbundet har under året lämnat bidrag om totalt 
701 kkr. (jämfört med 1 078 kkr. år 2008)

Personal, 29%  Tidning, 6%

Utdelade bidrag, 11% Kontor, 5%

Förvaltning, 9%  Sammanträden, 4%

Informationsarbete, 7% Årskonferens, 3%

Övr kostnader, 6%  Internationellt samarbete, 2% 

 

Lokal, 6%   Finansiella poster, 2%

Finansiella poster, 42% 

Övriga intäkter, 18%  

Bidrag & gåvor, 16%  

Föreningsavgifter, 10%

Arv, 7%

Medlemsavgifter, 6%

Försäljning, 1%

Intäkter 2009 Kostnader 2009

Resultaträkning

2009‐01‐01 2008‐01‐01

Not ‐2009‐12‐31 ‐2008‐12‐31

Rörelsens intäkter

Medlems och föreningsavgifter 1 163 275  1 021 500 

Bidrag och gåvor 1 648 899  4 931 773 

Utdelning Human‐ och Hjälpfonden 232 497  454 577 

Försäljning  70 220  53 657 

Övriga rörelseintäkter 1 045 365  661 770 

4 160 256  7 123 276 

Rörelsens kostnader

Personalkostnader 1 ‐2 918 306  ‐3 245 579 

Förvaltningskostnader ‐676 690  ‐565 560 

Lokalkostnader 2 ‐441 424  ‐435 429 

Kontorskostnader ‐366 459  ‐402 833 

Sammanträdeskostnader 3 ‐310 742  ‐463 832 

Årskonferens ‐232 360  ‐315 081 

Internationellt samarbete ‐126 337  ‐98 949 

Bidragsverksamhet ‐780 808  ‐1 077 963 

Gåvor och representation ‐17 061  ‐5 622 

Tidningskostnader ‐435 273  ‐626 875 

Övrig information 4 ‐504 416  ‐269 240 

Övriga kostnader ‐287 088  ‐400 306 

‐7 096 965  ‐7 907 269 

Rörelseresultat före avskrivningar ‐2 936 709  ‐783 993 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 5 ‐36 670  ‐24 991 

Rörelseresultat efter avskrivningar ‐2 973 378  ‐808 984 

Rörelseresultat efter avskrivningar ‐2 973 378  ‐808 984 

Resultat från finansiella investeringar

Aktieutdelningar 648 468  349 477 

Ränteintäkter 10 801  19 914 

Räntekostnader ‐1 907  ‐51 405 

Realisationsvinster 1 777 727  442 313 

Realisationsförluster ‐182 202  ‐1 412 703 

Återföring nedskrivning samt nedskrivning

av finansiella investeringar 6 581 497  ‐6 306 263 

2 834 386  ‐6 958 667 

Årets resultat före fördelningar ‐138 993  ‐7 767 650 

Fördelningar

Reservering av årets resultat till 

ändamålsbestämda medel 7 ‐117 530  ‐300 000 

Årets resultat ‐256 523  ‐8 067 650 

Resultaträkning
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Balansräkning

Not 2009‐12‐31 2008‐12‐31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 8

Inventarier, verktyg och installationer 92 163  117 101 

92 163  117 101 

Finansiella anläggningstillgångar 9

Utländska aktiefonder 3 581 947  3 048 552 

Aktier 2 625 287  1 340 834 

Räntebärande värdepapper 5 044 435  1 958 599 

Övriga fonder 14 261 646  17 437 886 

25 513 314  23 785 871 

Summa anläggningstillgångar 25 605 477  23 902 972 

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 186 903  44 523 

Övriga fordringar 78 885  147 462 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 143 432  2 338 695 

409 220  2 530 679 

Kassa och bank 1 825 713  890 037 

Summa omsättningstillgångar 2 234 932  3 420 716 

SUMMA TILLGÅNGAR 27 840 409  27 323 688 

balansräkning
Balansräkning

Not 2009‐12‐31 2008‐12‐31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 10

Ändamålsbestämda medel 7 417 530  300 000 

Balanserat kapital 23 442 802  31 510 452 

Årets resultat ‐256 523  ‐8 067 650 

Summa eget kapital 23 603 809  23 742 801 

Avsättningar

REDEs Stockholmssatsning 399 381  0 

Eva och K‐B Blomdals minne 1 228 775  1 212 196 

Stig Ingemars minne 22 687  22 687 

Fredenmarks minne 194 852  204 852 

Arne Nilssons minne 115 000  125 000 

Eva Norlins minne 91 653  88 326 

Axel Munthes minne 296 830  318 458 

Summa avsättningar 2 349 178  1 971 520 

Långfristiga skulder

Utnyttjad checkräkningskredit 1 042 506  0 

Utters och Zulans fond 10 770  10 770 

Summa långfristiga skulder 1 053 276  10 770 

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 142 882  541 569 

Övriga skulder 83 529  74 289 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 607 736  982 739 

Summa kortfristiga skulder 834 147  1 598 597 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 27 840 409  27 323 688 

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

balansräkning
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Noter

Not 1 Personalkostnader, ersättningar och arvoden

Medelantalet anställda

Män 2  2 

Kvinnor 5  5 

7  7 

Löner och andra ersättningar

Styrelsen 214 236  243 649 

Övriga anställda 2 059 299  2 292 009 

2 273 536  2 535 658 

Sociala kostnader

Pensionskostnader övriga anställda 123 410  87 269 

Sociala avgifter enligt lag och avtal 521 360  622 652 

644 770  709 921 

Arvoden till revisorer

Ernst & Young AB

Revisionsuppdrag 13 125  39 763 

Övriga uppdrag 5 188  1 500 

Summa  18 313  41 263 

Not 2 Lokalkostnader

I beloppet ingår hyra, reparation, städning samt el

2 009  2008

Not 3 Sammanträdeskostnader

Styrelsen

Resekostnader 185 228  232 404 

Övr. konferenskostnader 21 327  42 038 

Styrelsemöten 0  0 

206 554  274 442 

Kansli

Resekostnader 45 340  37 402 

Övr. konferenskostnader 16 861  21 522 

62 201  58 924 

Arbetsgrupper

Resekostnader 0  16 863 

Övr. konferenskostnader 0  24 058 

0  40 922 

Föreningar samt övrigt

Resekostnader 21 170  13 224 

Övr. konferenskostnader 20 816  76 320 

41 987  89 544 

Summa 310 742  463 832 

       
  

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 anskaffnings-
värde 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 

Redovisnings- och värderingsprinciper

2009‐12‐31 2008‐12‐31

Not 4 Övrig information

Annonsering REDE 109 425  77 524 

Projektkostnader REDE 162 522  39 369 

Annonsering 85 937  77 199 

Reklamtrycksaker 135 282  57 710 

Barn‐ Ungdomsmaterial 11 250  17 438 

Summa 504 416  269 240 

2 009  2008

Not 5 Avskrivningar

Avskrivningar

Inventarier 36 670  24 991 

Summa 36 670  24 991 

Not 6 Återföring nedskrivning samt nedskrivning av finansiella investeringar

Under år 2009 har Djurskyddet Sverige bytt bank och därmed gjort en omfattande omstrukturering 

av finansiella tillgångar. Majoriteten av de nedskrivna finansiella tillgångarna har under året sålts.

Not 7 Fördelningar

Ändamålsbestämt medel "avkastning till Djurens Rätt" 300 000  300 000 

Ändamålsbestämt medel "Juldiplom 2009" 117 530  0 

Summa 417 530  300 000 

2009‐12‐31 2008‐12‐31

Not 8 Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

Ingående ackumulerande anskaffningsvärden 232 161  186 974 

Nyanskaffningar 11 731  45 187 

Avyttringar/utrangeringar 0  0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 243 892  232 161 

Ingående ackumulerade avskrivningar ‐115 060  ‐90 069 

Avyttringar/utrangeringar 0  0 

Årets avskrivningar ‐36 670  ‐24 991 

Utgående ackumulerade avskrivningar ‐151 729  ‐115 060 

Bokfört värde 92 163  117 101 

Noter

Not 1 Personalkostnader, ersättningar och arvoden

Medelantalet anställda

Män 2  2 

Kvinnor 5  5 

7  7 

Löner och andra ersättningar

Styrelsen 214 236  243 649 

Övriga anställda 2 059 299  2 292 009 

2 273 536  2 535 658 

Sociala kostnader

Pensionskostnader övriga anställda 123 410  87 269 

Sociala avgifter enligt lag och avtal 521 360  622 652 

644 770  709 921 

Arvoden till revisorer

Ernst & Young AB

Revisionsuppdrag 13 125  39 763 

Övriga uppdrag 5 188  1 500 

Summa  18 313  41 263 

Not 2 Lokalkostnader

I beloppet ingår hyra, reparation, städning samt el

2 009  2008

Not 3 Sammanträdeskostnader

Styrelsen

Resekostnader 185 228  232 404 

Övr. konferenskostnader 21 327  42 038 

Styrelsemöten 0  0 

206 554  274 442 

Kansli

Resekostnader 45 340  37 402 

Övr. konferenskostnader 16 861  21 522 

62 201  58 924 

Arbetsgrupper

Resekostnader 0  16 863 

Övr. konferenskostnader 0  24 058 

0  40 922 

Föreningar samt övrigt

Resekostnader 21 170  13 224 

Övr. konferenskostnader 20 816  76 320 

41 987  89 544 

Summa 310 742  463 832 
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Not 9 Finansiella anläggningstillgångar

Antal  Bokfört värde Marknadsvärde

Utländska aktiefonder

Nordic Equities Strategy 1 565,3276  1 608 820  1 608 820 

HQ Bank, sv/utl fonder 765,1067  548 567  557 380 

HQ Bank, aktieindexobl 620 082,0000  1 424 560  1 415 510 

3 581 947  3 581 710 

Aktieportfölj

Atlas Copco 4000,0000 399 400  421 200 

Sandvik AB 3500,0000 270 744  302 400 

MTG 900,0000 297 184  320 310 

Sampo OYJ A 1200,0000 210 517  211 450 

AxFood  1000,0000 209 500  209 500 

Norsk Hydro NOK 3800,0000 200 148  230 077 

Statoil 1000,0000 159 481  179 986 

Hennes & Mauritz AB 300,0000 123 450  119 220 

Swedbank AB ser A 2000,0000 118 578  142 000 

SSAB Svenskt stål ser A 1000,0000 114 164  122 100 

Skanska  AB ser B 1050,0000 104 247  127 680 

SEB ser A 2080,0000 90 856  92 227 

Telia Sonera 2000,0000 90 355  103 700 

Wihlborgs Fastigheter AB 800,0000 82 425  106 000 

SKF ser B 1050,0000 79 013  129 780 

SAAB ser B 1000,0000 75 227  118 000 

Gambro Fordringsrätt (Tia A) 120,0000 0  0 

2 625 287  2 935 630 

2009‐12‐31 2008‐12‐31

Not 4 Övrig information

Annonsering REDE 109 425  77 524 

Projektkostnader REDE 162 522  39 369 

Annonsering 85 937  77 199 

Reklamtrycksaker 135 282  57 710 

Barn‐ Ungdomsmaterial 11 250  17 438 

Summa 504 416  269 240 

2 009  2008

Not 5 Avskrivningar

Avskrivningar

Inventarier 36 670  24 991 

Summa 36 670  24 991 

Not 6 Återföring nedskrivning samt nedskrivning av finansiella investeringar

Under år 2009 har Djurskyddet Sverige bytt bank och därmed gjort en omfattande omstrukturering 

av finansiella tillgångar. Majoriteten av de nedskrivna finansiella tillgångarna har under året sålts.

Not 7 Fördelningar

Ändamålsbestämt medel "avkastning till Djurens Rätt" 300 000  300 000 

Ändamålsbestämt medel "Juldiplom 2009" 117 530  0 

Summa 417 530  300 000 

2009‐12‐31 2008‐12‐31

Not 8 Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

Ingående ackumulerande anskaffningsvärden 232 161  186 974 

Nyanskaffningar 11 731  45 187 

Avyttringar/utrangeringar 0  0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 243 892  232 161 

Ingående ackumulerade avskrivningar ‐115 060  ‐90 069 

Avyttringar/utrangeringar 0  0 

Årets avskrivningar ‐36 670  ‐24 991 

Utgående ackumulerade avskrivningar ‐151 729  ‐115 060 

Bokfört värde 92 163  117 101 

Not 9 Finansiella anläggningstillgångar, forts. Antal  Bokfört värde Marknadsvärde

Räntebärande värdepapper

Aktieobligation Swedbank Special 0877R14 1 200 000  1 200 000  1 200 000 

Avkastningsfond Blomdahl 11 261,9686  1 471 180  1 474 505 

Avkastningsfond Norlin 1 264,4108  147 274  142 437 

Avkastningsfond Bergström 18 033,5682  2 225 981  2 234 521 

5 044 435  5 051 464 

Övriga Fonder

SHB Flermarknadsfond 164,1156  25 628  28 833 

NB Secura 3 599,6143  650 379  967 089 

Access Emerging Markets 2 357,9344  300 000  316 270 

Aktie Hedge 21 439,9432  3 179 741  3 497 498 

Banco Humanfond 2 028,9978  1 178 531  1 189 033 

Företagsobligationsfond 18 783,1463  2 011 487  2 026 889 

Kinafond 2 279,0522  306 404  314 031 

HSBC Indina Equity $ 259,4146  300 000  328 390 

BR US Flexible Equity Fund $ 1 523,4613  150 000  162 203 

Penningmarknadsfond MEGA 47 527,6852  4 482 336  4 485 663 

Småbolagsfond Norden 4 633,9203  300 000  316 404 

BR World Mining Fund $ 661,6690  300 000  320 850 

Carlson Asian Smal Cap SEK 7 163,2140  238 238  336 771 

East Capital Östeuropafonden 8 706,3879  238 902  321 701 

SEB Choice N.amerika Småbolag 3 678,9999  300 000  339 237 

Storebrand Norge 1,8306  300 000  336 104 

14 261 646  15 286 968 

Not 10 Eget kapital Balanserat  Ändamålsbesämt Årets Totalt

resultat medel resultat

Belopp vid årets ingång 31 510 452  300 000  ‐8 067 650  23 742 802 

Överföring av årets resultat ‐8 067 650  8 067 650  0 

Ändamålsbestämda medel 117 530  117 530 

Årets resultat ‐256 523  ‐256 523 

Belopp vid årets utgång 23 442 802  417 530  ‐256 523  23 603 809 
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ORDFÖRANDE hAR ORDET

JAG hAR hAFT förmånen att få besöka 
några av de djurhem som våra fören-
ingar driver. Det är fruktansvärt att höra 
historierna bakom de katter som hamnat 
där. Människor som lämnar kattungar 
i kartonger utomhus, katter som hittas 
instängda i lägenheter utan tillsyn och 
alla hungriga och toviga katter som hit-
tas utomhus utan märkning. Att kattens 
status behöver höjas är mycket tydligt och 
vi tänker inte ge oss i frågan om att få en 
lag om obligatorisk märkning.

SAMTIDIGT SOM bESÖKEN hos de 
övergivna djuren på djurhemmen smärtar, 
sprids en stor värme i kroppen när man 
får höra om hur djuren återhämtar sig 
psykiskt och fysiskt när de omges av 
värme och kärlek. Det arbete som våra 
medlemmar lägger ner på dessa katter 
förtjänar all heder.

DE FlESTA AV våra föreningar har inga 
djurhem men arbetar ändå mycket aktivt 
för att hjälpa djur genom att exempelvis 
samla in namnunderskrifter eller anordna 
föredrag om olika djurskyddsfrågor. 

FRÅN cENTRAlT hÅll gjorde vi 
under 2009 en stor satsning på konsu-
mentfrågor för att hjälpa människor att 
göra mer djurvänliga val. Vi har ställt 
krav på politiker, djurnäringen och bu-
tikerna om att djuren ska ha ett gott liv.  
Vi vill att det ska vara enkelt för oss som 
konsumenter att både lita på att lagarna 
följs och att en tydlig märkning gör att vi 
kan välja bort kött slaktat från djur utan 
bedövning eller mjölk från kor som inte 
får gå ute och beta.

MITT ENGAGEMANG Och vilja att 
fortsätta arbeta för ett bättre djurskydd 

i samhället stärks när media förmedlar 
bilder av djur som far illa. Men framför 
allt hämtar jag energin hos alla engage-
rade medlemmar och lokalföreningar som 
vägrar att ge upp. Djuren kan inte tala 
själva och då är det oerhört viktigt att vi 
finns och för deras talan!

sven stensOn 
OrDFÖranDe I FÖrBUnDsstYreLsen

2009 har varit ett intensivt djurskyddsår. Frågorna har fått mycket uppmärksamhet i media. Dun plockat 
från levande fåglar, danska grisar som biter av varandras svansar och svenska grisar som ligger i smuts. 
Och så självklart beslutet i höstas om att tillåta licensjakt på varg.  2009 har också varit året när 
Djurskyddet Sverige synts mycket i media. TV, radio och tidningar vet numera vilka vi är och vill ha våra 
kommentarer till aktuella djurskyddsfrågor. Det känns bra att vårt arbete får uppmärksamhet. 

FÖRbUNDSSTyRElSE
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Sven Stenson
Ordförande

Gunnela Ståhle
Vice ordförande

Sven-Erik Alhem
Ledamot

Johan Beck-Friis
Ledamot

Ingrid Redbo
Ledamot

Håkan Bredin
Ledamot

Gabrielle Rosendahl
Ledamot

Eva Norberg
Ledamot

Terese Holmberg
Ledamot

Ulrike Segerström
Suppleant

Annika Schenk-Sundström
Suppleant

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare

Bruno Maras
Ekonomiansvarig

Åsa Hedberg
Administration

Bella Öberg
Administration

Elsa Frizell
Redaktör
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”Vi vill att alla människor 
visar respekt och tar 
ansvar för alla djur.”

ADRESS Rökerigatan 19, 121 62 Johanneshov, TELEFON 08 - 673 35 11 E-POST info@djurskyddet.se HEMSIDA www.djurskyddet.se
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