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Vi gör skillnad!
 Djurskyddsarbete kan ibland kännas 
tröstlöst. Våra föreningar tvingas varje 
vecka säga nej till djur som behöver nya 
hem, helt enkelt för att våra krafter inte 
räcker till. Hundratals smådjur, tusen-
tals hundar och hundratusentals katter 
är övergivna av sina tidigare ägare och 
behöver vår hjälp. Jag är oerhört stolt 
över det arbetet våra föreningar gör med 
omplaceringar, men vi ser tydligt att det 
inte räcker och för att få en långsiktig 
förändring måste synen på djur och djur-
skydd förändras.

Under många år har vi inom Djurskyd-
det Sverige arbetat för att höja kattens 
status. Politiskt har vi kämpat för en lag 
om obligatorisk ID-märkning av katter. 
Efter alla år av idogt arbete finns det nu 
äntligen ett lagförslag. Detta hade aldrig 
skett utan vår organisations arbete. Nu 
ska lagen antas av riksdagen. Och för att 
detta ska ske måste vi fortsätta att påpe-
ka för politiker hur viktig en lagändring 
är för att höja kattens status och därmed 
minska antalet övergivna katter.

Även på andra områden har vårt arbete 
gjort skillnad. Tillsammans med andra 
organisationer anmälde vi den svenska 
licensjakten på varg till EU eftersom 
vargen är utrotningshotad. EU-kom-
missionen skickade ett brev till svenska 
regeringen och krävde en ändring i varg-
politiken vilket gjorde att regeringen fick 
dra in licensjakten 2012. 

När arbetet känns tungt och antalet djur 
som far illa är alldeles för många, då kan 
det vara bra att påminna sig om att vi 
faktiskt gör skillnad. Både på kort och på 
lång sikt!

Sven Stenson
Förbundsordförande, Djurskyddet Sverige
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 Djurskyddet Sverige är med sina drygt 12 000 medlemmar och 62 anslutna lokalföreningar en 
av Sveriges största djurskyddsorganisationer. 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 har ett 
etiskt och empatiskt förhållningssätt vilket innebär att vi tar ansvar för alla djur och bemöter dem 
med respekt.

 Vi opinionsbildar och påverkar politiker för att förbättra djurskyddslagstiftningen. 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 the Protection of Animals (WSPA)

 Vårt arbete finansieras av medlemsavgifter, arv och gåvor. Organisationen har 90-konto, verk-
samheten kontrolleras därmed av Svensk Insamlingskontroll. Läs mer på www.djurskyddet.se.

En av Sveriges största djurskyddsorganisationer

Vi finns i hela Sverige

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
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)

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
Djurskyddet Kattvärnet Haninge
Djurskyddet Stockholms Kattkastreringsgrupp
Djurvännernas förening i Stockholm
Hundfrämjandet (Tumba)
Södermanlands län
Djurskyddet Eskilstuna
Djurskyddet Mariefred
Djurskyddet Nyköping
Djurskyddet Strängnäs
Uppsala län 
Djurskyddet Hitta Katten Enköping
Djurskyddet Uppsala Län
Vämlands län 
Djurskyddet Filipstad
Djurskyddet Karlstad
Djurskyddet Kristinehamn  
Djurskyddet Säffle-Åmål

På www.djurskyddet.se finns föreningarnas kontaktuppgifter och mer information.

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 Göteborg  
Djurskyddet Skaraborg (Töreboda)  
Djurskyddet Skövde Katthem 
Djurskyddet Uddevalla
Örebro län
Djurskyddet Örebro   
Östergötlands län 
Djurskyddet Fiahemmet Norrköping
Djurskyddet Mjölby
Linköpings Djurskyddsförening
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8 000 djur har fått 
en andra chans

VÅRT ARBETE MED OMPLACERING AV DJUR

Flera av Djurskyddet Sveriges föreningar arbetar med omplacering av djur. 
Ett mycket krävande arbete som under de två senaste åren förbättrat livet 
för cirka 7 000 katter, nästan 500 smådjur och nästan 500 hundar. 

D jurskyddet Göteborgs djurhem 
Kullbäckstorp omplacerar de flesta 
djursorter. Så är de med sina tio 

anställda på fyra och en halv tjänst också 
ett av Sveriges största djurhem. De har 
plats för 45 katter och 15 vuxna hundar och 
omplacerar också hamstrar, kaniner, fiskar, 
sköldpaddor och fåglar.

Vattensköldpaddan Agneta var upphittad 
och inlämnad till djursjukhuset och anlän-
de hösten 2011 till Kullbäckstorp. Verksam-
hetschef Susanne ser att vattensköldpaddor 

är ett växande problem.
– De små söta vattensköldpaddorna som 

finns i djuraffären blir snabbt rätt stora och 
de lever länge. Vi får in fler och fler, fem 
stycken bara under 2011 och de är svåra 
att omplacera. Zoo-handlarna måste ta ett 
större ansvar och informera bättre vad det 
innebär att ha en vattensköldpadda, säger 
Susanne.

Liksom många andra av Djurskyddet Sve-
riges djurhem har Djurskyddet Göteborg 
ett ramavtal med polisen. Det innebär att 

djurhemmet får in omhändertagna och 
upphittade djur via polisen och Länsstyrel-
sen. Så länge polisen utreder om det finns 
någon ägare ägs djuret av polisen och då 
får djurhemmet betalt.

– I de flesta fall då ingen ägare kan hit-
tas till djuret, alternativt där polisen eller 
Länsstyrelsen bedömer att djuret inte ska 
tillbaka till sin ägare, får vi en förfrågan 
om överlåtelse av djuret. Vi får då möjlig-
het att finna nya bra hem till dem, säger 
Susanne.

Övergivna vattensköldpaddor är ett växande problem.
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D jurambulansen i Malmö omhän-
dertog den dräktiga tiken från en 
person med djurförbud. När val-

parna skulle födas uppstod komplikationer 
och man var tvungen att göra ett kejsar-
snitt som tiken inte överlevde. Djurskyddet 
Malmö kontaktades för att hjälpa till med 
omplaceringen.

– På bara några veckor kunde vi ompla-
cera valparna, säger Catharina Lundberg 
som är ordförande i Djurskyddet Malmö.

Föreningen har omplacerat nästan 200 hun-
dar under de senaste två åren. Hundarna 
kommer bara från polisen, till exempel när 
de tagit hand om hundar från olämpliga 
djurägare.

– Det tar aldrig slut, vi går på knäna. 
Ändå tror jag att vi bara ser toppen på ett 

isberg, säger Catharina. 
Föreningen är mycket noga med att rätt 
hund kommer till rätt person vid ompla-
ceringar. De gör telefonintervjuer och tar 
veterinärer som referens.

– Har man inte haft djur förut får de 
inte ta hand om våra hundar. Vi vill ha en 
veterinär som kan ge bra referenser till 
djurägaren. Vi missar säkert många bra 
hem men vi vill kunna vara så säkra som 
det går att vara, säger hon. 

Efter ett par veckor görs hembesök i 
hundens nya hem och de flesta placering-
arna har gått bra.

Det var Catharina Lundberg som startade 
verksamheten med att hjälpa hundar för 
sex år sedan. Föreningen driver också ett 
projekt tillsammans med Skånes stadsmis-

sion att hjälpa hemlösas hundar.
– Jag lägger ungefär 30 timmar i veckan 

på detta. Jag jobbar 75 procent ändå hinner 
jag inte mycket annat. Men jag brinner för 
detta!, säger Catharina.

Två miljoner  
skänkta till förmån  
för hemlösa hundar
Under 2010 fick Djurskyddet Sverige 
drygt två miljoner kronor i arv. Pengarna 
är öronmärkta till organisationens arbete 
med ”herrelösa hundar”. 2011 delades 120 
000 kronor av dessa ut till lokalföreningar 
som omplacerar hundar. 

Allt fler hundar omplaceras
Ett tiotal av Djurskyddet Sveriges lokalföreningar omplacerar hundar. Och det 
är ett växande problem upplever föreningarna som hjälpt nästan 500 hundar 
de senaste två åren. En av dem är Djurskyddet Malmö. 

Djurskyddet  
Göteborgs djurhem Kull-

bäckstorp är ett av Sveriges 
största. På bilden leker verksam-
hetschef Susanne med en av de 
hundar som omplacerades via 

djurhemmet under 2011. 
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E n kvinna och en man som åkte mel-
lan Piteå och Skellefteå svängde 
av E4:an för att ta en paus. Där vid 

den ensliga skogsvägen stod en pappkar-
tong med en sten ovanpå. Paret tittade i 
kartongen och upptäckte att det satt en 
mager, hungrig och rädd katt i 
den. De ringde Djurskyddet 
Skellefteå och mitt under 
föreningens styrelsemöte 
anlände nioveckors 
kattungen Ebba. 

– Vi hade tänkt att 
hon kunde sitta i lugn 
och ro i en bur under 
mötet men så fort vi 
lämnade henne skrek 
hon. Hon fick ligga i 
en famn hela mötet och 
tog allas uppmärksamhet, 
berättar Nicolina Vaneryd, 
ordförande i Djurskyddet  
Skellefteå. 

De första dagarna skrek Ebba så fort ingen 
höll i henne eller om hon inte hade någon 
inom synhåll. Hon blev vaccinerad och 
id-märkt och fick bo hemma hos Stina 
Lundstedt i styrelsen.

– Hon blev snabbt tingad och flyttade till 
ett par med hund där hon nu får all den 
kärlek hon behöver och fyrbent sällskap 

hela dagarna. Ebba hade tur, den som 
dumpade henne ville att hon skulle dö, 
vilket hade inträffat om inte de som hittade 
henne hade kört in på skogsvägen just den 
kvällen, säger Nicolina. 

Tyvärr är historien inte unik. Djur-
skyddet Skellefteå hjälpte 130 

katter till nya hem förra 
året. Men att arbeta just 

med katter är inget som 
föreningen aktivt har 
valt.

– Vi försöker värna 
om alla djur men pro-
blemet med hemlösa 
katter tar sådan tid, 

säger Nicolina. 
Föreningen har haft 

visioner om att starta ett 
djurhem men tillsvidare 

omplacerar de katter med hjälp 
av sin hemsida och de cirka tjugo 

fodervärdar som ställer upp.  

Djurskyddet Skellefteå startade sommaren 
2010 som en avknoppning från Djurskyd-
det Västerbotten. Och behov av ytterligare 
en förening i området fanns.

– Vi har cirka 100 medlemmar och över 
2000 som gillar oss på Facebook, säger 
Nicolina.

Nästan 7 000 katter 
har fått nya hem!

Förslaget till ny  
djurskyddslag stor 
seger för katten! 
Det ska bli obligatorisk att ID-märka sin 
katt och förbjudet att överge den. Dess-
utom ska kattägare tvingas kastrera sin 
katt om den ska gå lös ute. Det föreslår 
regeringens utredare Eva Eriksson i det 
förslag till ny djurskyddslag som hon 
presenterade hösten 2011.

Djurskyddet Sverige styrelseledamot 
Johan Beck-Friis satt med som expert i 
utredningen.

– Detta är en seger för de mer än 
hundratusen hemlösa katter som utsätts 
för ett långdraget lidande med svält, infek-
tioner och skador. Det är också en seger 
för Djurskyddet Sverige som arbetat för 
obligatorisk märkning i decennier, säger 
Johan Beck-Friis.

Djurskyddet Sverige hoppas nu att 
regeringen går på utredarens linje. 

– Med en id-märkning, krav på kastre-
ring och förbud mot att överge djur kan 
bortsprungna katter lättare återföras till 
sin ägare och ägare som överger sin katt 
kan rättsligt ställas till svars, säger Johan 
Beck-Friis. 

Genom lokalföreningarnas hårda arbete har tusentals 
hemlösa katter fått hjälp att hitta till nya kärleksfulla hem. En 
av dem är Ebba som lämnades att dö på en enslig skogsväg 
men som togs omhand av Djurskyddet Skellefteå.

VÅRT ARBETE MED OMPLACERING AV DJUR

”Vi försöker 
värna om alla djur 

men problemet med 
hemlösa katter tar 

sådan tid”
Nicolina Vaneryd, 

 Djurskyddet Skellefteå
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Djurskyddet Skellefteå 
samarbetar med fotografen  

Jessica Lindberg som ideellt hjälper 
föreningen med att ta bilder som  

fångar de hemlösa katternas 
 personligheter. Här ser ni Ebba som 
hittades övergiven i en pappkartong. 
Tack vare Djurskyddet Skellefteå har 

hon fått ett nytt hem där hon får 
den uppmärksamhet hon 

behöver.
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Jakt med lös  
hund riskfyllt
Löshundsjakt är ett djurskyddsproblem, både för hundarna och för vilda 
djur. Den är också ett hot mot landets vargar. Det anser Djurskyddet 
Sverige som tillsammans med Svenska Rovdjursföreningen under 
hösten 2011 begärde att regeringen ska utreda jaktformen. 

VÅRT ARBETE MED JAKTFRÅGOR
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S verige 
är ett av 
få länder 

som tillåter jakt 
med lösdrivande 
hund. Det krävs ingen 
utbildning av hunden 
och heller ingen särskild 
utbildning i hundhållning av den 
som jagar. En hund blir jakthund när den 
kallas för jakthund, och kan därmed släp-
pas lös i skogen utan egentlig kontroll.

Jakt med lös hund i vargmarker orsakar 
lidanden både för hunden och eventuella 
vargar som angriper hunden.

– Vargens naturliga beteende att 
försvara sina revir mot andra hunddjur 
betraktas av jaktutövare och myndigheter 
som ett giltigt skäl för skyddsjakt, säger 
Sven Stenson, ordförande i Djurskyddet 
Sverige.

 Idag har jägaren möjlighet att skjuta 
en varg redan vid ett upplevt hot mot 
hunden.

– Risken är därför uppenbar att vargen, 

enbart genom 
sitt naturliga 
beteende gente-

mot lösdrivande 
jakthundar, i ökad 

utsträckning blir 
föremål för jakt som 

äventyrar artens framtid 
i landet. Det är ett av skälen 

till att vi anser att löshundsjakten bör 
utredas, säger Sven Stenson ordförande i 
Djurskyddet Sverige.

Även utan varg riskerar lösdrivande 
jakthundar olyckor i mycket högre omfatt-
ning än andra hundar. Detta visar bland 
annat statistik från försäkringsbolaget 
Agria.

Djurskyddet Sverige vill se en utred-
ning som ger en bild av jaktformens alla 
konsekvenser. Syftet är att finna säkrare 
jaktmetoder för jakthundar, tryggare djur-
hållning och förutsättningar för en vild 
fauna där djurens naturliga beteenden, 
även de oönskade, respekteras och inte 
bestraffas. 

” Vargens 
naturliga beteende 

att försvara sina revir 
mot andra hunddjur 

betraktas av jaktutövare 
och myndigheter som 

ett giltigt skäl för 
skyddsjakt.”

Sven Stenson, ordförande , 
Djurskyddet Sverige

Förbjud jakt med fälla
Djur i fälla känner stress och ångest. Det 
menar Djurskyddet Sverige som vill att 
Jordbruksverket utreder ett förbud mot 
denna jakt.

Djurskyddet Sverige, Djurens Rätt och 
Svenska Rovdjursföreningen träffade under 
hösten 2011 Jordbruksverket djurskyddschef 
Björn Dahlén för att be om en utredning om 
ett förbud på jakt med fälla.

– Inget djur trivs i fälla, dessutom sköts 
många fällor väldigt dåligt. Det finns polis-
anmälningar där privatpersoner hittat djur 
som självdött i fällor därför att jägaren inte 
vittjat den, säger Sven Stenson, ordförande i 
Djurskyddet Sverige.
Idag fångas framförallt lo, iller, grävling, mink 
och räv i fälla, men även fåglar. Om fällan 
vittjas så ofta lagen kräver sitter djuret enligt 
Naturvårdsverket fångat i snitt sex timmar.

– Det är lång tid för ett vilt djur att vara 
fångat och det skapar stor stress. Studier 
som Statens Veterinärmedicinska Anstalt 
gjort visar att nästan hälften av de lodjur som 
varit fångade i fälla hade i träflis i magen, 
alltså tecken på att de försökt ta sig ut.

Fälla med lockfågel är ett annat stort djur-
skyddsproblem.

– Duvan som är den vanligaste lockfågeln 
tvingas sitta kvar bredvid duvhöken tills fällan 
vittjas och det ger naturligtvis stor stress och 
ångest hos djuret, säger Sven Stenson.

Enligt Naturvårdsverket sitter djur fångade i 
snitt sex timmar.

Foto: Elsa Frizell
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VÅRT ARBETE MED ROVDJURSFRÅGOR

Ny  
rovdjursbroschyr

Med hjälp av bidrag från 
Naturvårdsverket tog Djur-
skyddet Sverige under 2011 
fram en broschyr om våra 
svenska rovdjur. Tanken 
är att sprida objektiv 
information och slå 

hål på myter kring 
våra rovdjur.

1

Våra svenska rovdjur
Varg Lodjur Björn Järv Kungsörn
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Vargjakten EU-anmäld
Djurskyddet Sverige tillsammans med 
Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden 
WWF och Svenska Rovdjursföreningen  
anmälde under 2010 den svenska licens-
jakten på varg till EU-kommissionen. Jakten 
bröt mot de gemensamma reglerna kring hur 
hotade djurarter ska skyddas inom unionen 
ansåg organisationerna.

Bakgrunden till anmälan var att antalet vargar 
krympt och den genetiska situationen  
försämrats. Organisationerna ansåg att 
vargstammen fortfarande är i en känslig upp-
byggnadsfas och att det varken fanns några 
rimliga skäl eller något vetenskapligt stöd för 
licensjakten.

EU-kommissionen kom fram till att varg-
jakten strider mot EU:s regler om skydd av 
utrotningshotade djur och hotade att dra 
Sverige inför EU-domstolen. Efter brevväxling 
mellan svenska regeringen och EU:s miljö-
kommissionär meddelade Sverige till slut att 
licensjakten, tillfälligt, ställs in vintern 2012 för 
att ersättas med utökad skyddsjakt.

Med det lät EU nöja sig tills vidare.  
Kommissionären uttryckte dock oro över den 
utökade skyddsjakten. Han vill nu ha kopia 
av alla ansökningar och beslut om skyddsjakt 
från länsstyrelserna. På så sätt ska han  
bevaka om Sverige följer art- och habitat-
direktivet. Om inte, riskerar Sverige ändå att 
ställas inför EU-domstolen.

K ritiken gäller Naturvårdsverkets 
beslut att tillåta jakt på sam-
manlagt 110 lodjur under 2011. 

Djurskyddet Sverige ansåg att beslutet 
allvarligt försämrar artens chans till över-
levnad på sikt. I dag finns endast cirka  
1 250 lodjur i Sverige, vilket är en kraftig 
minskning. För bara några år sedan fanns 
2 000 individer.
  
Enligt Henrik Andrén, Grimsö forsknings-
station, fanns knappast något utrymme 
för lodjursjakt under 2011 om man vill  
att lodjurspopulationen ska ligga över den 
tillfälliga miniminivån på 250 familje- 
grupper. Även utan jakt 2011 var sannolik-
heten 67 procent att lodjurspopulationen 
skulle ligga under 250 lodjursfamiljegrup-
per vintern 2011/2012.

– All licensjakt på lo och varg måste 
stoppas! Bara skyddsjakt ska tillåtas. 
Bland våra stora rovdjur är både varg och 
lodjur särskilt utsatta och jägarorganisa-
tionerna har tillåtits få alltför starkt infly-
tande i fråga om jakten, säger Sven-Erik 

Alhem, rovdjursansvarig för organisatio-
nen Djurskyddet Sverige.

Djurskyddet Sverige framförde också att 
man ändå kunde glädja sig åt att Natur-
vårdsverket inte tillät lodjursjakt med 
fångstredskap. Som skäl angavs bland 
annat att en rapport om fångstredskap  
för lodjursjakt visat att det fanns behov av 
att undersöka vilka skador som fångsten 
medför. Naturvårdsverket och Statens 
veterinärmedicinska anstalt har därför 
förberett en testning av de fångstredskap 
som tillåtits för lodjursjakt.
 
Djurskyddet Sverige anser att fällfångst 
av lodjur inte ska tillåtas i samband med 
jakt. Världsnaturfonden, WWF, har redan 
i sin rapport konstaterat att en stor andel 
fällfångade lodjur drabbas av stress, panik 
och fysiska skador. Liknande observatio-
ner har tidigare rapporterats vid fällfångst 
av andra rovdjur. Resultaten från rap-
porterna utgör tillräckligt underlag för att 
permanent förbjuda fälljakt på lodjur.

Djurskyddet Sverige är kritiska till lodjursjakten och 
skrev 2011 ett öppet brev till Naturvårdsverket.

Fel tillåta  
jakt på lodjur

Foto: Istockphoto

  11



VÅRT ARBETE FÖR BÄTTRE KONTROLL

I slutet av 2009 kunde organisationen 
Djurrättsalliansen genom smygfilm-
ning på svenska grisgårdar visa upp 

en bild som inte stämmer med den svenska 
lagstiftningen. Grisarna saknade halm eller 
strö att böka i och sjuka djur togs inte om 
hand. Bilderna som visades är ett tecken 
på att inspektörerna är för få. I samband 
med detta startade Djurskyddet Sverige en 
namninsamling där kravet var att finans-
ministern ska se till att regeringen tar sitt 
ansvar genom att ge länsstyrelserna extra 
medel. Namninsamlingen pågick till och 
med april 2010 och totalt samlades drygt  
7 000 underskrifter in.

Caroline Raxell, politiskt sakkunnig, tog 
emot namnunderskrifterna från Johan 
Beck-Friis, Djurskyddet Sveriges styrelse, 
och Åsa Hagelstedt, generalsekreterare. 
Hon lovade att ta med sig frågan till depar-
tementet.

– Även om ansvaret 
för djurskyddet ligger 
på Jordbruksverket 
är det Finansdepar-
tementet som ska ge 
pengarna till Jord-
bruksverket. Vi hop-
pas att även Anders 
Borg är intresserad 
av ett gott djurskydd, 
sa Johan Beck-Friis vid 
överlämnandet.

När riksdagen beslutade 
att länsstyrelserna skulle ta över  
kommunernas ansvar för kontroller  
av djurskyddet från januari 2009 var 
förhoppningen att kontrollerna skulle bli 
effektivare och mer likvärdiga över hela 
landet. I själva verket minskade antalet 
planerade kontroller drastiskt. Orsaken är 
att flera tjänster försvann i överflyttningen 

och omstruktureringen. 
Samma arbete ska 

utföras med mindre 
resurser. Resultatet 
blev att planerade 
kontroller fick stå 
tillbaka för akuta 
ingripanden.

Djurskyddet Sverige 
genomförde under bör-

jan av 2010 en enkätun-
dersökning där samtliga 

länsstyrelser fick besvara frågor 
om omstruktureringen. Nästan samtliga 

såg behov av fler djurskyddshandläggare. 
2009 fick varje län pengar efter antalet 
invånare. I fortsättningen ska pengarna i 
stället fördelas efter antalet djur. Det räcker 
inte, enligt länsstyrelserna, som uppskattar 
att det totalt behöver anställas ytterligare 
140 djurskyddshandläggare.

Mer pengar till djurskyddskontrollerna så att 140 djurskyddshandläggare 
kan anställas. Det var krav som Djurskyddet Sverige och 7 000 personer 
som skrivit under namninsamlingen ställde till finansministern juni 2010.

Stort behov av fler  
djurskyddshandläggare 

”Vi hoppas  
att även

Finansdepartementet 
och Anders Borg är 
intresserade av ett 

gott djurskydd.”
Johan Beck-Friis,  

förbundstyrelseledamot, 
Djurskyddet Sverige
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Äntligen en  
djurskyddspolis!
Djurskyddet Sverige har i många år  
arbetat för att polis och rättsväsende  
ska utbildas inom djurskyddsområdet. 
År 2010 kom den första djurskydds-
polisen till Stockholm som följdes av 
Kalmar, Norrbotten och Gotland. 

Med en djurskyddspolis blir hanteringen 
av ärendena mer effektiv. Lagstiftningen 
är ofta snårig och ärendena drar ut på 
tiden. Det säger Lisa Ström, tillförordnad 
polisintendent på Gotland.

– Vi ser ett stort behov att jobba med 
de här frågorna, säger hon.

Genom att samla polisens kompetens 
och arbeta förebyggande ska kostnaderna 
sänkas och djuren få det bättre. Stock-
holm var först ut med djurskyddspolis 
2010 och initiativtagaren länspolismästare 
Carin Götblad belönades med Djurskyd-
det Sveriges djurskyddspris samma år. År 
2011 startades djurskyddspolis i Kalmar 
och senare samma år även på Gotland 
och i Norrbotten.
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VÅRT ARBETE MED JAKTFRÅGOR

Under hösten 2011 startade Djurskyddet 
Sverige en namninsamling mot slakt utan 
bedövning. 
 – Vi vill att allt EU-kött som kommer 
från djur som slaktas utan bedövning 
tydligt ska märkas, säger Åsa Hagelstedt 
generalsekreterare på Djurskyddet Sverige. 

Upprop mot slakt utan bedövningFortsatt fokus på  
konsumentfrågor
Djuromsorgen är viktig när man väljer 
mat, det tycker konsumenterna. Ändå är 
det svårt att välja djurvänligt. Djurskyddet 
Sverige har under de senaste två åren lyft 
frågan genom seminarier och möten med 
handeln.

I en konsumentstudie som Djurskyddet  
Sverige lät genomföra våren 2010 framkom 
det att svenska konsumenter har engage-
mang för djuren. Man vill veta var djuren 
fötts upp och slaktats, men också hur de 
lever sitt liv. 

På äggen kan man avläsa om hönan suttit 
i bur eller gått fritt inomhus. En motsvarande 
märkning vill åtta av tio konsumenter ha när 
det gäller kor, grisar, lamm och kycklingar. En 
majoritet av konsumenterna anser att det är 
svårt att utläsa av förpackningarna hur djuren 
bakom maten levt.

 Studien presenterades på ett pressemina-
rium våren 2010 där handeln deltog och gav 
sin syn på hur en märkning ska se ut. 

Under våren 2010 höll Djurskyddet Sverige 
även ett riksdagsseminarium för att lyfta 
situationen för livsmedelsproducerande djur. 
Temat var ”Monsterbiff till middag” och på 
seminariet medverkande representanter från 
handeln och ansvariga politiker. 

Så mår djuren som ger 
oss ull och dun
Sommaren 2010 tog Djurskyddet Sverige 
tillsammans med föreningen Djurvänliga 
konsumenter fram en guide för att hjälpa 
konsumenten göra djurvänliga val.

Efter skandalerna 
då det avslöjades 
att dun plockades 
från levande fåglar 
och merinoulls-får 
som fick hud på 
bakdelen bortsku-
ren fanns ett behov 
att få reda på vad 
vilka produkter 
den medvetna 
konsumenten 
faktiskt kan köpa. 
Foldern ger information om så kallad mule-
sing på får, om dunproduktion och vad man 
som konsument kan tänka på. 

1

SÅ MÅR DJUREN 
SOM GER OSS ULL OCH DUN

En guide för den medvetne konsumenten

DJURVÄNLIGA konsumenter
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Upprop mot slakt utan bedövning

I dag slaktas allt fler djur inom EU 
utan bedövning. Orsaken uppges vara 
efterfrågan från religiösa grupper, 

men slakten är mycket större än behovet 
hos religiöst motiverade konsumenter. Den 
verkliga orsaken är ekonomisk.

– Det blir billigare att slakta djuren utan 
bedövning än att ha kvar bedövningen 
som ett extra slaktmoment, säger Katarina 
Lingehag-Ekholm från Djurskyddet Sveri-
ges förbundsstyrelse.

Slakt utan bedövning medför ett stort och 
helt onödigt lidande för djuren.

– Från det att halspulsåder skärs av 
tar det tre till fyra minuter innan djuret 
förlorar medvetandet. Djuren upplever 

då kraftig smärta, tilltagande 
syrebrist, extrem stress och 
ångest, säger Katarina 
Lingehag-Ekholm.

Även om sådan 
slakt är förbjuden i 
Sverige, importeras 
idag omärkt kött 
från obedövade djur 
till svenska butiker, 
skolmatsalar och 
restauranger.

– Vi vill att lands-
bygdsminister Eskil 
Erlandsson ska arbeta för 
en tvingande märkning i alla 
länder inom EU. Sverige ska  

agera för att nu gällande 
undantag i övriga EU-

länder tas bort, och att 
slakt utan bedövning 

försvinner från hela 
den europeiska 
unionen, säger Åsa 
Hagelstedt.

Namninsamlingen 
blev förlängd till 

januari 2012 och 
samlade in över 11 000 

namn. De lämnades 
över till lantbruksminis-

tern Eskil Erlandsson den 
första februari.

”Från det 
att halspulsåder 
skärs av tar det 

tre till fyra minuter 
innan djuret förlorar 

medvetandet. Djuren 
upplever kraftig 

smärta.”
Katarina Lingehag-Ekholm,  

förbundsstyrelsen

VÅRT ARBETE MED KONSUMENTFRÅGOR
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VÅRT ARBETE MED DJURSKYDD I SKOLAN

Djurskyddet Sveriges värdegrundmaterial REDE är mycket uppskattat av 
lärarna. Men det är svårt att nå ut till nya användare. Det säger Helena 
Risinger som arbetar med att få ut materialet i grundskolan upp till årskurs 5.

Uppskattat material 
- men svårt att nå ut

L ärarna märker stor skillnad hos de 
barn som arbetat med REDE-öv-
ningarna. Det framgår från de kom-

mentarer och utvärderingar som projektle-
dare Helena Risinger fått från lärare.

– Lärarna har berättat att barnen som 
arbetar med materialet tänker mer på 
sitt tonfall och ordval när de pratar med 
varandra. Andra har sagt att de märker 
en större motivation hos de barn som har 
diagnoser och som annars är svåra att nå 
och motivera, säger Helena. 

Och värdegrundsmaterialet har vetenskap-
ligt bevisad effekt på empatin. Det visar 
en studie som gjordes av beteendevetaren 
Malin Angantyr och empatiforskaren Jakob 
Eklund från Mälardalens högskola under 
2009. I studien jämfördes barn som regel-
bundet har gjort REDE-övningar med barn 
inte har gjort övningarna. Resultatet visar 
att REDE-övningarna ger resultat, särskilt 
hos pojkar. Pojkarna som hade tränat sin 
empati med REDE fick högre poäng på 
testet än kontrollklassernas pojkar. På 

tjejerna visade den här studien ingen större 
skillnad då de redan låg väldigt högt på 
empatiskalan poängmässigt.

Att nå ut med REDE-materialet har dock 
visat sig svårt. Särskilt med liten budget.

– Det är mycket svårare än vad vi först 
trodde. Skolans värld är hårt pressad både 
ekonomiskt och tidsmässigt. Att få stres-
sade lärare att ta sig tid och lyssna och 
sedan beställa en kurs eller material är inte 
det lättaste. Men när de väl tittar på det 

REDE är ett värdegrundsmaterial med syftet att ge barn ökad respekt, förståelse och empati för allt levande, både djur, natur och människor. 
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blir många sålda direkt då materialet håller 
så hög kvalité, säger Helena. 

Eftersom materialet laddas ned gratis från 
hemsidan och får kopieras och spridas vet 
man inte exakt hur många lärare som idag 
arbetar med REDE. 

– Vi vet att drygt 2800 personer har 
registrerat sig och fått tillgång till att ladda 
ned materialet och att cirka 350 personer 
har köpt det tryckta materialet. I våra 
utvärderingar av hur många som arbetar 
med REDE har vi kommit fram till att 
cirka 30 procent av de som registrerar sig 
eller som har köpt det tryckta kompendiet 
använder REDE. Detta blir alltså ungefär 

1000 lärare. Då får 
man inte glömma att 
dessa i sin tur träffar 
mellan 25 och 75 barn 
var, varje vecka, säger 
Helena.

Materialet sprids genom in-
formationsutskick till skolor, via vissa 
nätplatser såsom lektion.se och zootis och 
via de sociala medierna facebook och twit-
ter.  Materialet sprids också på skolmässan 
i Älvsjö som samlar många lärare från hela 
landet. 

– Helst vill vi att lärarna ska anmäla sig 
till en studiedag som vi håller kostnadsfritt 
för att introducera materialet. De som vill 

erbjuds efter ett halvår 
en fördjupningskurs, 
säger Helena.

När samarbetet med Svens-
ka Djurskyddsföreningen 

upphörde klev Djurvännernas 
förening i Stockholm in och räddade 

projektet. De har sedan 2008 finansierat en 
särskild Stockholmssatsning.  

– Under 2010 satsade vi cirka 40 procent 
av arbetet på Stockholm. Under 2011 hade 
vi hälften av arbetet och engagemanget 
i Stockholms län. Idag har vi nästan 700 
lärare i Stockholm som aktivt engagerar sig 
i REDE. 

R EDE står för Respekt, Empati, Djur 
och Etik och materialet har hittills 
funnits för barn mellan nio och 

tolv år. Då efterfrågan från förskolor varit 
stort finns nu materialet även till de min-
dre barnen. Många lärare har velat beställa 
materialet redan innan det är tryckt.  

– Intresset har varit jättestort. Vi har 
fått massor av mejl och telefonsamtal från 
lärare i hela landet som har gjort intres-
seanmälningar. Ofta är det någon för-
älder som tipsat förskolan om materialet, 
berättar Sarah Vikslund, projektledare för 
Mini-REDE.

Syftet med materialet är att ge ökad 
respekt, förståelse och empati för allt  
levande, både djur, natur och människor. 
De tio övningarna är fristående och alla 
uppbyggda efter olika lärstilar. Varje öv-
ning har en introduktion och sedan en 

aktivitet, till exempel, läsa, rita eller spela 
teater.

– Det som knyter ihop övningarna är 
att alla avslutas med en diskussion där 
barnen får utvärdera sina tankar och sättet 
de valde att handla på i övningen. Det är 
framförallt under det reflekterande sam-
talet som empatiutvecklingen sker, säger 
Sarah Vikslund.

Det som skiljer materialet från REDE-mate-
rialet för de äldre barnen är att övningarna 
är enklare och ännu mer lekbaserade. 

– Det ska vara roligt och lätt för barnen 
att göra övningarna, samtidigt som de ska 
väcka till eftertanke, säger Sarah Vikslund.

Material och kurser
• Materialet finns gratis på www.rede.se. 
• Förskolor kan beställa kostnadsfria studie-

dagar för en introduktion till materialet. 

Med hjälp av medel från Allmänna arvsfonden har 
Djurskyddet Sveriges värdegrundsmaterial REDE 
utvecklats även för förskolan. Förskolan har i många 
år efterfrågat REDE-materialet och intresset från 
lärare är redan stort.

REDE till förskolan

”Lärarna 
märker stor 

skillnad hos de 
barn som arbetat 

med REDE-
övningarna.”

Helena Risinger, 
projektledare REDE

Djurklubb för barn
Uppstartsarbetet för Djurskyddets 
Sveriges djurklubb gjordes under 2011. 
- Många barn är väldigt intresserade av 
djurskyddsfrågor, därför startar vi en 
klubb bara för dem, säger projektledare 
Sarah Vikslund.

Klubben heter 
REDE-klubben 
och vänder sig till 
barn mellan ett 
och tolv år och är 
helt kostnadsfri. 
Som medlem 
får barnen ett 
diplom och ett 
magasin om djur 
fyra gånger per 
år. Till maga-
sinet kan man 
skicka in djurfo-
ton, insändare 
eller teckningar. Det kommer även finnas 
aktiviteter och pyssel på hemsidan. 

Nr 1 2012

REDE-klubben

Besök på 
djurhem

PYSSEL!
LÄSARFOTON
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VÅRT ARBETE MED POLITISK PÅVERKAN

Politisk påverkan  
på flera plan

D jurskyddet Sverige är represente-
rade i nästan alla råd och arbets-
grupper som Jordbruksverket har. 

Det finns ett övergripande djurskyddsråd 
där allmänna djurskyddsfrågor diskute-
ras. Sedan finns referensgrupper för olika 
djurslag. Djurskyddets representanter 
upplever att man gör skillnad genom att 
finnas med i grupperna, men vittnar om 
att näringens behov ofta bedöms tyngre än 
djurskyddsaspekterna.

Att skriva remissvar innebär att ett förslag 
skickas ut till parter som berörs eller har 
intresse i frågan. Myndigheter måste ge 
sina synpunkter på förslaget i skrift och 
för ideella organisationer och privatperso-
ner är det en möjlighet att påverka innan 
beslut fattas. Det kan gälla förslag som 
riksdagen ska rösta om eller beslut som tas 
på myndighetsnivå. Konkreta och väl-
skrivna remissvar kan mycket väl ge effekt 
på det slutgiltiga beslutet och därför lägger 
styrelseledamöterna i Djurskyddet förhål-
landevis mycket tid på att läsa förslagen 
och komma med synpunkter. På www.
djurskyddet.se finns samtliga remissvar 
som Djurskyddet Sverige skrivit under 2010 
och 2011.

Det man kanske främst tänker på när man 
säger politisk påverkan är ju dock direkta 
möten med politiker. Både styrelseledamö-
terna och Djurskyddets generalsekreterare 
har kontakter med politiker. Landsbygds-
minister Eskil Erlandsson har uppvaktats 
vid ett antal tillfällen och enskilda möten 
har hållits med ett antal riksdagsledamöter 
samt hösten 2011 med ett antal svenska 
EU-parlamentariker. Vid några tillfällen har 
brev skickats till alla riksdagsledamöter. De 
får också förslag på motioner om djurskydd 
från Djurskyddet Sverige. En granskning 
som tidningen Dagens Nyheter gjorde 2011 
visade att av de 21 intresseorganisationer 
som fick mest genomslag för sina motioner 
låg Djurskyddet Sverige på åttonde plats, 
före både Naturskyddsföreningen och 
Rädda Barnen. 
 
Djurskyddets medverkan under den 
årliga Almedalsveckan i Visby är också en 
viktig del i påverkansarbetet. Här träffar 
företrädare för organisationen politiker, 
myndighetspersoner, företrädare för andra 
organisationer och en samhällsengagerad 
allmänhet. 2010 och 2011 arrangerade 
Djurskyddet själva ett antal seminarier och 
deltog i seminarier anordnade av andra. 

En granskning Dagens Nyheter gjorde 2011 
visade att av de 21 intresseorganisationer som 
fick mest genomslag för sina motioner låg 
Djurskyddet Sverige på åttonde plats.

Mycket av det påverkansarbete som Djurskyddet 
Sveriges styrelse utför är sådant som inte ger 
rubriker i TV och tidningar, men som ändå kan 
göra praktisk skillnad för djuren. Dit hör arbetet  
i Jordbruksverkets olika råd och arbetsgrupper 
och alla remissvar som skrivs.
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Djurskyddet Sverige är representerade i 
följande råd och referensgrupper
• Jordbruksverkets försöksdjursråd
• Jordbruksverkets djurskyddsråd
• Jordbruksverkets insynsråd
• Jordbruksverkets etik och utbildnings-

utskott
• Jordbruksverkets referensgrupp för nöt
• Jordbruksverkets referensgrupp för gris
• Jordbruksverkets referensgrupp för 

matfågelhållning
• Jordbruksverkets referensgrupp för får 
• Statens offentliga utredningen av ny 

djurskyddslag
• Djurförsöksetiska nämnderna
• Svensk Sigills kriterieråd
• Sveriges konsumenters livsmedelsgrupp 
• WWF:s förtroenderåd
Internationella uppdrag:
• Eurogroup för animals executive com-

mittee
• Rådet för WSPA

E urogroup for animals har ett kontor 
i Bryssel med flera anställda.  
Organisationen bevakar EU och dess 

institutioner och förser medlemsorganisa-
tionerna med information och uppmaningar 
att kontakta nationella ministrar eller EU-
parlamentariker för att påverka i aktuella 
djurskyddsfrågor. 

Djurskyddet Sverige har deltagit på ett fler-
tal kampanjmöten som hållits av Eurogroup 
for animals och har skickat ett antal brev till 
politiker utifrån underlag från Bryssel. Ofta 

har denna typ av påverkanskampanjer skett 
tillsammans med Djurens Rätt som också är 
medlemmar i Eurogroup for animals.

– En stor del av djurskyddsfrågorna 
avgörs idag på EU-nivå och det är därför 
viktigt både att vara informerad om vilka 
frågor som behandlas och att påverka 
politikerna även på EU-nivå samt visa den 
svenska regeringen att vi kräver att svenska 
ministrar strider för djurskyddsfrågorna på 
ministerrådsmötena i Bryssel, säger  
Djurskyddet Sveriges generalsekreterare 
Åsa Hagelstedt.

Djurskyddet är medlemmar i den europeiska 
paraplyorganisationen Eurogroup for animals och 
den världsomspännande organisationen WSPA, 
World Society for Protection of Animals. 

Internationellt arbete

I oktober 2011  
besökte Djurskyddet 

Sveriges generalsekreterare 
Åsa Hagelstedt EU-parlamentet 

i Bryssel för att se hur deras  
arbetet fungerar och hur  
en organisationen som  
Djurskyddet Sverige kan 

påverka.
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Tillsammans  
är vi starka
Djurskyddet Sverige växer. Under de två senaste åren har det 
tillkommit sju nya lokalföreningar och allt fler har tagit det nya 
namnet och nya logotypen. Genom systematiskt arbete med 
pressmeddelanden och debattartiklar har vi synts allt mer i media.

ORGANISATION OCH KOMMUNIKATION
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U nder 2010 utökades Djurskyddet 
Sverige med 3 nya föreningar; 
Djurskyddet Bill och Bull i Söder-

hamn, Djurskyddet Katthjälpen Sundsvall 
och Djurskyddet Skellefteå. 2011 tillkom 
4 nya föreningar: Djurskyddet Filipstad, 
Djurskyddet Åsele, Djurskyddet Skånekat-
ten och Djurskyddet Nordostskåne. En 
förening, Djurskyddet Kiruna, la ner sin 
förening. För att öka kännedomen om or-
ganisationen har arbetet med att ha ett ge-
mensamt namn för alla föreningar fortsatt. 
Av 62 föreningar heter nu 55 Djurskyddet 
följt av ortsnamn och/eller föreningsnamn.

Kansliet arbetar för att hjälpa föreningarna 
att ta fram nytt informationsmaterial och 
från och med 2010 erbjuds föreningarna 
även en plattform för hemsidor samt 

möjlighet att själva 
administrera sin för-
ening i organisatio-
nens medlemsregister. 
21 föreningar har nu sin 
hemsida under www.djur-
skyddet.se och drygt hälften av 
föreningarna arbetar i medlemsre-
gistret ArcMember. 

På förbundsstämman 2010 antogs nya 
stadgar för organisationer där ett antal 
paragrafer numera är obligatoriska för 
föreningarna. 

2011 var första året utan stämma efter 
beslutet 2010 om att enbart hålla stämma 
vartannat år. På hösten 2011 hölls istället 
Föreningsdagarna, en helg där represen-
tanter från föreningarna bjöds in att delta 

i olika workshops 
om aktuella ämnen. 

Under dessa dagar de-
lades även Djurskyddet 

Sveriges djurskyddspris 
och hedersomnämnande ut. 

Djurskyddspriset gick till Carin 
Götblad för sitt arbete med att införa 

djurpoliser i Sverige och hedersomnämnan-
det gick till Nina Johansson på Sofis Mode, 
Aftonbladet, för sitt arbete mot pälskläder 
från farmfödda djur.

Den interna hedersutmärkelsen ”djur-
skyddsutmärkelsen” återinrättades 2011 
och delades detta år ut till Sonja Ian-
nou, Djurskyddet Kalmar, Rolf Eriksson, 
Djurskyddet Jämtland och Jan-Åke Hillarp, 
Djurskyddet Malmö.

”Vi glädjer 
oss att fler väljer 
att ansluta sig till 

oss. En stor och stark 
organisation behövs 

för att hjälpa djuren.”
Sven Stenson,  

förbundsordförande,  
Djurskyddet Sverige

Ny modern logotyp
Arbetet med att ta fram en ny logotyp till Djurskyddet Sverige  
påbörjades under 2009 och i samband med organisationens  
förbundsstämma 2010 lanserades den nya logotypen.

– Vi vill uppfattas som en modern djurskyddsorganisation som 
hänger med. Vår gamla logotyp gav inte de signalerna och därför har 
vi bytt till en logotyp som känns modern, fräsch och framförallt passar  
Djurskyddet Sverige som organisation, säger Åsa Hagelstedt, general-
sekreterare för Djurskyddet Sverige.

Den nya logotypen har efterhand börjat användas av Djurskyddet 
Sveriges lokala föreningar. Organisationen har även börjat arbeta med 
en ny grafisk profil.

Gammal logotyp

Nuvarande logotyp
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Ny förening satsar 
på information
Att arbeta med djurskydd är som att sitta i en båt som läcker, man 
måste välja sina strider. Det säger Jeanette Thelander som är ordförande 
i Djurskyddet Sveriges nyaste förening.

ORGANISATION OCH KOMMUNIKATION

– För att faktiskt lösa problemen med hemlösa katter och andra djurskyddsfrågor måste man arbeta på en övergripande strategisk nivå, säger Jeanette 
Thelander från Djurskyddet Nordostskåne.
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D jur-
skyddet 
Nord-

ost Skåne som 
startades i okto-
ber 2011 kommer 
inte arbeta med 
omplacering av djur i 
första hand. 

– För att faktiskt lösa 
problemen med hemlösa kat-
ter och andra djurskyddsfrågor måste 
man arbeta på en övergripande strate-
gisk nivå. Vi vill arbeta med att sprida 
information om djur och djurskydd men 
självklart kommer vi också göra konkreta 
aktioner och åtgärder där man kan göra 
skillnad, säger Jeanette Thelander.

Idén till föreningen föddes under som-
maren då det var mycket problem med 
kattungar utan ägare och hem. Jeanette 
drog igång föreningen som idag har 17 
medlemmar men hon hoppas på att dem 
blir fler.

– Till våren planerar vi en informa-
tionskampanj om varför man ska kastrera 
sin katt och i samband med det hoppas vi 
på att nå ut. Det är geografiskt långt till 

andra föreningar 
så det är ett bra 
upptagnings-
område, säger 

Jeanette. 

Hon tycker att det 
idag finns två paral-

lella trender i samhäl-
let, en djurvänlig och en 

djurovänlig. 
– Mycket av det jag alltid trott om djurs 

tankeförmågor bekräftas nu av forsk-
ning och folk skrattar inte längre åt det. 
Samtidigt finns det så mycket djurskydds-
problem, allt från gallbjörnar i Kina till 
våra katter i Sverige. Man måste fråga 
sig var man gör mest nytta och börja där, 
säger hon. 

Föreningen vill hitta de goda krafterna 
och samarbetsytor med polis, länsstyrelse 
och andra som kommer i kontakt med 
djur och djurskyddsproblem. Planer finns 
även på att ta fram ett utbildningsma-
terial som vänder sig till den som vill ta 
hand om ett omplacerat djur, med allt 
från praktiska råd till information om 
lagstiftning på området.

”Vi vill 
arbeta med att 

sprida information 
om djur och djurskydd 
men självklart kommer 
vi också göra konkreta 

aktioner och åtgärder där 
man kan göra skillnad.”

Jeanette Thelander,  
Djurskyddet Nordostskåne

Djurskyddet Sverige 
deltar i debatten
Under de senaste två åren har Djurskyd-
det Sverige allt mer etablerat sig som en 
röst för djuren i samhällsdebatten. Vi blir 
ofta kontaktade av journalister som gör 
reportage om djurskyddsfrågor och press-
bevakningen visar att vi syns i media både 
lokalt och nationellt. Allmänheten har också 
fått stöd, råd och information i djurskydds-
frågor. 

E-post, hemsida och telefon har fortsatt varit 
viktiga för att nå ut till allmänhet och med-
lemmar i djurskyddsfrågor. Med Facebook, 
Twitter och webbtidningen har vi fått tre nya 
kanaler att nå ut genom. 

För att kunna vara mer aktuell och nå ut till 
fler kompletterades Tidningen Djurskyddets 
fyra nummer med Tidningen Djurskyddet på 
nätet, www.tidningen.djurskyddet.se.

Webbtidningen startades i juni 2011 och 
fick snabbt många läsare, i snitt besöker  
1 500 personer webbtidningen varje vecka. 

Ett flertal debattartiklar från organisa-
tionen har under de senaste två åren blivit 
publicerade, bland annat i Expressen. Vårt 
arbete med pressmeddelanden har fått bra 
gehör. Två togs med av TT och fick därige-
nom genomslag i hela landets media. 

Vi har även funnits med på olika evene-
mang med en monter och informationsma-
terial. Särskilt kan nämnas Husdjurmässan i 
Stockholm, Skolmässan i Älvsjö och Ribers-
borgs fälttävlan i Skåne. Vi har också fått ha 
material om Djurskyddet Sverige på Malmö 
museum. 

För att nå nya medlemmar har ett antal 
kändisar, bland andra Lillie & Susie och Sara 
Varga, ställt upp på bild och film och upp-
manat människor att bli medlemmar hos oss. 

Djurskyddet Sveriges webbtidning är ett komplement till 
papperstidningen. Där kan du läsa och kommentera djur-
skyddnyheter, ställa frågor till våra experter med mera.
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FÖRBUNDSSTYRELSE OCH KANSLI

Förbundsstyrelse

Sven Stenson
Förbundsordförande

Håkan Bredin
Ledamot

Johan Beck-Friis
Ledamot

Sven-Erik Alhem
Ledamot

Gabrielle Rosendahl
Vice förbundsordförande

Ingrid Redbo
Ledamot

Anton Dahlén
Ersättare

Ulrike Segerström
Ledamot

Therese Askerstedt
Ledamot

Eva Norberg
Ledamot

Katarina Lingehag-Ekholm
Ersättare

Under 2010 har även 
Stefan Pettersson  
suttit i styrelsen.  
Han avgick på egen  
begäran i november 
2010.

Djurskyddets 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 inne-
bär att svara på remisser och sitta med i Jordbruksverkets råd och referensgrupper. 

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

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Arbetar 90%

Åsa Hedberg
Administration
Arbetar 50%

Bella Öberg
Administration
Arbetar på 75%

Sara Frick
Informatör & insamlingsansvarig
Arbetar 100%, finansieras delvis  
med medel från Konsumentverket

Under 2010/2011 har 
även Bruno Maras, 
Birgitta Wiberg och 
Fanny Lundvall varit 
anställda på 
Djurskyddet Sveriges 
kansli.

Djurskyddet Sveriges kanslis uppgift är att ge service åt organisationens lokal- 
föreningar, medlemmmar, hjälpa privatpersoner som vill ha hjälp eller svar på  
frågor och bedriva REDEs verksamhet. 

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

Elsa Frizell
Redaktör
Arbetar 75 %

Mirandra Hedbring
Utvecklingsansvarig, REDE
Timanställd, finansieras av 
Kronstedts stiftelse 

Helena Risinger 
Projektledare REDE
Arbetar 50%, finansieras 
av Djurvännernas förening  
i Stockholm

Sarah Vikslund
Projektledare Mini-REDE
Arbetar 75%, finansieras 
av Allmänna arvsfonden
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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 har gått
Djurskyddet Sverige har under 2010 arbetat intensivt med att sprida 
kunskap om djurs behov och bilda opinion i djurskyddsfrågor. I början 
av året genomförde vi en konsumentstudie som presenterades i mars 
2010. Studien visade att åtta av tio konsumenter vill veta hur djuren 
fötts upp, hur de har levt sina liv och hur de har slaktats.   
    
Vi genomförde en  namninsamling för mer resurser till länsstyrelsernas 
djurskyddskontroller. Namnunderskrifterna överlämnades till finans-
ministern i juni 2010.       
 
Vi undersökte också, via en  enkätundersökning, vad länsstyrelserna 
ansåg på hur stort behov de har av fler djurskyddshandläggare. Under-
sökningen visade att länsstyrelserna behöver anställa ytterligare 140 
djurskyddshandläggare för att säkerställa ett gott djurskydd i Sverige. 
        
Inför valet 2010 gjorde vi en sammanställning av vad partierna står i 
djurskyddsfrågor. Under Almedalsveckan genomförde vi en debatt med 
representanter från riksdagspartierna. Inför valet delade vi också ut 
Djurskyddet Sveriges valmanifest till politikerna och allmänheten.

I samarbete med Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och 
WWF har vi genomfört en intensiv kampanj mot att vargjakten ge-
nomförts. Tillsammans har vi bland annat anmält jakten till Europeiska 
Unionen - EU.

Hösten 2010 fick organisationen sitt ungdomsförbund Djur2000 även 
kallad för D2K. Djur2000 är en ideell barn- och ungdomsförening som 
startades år 2000 av en högstadieskola i nordvästra Skåne. Ungdoms-
förbundets syfte är att lära barn och ungdomar att visa respekt för djur. 

På Djurens dag genomförde vi aktiviteter på Skansen med fokus på 
barnens empati. Genom vårt projekt REDE - Respekt, Empati, Djur, Etik 
- nådde vi ut till lärare och skolelever om hur viktigt det är att  

respektera och ta hand om djuren.

Under hela året har organisationen stöttat sina lokala föreningar 
runtom i Sverige med ekonomiska bidrag och stöd och material. 

Organisationen har under hela 2010 arbetat med att tillämpa FRII's 
kvalitetskod i sin verksamhet.     
  
Föreningens medlemmar      
Vid verksamhetsårets slut uppgick antalet anslutna lokala föreningar 
till 60 st. (föregående år 60 st.) med sammanlagt 13 542 medlemmar 
(föregående år 14 799 medlemmar).      
  
Under året har tre lokalföreningar valt att lämna organisationen och tre 
nya har tillkommit.       
       
Personal       
I slutet av året hade organisationen åtta anställda:   
Hagelstedt, Åsa - Generalsekreterare     
Maras, Bruno - Ekonomiansvarig     
Frick, Sara - Informatör      
Frizell, Elsa - Redaktör (föräldraledig)     
Wiberg, Birgitta - Redaktör (vikarie)     
Vikslund, Sarah - Projektledare för REDE
Hedberg, Åsa - Administratör     
Öberg, Isabella - Administratör     
  
Löner samt kostnadsersättningar har under året utgått med 2 033 kkr. 
(föregående år  2 059kkr)      
       
Föreningens styrelse     
Styrelsen har bestått av ordförande, åtta ordinarie ledamöter och två 
suppleanter. Under året har styrelsen haft sex st. sammanträden.  
Styrelsen har inom sig utsett ett arbetsutskott bestående av ordfö-
randen och fyra ledamoten. AU gruppen har haft nio st. telefonmöten 
under år 2010.       
  
Ekonomi       
Medlemsintäkterna uppgår 2010 till 1 348 kkr. (föregående år  1 163 kkr.). 
Intäkter från bidrag och gåvor har ökat med  59 % jämfört med föregå-
ende år. Totalt har intäkterna ökat med 30 % jämfört med år 2009.

Förvaltningsberättelse & årsredovisning 2010

EKONOMI OCH FÖRVALTNING
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Djurskyddet Sverige
Org.nr 802000-6832

Resultaträkning
2010-01-01 2009-01-01

Not -2010-12-31 -2009-12-31

Rörelsens intäkter
Medlems och föreningsavgifter 1 348 474 1 163 275 
Bidrag och gåvor 2 625 169 1 648 899 
Utdelning Human- och Hjälpfonden 330 748 232 497 
Försäljning 128 755 70 220 
Övriga rörelseintäkter 983 101 1 045 365 

5 416 248 4 160 256 

Rörelsens kostnader
Personalkostnader 1 -2 922 101 -2 918 306 
Förvaltningskostnader -483 307 -676 690 
Lokalkostnader 2 -422 762 -441 424 
Kontorskostnader -373 383 -366 459 
Sammanträdeskostnader 3 -270 603 -310 742 
Årskonferens -234 428 -232 360 
Internationellt samarbete -92 080 -126 337 
Bidragsverksamhet -1 145 374 -780 808 
Gåvor och representation -17 175 -17 061 
Tidningskostnader -467 108 -435 273 
Övrig information 4 -870 004 -504 416 
Övriga kostnader -292 173 -287 088 

-7 590 498 -7 096 964 
Rörelseresultat före avskrivningar -2 174 250 -2 936 708 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 5 -39 040 -36 670 
Rörelseresultat efter avskrivningar -2 213 290 -2 973 378 
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Djurskyddet Sverige
Org.nr 802000-6832

Resultaträkning, forts
2010-01-01 2009-01-01

Not -2010-12-31 -2009-12-31

Rörelseresultat efter avskrivningar -2 213 290 -2 973 378 

Resultat från finansiella investeringar
Aktieutdelningar 604 587 648 468 
Ränteintäkter 2 373 10 801 
Räntekostnader -1 174 -1 907 
Realisationsvinster 2 625 658 1 777 727 
Realisationsförluster -650 336 -182 202 
Återföring nedskrivning samt nedskrivning
av finansiella investeringar 6 615 684 581 497 

3 196 792 2 834 384 
Årets resultat före fördelningar 983 502 -138 994 

Fördelningar
Reservering av årets resultat till 
ändamålsbestämda medel 7 -474 997 -117 530 
Årets resultat 508 505 -256 524 

4 (12)
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Djurskyddet Sverige
Org.nr 802000-6832

Balansräkning
Not 2010-12-31 2009-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 8
Inventarier, verktyg och installationer 59 481 92 163 

59 481 92 163 
Finansiella anläggningstillgångar 9
Utländska aktiefonder 0 3 581 947 
Aktier 7 584 145 2 625 287 
Räntebärande värdepapper 5 670 376 5 044 435 
Övriga fonder 12 704 476 14 261 646 

25 958 997 25 513 314 
Summa anläggningstillgångar 26 018 477 25 605 477 

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 219 590 186 903 
Övriga fordringar 74 854 78 885 
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 178 096 143 432 

472 539 409 219 

Kassa och bank 2 278 693 1 825 713 
Summa omsättningstillgångar 2 751 232 2 234 932 

SUMMA TILLGÅNGAR 28 769 710 27 840 409 
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Djurskyddet Sverige
Org.nr 802000-6832

Balansräkning
Not 2010-12-31 2009-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 10
Ändamålsbestämda medel 7 474 997 417 530 
Balanserat kapital 23 186 278 23 442 802 
Årets resultat 508 505 -256 523 
Summa eget kapital 24 169 780 23 603 809 

Avsättningar
REDEs Stockholmssatsning 346 265 399 381 
Eva och K-B Blomdals minne 1 227 575 1 228 775 
Stig Ingemars minne 22 687 22 687 
Fredenmarks minne 194 852 194 852 
Arne Nilssons minne 21 000 115 000 
Eva Norlins minne 91 653 91 653 
Axel Munthes minne 296 830 296 830 
Summa avsättningar 2 200 862 2 349 178 

Långfristiga skulder
Utnyttjad checkräkningskredit 1 558 116 1 042 506 
Utters och Zulans fond 10 770 10 770 
Summa långfristiga skulder 1 568 886 1 053 276 

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 162 077 142 882 
Övriga skulder 79 297 83 529 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 588 808 607 736 
Summa kortfristiga skulder 830 182 834 146 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 28 769 710 27 840 409 

POSTER INOM LINJEN 2010 2009
Ställda säkerheter Inga
   Pantsatta depåer 12 563 980 
Ansvarsförbindelser Inga Inga

6 (12)
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Djurskyddet Sverige
Org.nr 802000-6832

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
2010 2009

Not 1 Personalkostnader, ersättningar och arvoden
Medelantalet anställda
Män 1 2 
Kvinnor 7 5 

8 7 

Löner och andra ersättningar
Styrelsen 221 232 214 236 
Övriga anställda 2 032 768 2 059 299 

2 254 000 2 273 535 

Sociala kostnader
Pensionskostnader övriga anställda 139 809 123 410 
Sociala avgifter enligt lag och avtal 528 292 521 360 

668 101 644 770 

2010 2009
Arvoden till revisorer
Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag 28 750 13 125 
Övriga uppdrag 46 000 5 188 
Summa 74 750 18 313 

7 (12)
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Djurskyddet Sverige
Org.nr 802000-6832

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

2010 2009
Not 3 Sammanträdeskostnader
Styrelsen
Resekostnader 158 281 185 228 
Övr. konferenskostnader 22 393 21 327 

180 674 206 554 

Kansli
Resekostnader 65 200 45 340 
Övr. konferenskostnader 11 335 16 861 

76 535 62 201 

Arbetsgrupper
Resekostnader 0 0 
Övr. konferenskostnader 0 0 

0 0 

Föreningar samt övrigt
Resekostnader 13 395 21 170 
Övr. konferenskostnader 0 20 816 

13 395 41 987 
Summa 270 603 310 742 

Not 4 Övrig information
Annonsering REDE 130 978 109 425 
Projektkostnader REDE 107 201 162 522 
Annonsering 284 679 85 937 
Reklamtrycksaker 343 396 135 282 
Barn- Ungdomsmaterial 3 750 11 250 
Summa 870 004 504 416 

8 (12)
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Djurskyddet Sverige
Org.nr 802000-6832

2010 2009
Not 5 Avskrivningar
Avskrivningar
Inventarier 39 040 36 670 
Summa 39 040 36 670 

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 "avkastning till Djurens Rätt" 0 300 000 
Reservering "Juldiplom 2009" 0 117 530 
Reservering "Djurhemsfadder" 412 700 0 
Reservering "Djuren i Pakistan" 12 297 0 
Reservering "Pris Medlemsvärvningskampanj 2010" 50 000 0 
Summa 474 997 417 530 

2010-12-31 2009-12-31
Not 8 Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Ingående ackumulerande anskaffningsvärden 243 892 232 161 
Nyanskaffningar 0 11 731 
Avyttringar/utrangeringar -40 550 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 203 342 243 892 

Ingående ackumulerade avskrivningar -151 730 -115 060 
Avyttringar/utrangeringar 46 909 0 
Årets avskrivningar -39 040 -36 670 
Utgående ackumulerade avskrivningar -143 861 -151 729 

Bokfört värde 59 481 92 163 
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Not 9 Finansiella anläggningstillgångar
Antal Bokförtvärde Marknadsvärde

Aktier
Sandvik 6 400 824 743 839 040 
Skanska B 2 600 340 735 346 580 
Volvo B 8 000 771 891 948 000 
Hennes & Mauritz 1 750 443 190 392 000 
JM 4 000 600 790 630 000 
Getinge B 1 700 251 833 239 530 
SEB A 6 000 328 434 336 600 
Swedbank A 10 000 927 087 938 000 
Cargotec OYJ 1 500 483 285 527 022 
Neste Oil OYJ 3 500 381 031 376 509 
ABB Ltd 3 000 443 507 454 800 
Autoliv Inc 1 500 801 990 799 500 
ABB Ltd AK 648 98 237 98 237 
Astra Zeneca PLC AK 1 500 463 950 463 950 
Ericsson AK B 2 500 195 375 195 375 
SEB AK A 340 19 074 19 074 
SEB AK C 10 532 532 
SKF AK B 1 088 208 461 208 461 
Summa 7 584 145 7 813 209 

Räntebärande värdepapper
Swedbank Special 0877R14 141230 1 200 000,0000 1 113 287 1 113 287 
Swedbank Special 0996F11 110413 1 400 000,0000 1 390 196 1 390 196 
UBSO Kina Tillväxt 11 620 000,0000 616 590 616 590 
Skagen Global Kon-Tiki 363,1149 200 000 239 507 
Skagen Global 401,9918 377 567 377 567 
Nordic Equities Strategi 1 565,3276 1 972 735 1 972 735 
Summa 5 670 376 5 709 883 

10 (12)
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Antal Bokförtvärde Marknadsvärde
Övriga Fonder
Cicero Avkastning 19 743,4051 2 026 498 2 026 888 
FF European High Yield SEK 1 137,0097 200 000 208 186 
Företagsobligationsfond 27 832,9201 3 011 487 3 082 774 
JPMF Globala Corp. Bond Fund SEK 5 115,7437 400 000 414 529 
Access Emerging Markets 2 740,7242 350 000 411 410 
Banco Humanfond 2 029,7925 1 318 822 1 419 982 
Carlson Asian Small Cap SEK 7 163,2140 334 277 334 277 
East Capital Östeuropafonden 8 706,3879 396 054 396 054 
HSBC Indian Equity $ 259,4146 300 000 320 042 
Indexfond USA 3 556,5465 302 575 318 560 
Kinafond 2 689,4144 361 292 395 828 
Rysslandfond 6 711,4094 150 000 180 134 
SEB Choice Nordamerika Småbolag 1 553,4591 126 675 169 925 
Småbolagsfond Norden 4 700,0550 304 773 385 405 
Castella Hedgefond 5 513,0844 750 000 776 573 
Global Macro Hedge 6 937,3786 750 000 731 685 
Fonder hänförbara till ändamålsbestämda medel - Norlins Minnesfond
Företagsobligationsfond 661,3286 70 782 73 249 
Obligationsfond 634,1928 80 062 71 594 
Fonder hänförbara till ändamålsbestämda medel - Blomdahls Minnesfond
Företagsobligationsfond 4 402,3171 471 180 487 601 
Svensk Obligationsfond MEGA 6 859,6515 1 000 000 1 007 271 
Summa 12 704 476 13 211 967 

Not 10 Eget kapital Balanserat Ändamålsbesämt Årets Totalt
resultat medel resultat

Belopp vid årets ingång 23 442 802 417 530 -256 523 23 603 809 
Överföring av årets resultat -256 523 256 523 0 
Ändamålsbestämda medel 57 467 57 467 
Årets resultat 508 505 508 505 
Belopp vid årets utgång 23 186 279 474 997 508 505 24 169 781 
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Revisionsberättelse
Till årskonferensen i Djurkyddet Sverige 
Org.nr 802000-6832

Förbundsstyrelsen för Djurskyddet Sverige Stockholm 12 februari 2011

Sven Stenson     Eva Norberg

Gabrielle Rosendahl    Ingrid Redbo

Sven-Erik Alhem     Ulrike Segerström

Johan Beck-Friis     Anton Dahlén

Håkan Bredin     Katarina Lingehag-Ekholm

Terese Holmberg
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Förvaltningsberättelse & årsredovisning 2011

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      
Under 2011 har vi fokuserat mycket på utredningen som resulterade i 
ett förslag till ny djurskyddslag. Vi har haft en representant i utredning-
en och försökt belysa viktiga frågor som vi velat ha med i förslaget. När 
utredaren presenterade sitt förslag i slutet av året kunde vi konstatera 
att vårt arbete varit framgångsrikt. Särskilt noterar vi att frågan om 
obligatoriskt ID-märkning av katter finns med i förslaget.    
    
Vi har genomfört flera seminarier och föreläsningar under året, bland 
annat i riksdagen och på SLU, Sveriges Lanbruksuniversitet. Under Al-
medalsveckan i Visby genomförde vi seminarier om minkuppfödning, 
kamphundsförbud och slakt utan bedövning.     
   
Inför sommaren togs temperaturkort fram där man kunde se hur 
varmt det blir i en bil med uppmaning att inte lämna hunden i bilen. En 
namninsamling med krav på märkning av kött där djuren slaktats utan 
bedövning genomfördes under hösten 2011.     
   
För att få fler medlemmar och mer pengar har flera kampanjer genom-
förts. Ett antal kändisar, bland andra Lillie & Susie och Sara Varga, har 
ställt upp på bild och film och uppmanat människor att bli medlemmar 
hos oss. 

Inför jul såldes julgåvodiplom till förmån för vårt arbete.    
    
Föreningens medlemmar     
Glädjande nog ökade medlemsantalet under 2011 i våra anslutna 
föreningar. Antalet  direktmedlemmar är konstant, lika många har till-
kommit som antalet som lämnat eller strukits pga utebliven betalning.  
      
I slutet av 2010 var 58 lokalföreningar anslutna till organisationen.  
Under 2011 tillkom fyra nya, Djurskyddet Filipstad,  Djurskyddet Skåne-
katten, Djurskyddet Nordöstskåne samt Djurskyddet Åsele och vid slu-
tet av året var det således 62 lokalföreningar. Dessa hade totalt 10 625 
medlemmar (föregående år 9 934 medlemmar). Direktmedlemmar var 
vid årsskiftet 1 573 att jämföra med 1 577 medlemmar 31/12 2010. Totala 
medlemsantalet 31/12 2011 var 12 198.      
  

Det ökade antalet medlemmar återspeglas inte i intäkterna för 2011. 
Detta beror troligen på att föreningarna fakturerats under sommaren 
och då rensat bort medlemmar som ej betalt. Från och med 2012  
faktureras föreningarna för medlemsantalet 31/12.   
    
Personal       
I slutet av året hade organisationen tio anställda på en total tjänstgö-
ringsgrad på 7,3 heltidstjänster.      
  
Generalsekreterare, en informatör/webbredaktör, en tidningsredak-
tör, tre administratörer, varav en lönebidragsanställd, en ekonom och 
tre personer som arbetar med skolmaterialet REDE. För REDE och 
Mini-REDE är kostnaderna finansierade genom bidrag direkt riktade till 
detta. Förbundsstyrelsen beslutade under hösten om besparingar vilket 
innebär att en person blev uppsagd och flera fick nedragning i tid.  
     
I slutet av december flyttade kansliet från Rökerigatan i Johanneshov 
till Virkesvägen i Hammarby Sjöstad (Stockholm). Kansliet har nu 
större lokaler med en betydligt lägre hyreskostnad per kvadrat- 
meter.  
      
Förbundsstyrelsen      
Styrelsen har bestått av ordförande, åtta ordinarie ledamöter och två 
suppleanter. Under året har styrelsen haft sju sammanträden. Styrelsen 
har inom sig utsett ett arbetsutskott  (AU) bestående av ordföranden 
och tre ledamöter. AU har haft sex telefonmöten under år 2011.  
     
Ekonomi      
Organisationen gör ett stort underskott. Det beror till största del på 
att intäkterna inte varit i nivå med budget. Det är framför allt arv och 
gåvor som har minskat. Arven har varit lika många som tidigare år men 
betydligt mindre. Vi har även fått ta stora kostnader i form av konsul-
tarbete på ekonomiområdet för att lösa den situation som uppstod 
när kansliets ekonom slutade. Detta tillsammans med det faktum att 
börsen gick dåligt under 2011 har gjort att årets resultat slutar med ett 
stort underskott. 

Arbetet med att föra över en större andel av organisationens kapital 
från aktier till räntepapper inleddes under 2011 och kommer att full-
följas under 2012. Besparingarna kommer att ge effekt på 2012 års 
resultat och en satsning på insamling ger förhoppningsvis resultat. 
Organisationens ekonomiska situation är dock allvarlig och vår fram-
tida versksamhetsgrad måste diskuteras under årsstämman 2012.
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Djurskyddet Sverige
Org.nr 802000-6832

Resultaträkning
2011-01-01 2010-01-01

Not -2011-12-31 -2010-12-31

Rörelsens intäkter
Medlems och föreningsavgifter 1 347 128 1 348 474 
Bidrag och gåvor 962 034 2 625 169 
Utdelning Human- och Hjälpfonden 369 319 330 748 
Försäljning 282 530 128 755 
Övriga rörelseintäkter 1 059 364 983 102 

4 020 375 5 416 248 

Rörelsens kostnader
Personalkostnader 1 -3 084 695 -2 922 101 
Förvaltningskostnader -793 514 -483 307 
Lokalkostnader 2 -470 646 -422 762 
Kontorskostnader -696 419 -373 383 
Sammanträdeskostnader 3 -385 681 -270 603 
Årskonferens -115 000 -234 428 
Internationellt samarbete -122 192 -92 080 
Bidragsverksamhet -1 389 159 -1 145 374 
Gåvor och representation -11 098 -17 175 
Tidningskostnader -322 011 -467 108 
Övrig information 4 -713 433 -870 004 
Övriga kostnader -138 575 -292 172 

-8 242 424 -7 590 497 
Rörelseresultat före avskrivningar -4 222 048 -2 174 249 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 5 -37 725 -39 040 
Rörelseresultat efter avskrivningar -4 259 773 -2 213 290 
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Resultaträkning, forts
2011-01-01 2010-01-01

Not -2011-12-31 -2010-12-31

Rörelseresultat efter avskrivningar -4 259 773 -2 213 290 

Resultat från finansiella investeringar
Aktieutdelningar 254 517 604 587 
Ränteintäkter 19 362 2 373 
Räntekostnader -173 -1 174 
Realisationsvinster 704 093 2 625 658 
Realisationsförluster -294 240 -650 336 
Återföring nedskrivning samt nedskrivning
av finansiella investeringar 6 -2 688 380 615 684 

-2 004 820 3 196 792 
Årets resultat före fördelningar -6 264 594 983 502 

Fördelningar
Reservering av årets resultat till 
ändamålsbestämda medel 7 -358 130 -474 997 
Årets resultat -6 622 724 508 505 
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Djurskyddet Sverige
Org.nr 802000-6832

Balansräkning
Not 2011-12-31 2010-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 8 21 756 59 481 

21 756 59 481 
Finansiella anläggningstillgångar 9
Aktier 6 184 220 7 584 145 
Räntebärande värdepapper 6 311 434 5 670 376 
Övriga fonder 6 521 302 12 704 475 

19 016 956 25 958 996 
Summa anläggningstillgångar 19 038 712 26 018 477 

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 102 224 219 590 
Övriga fordringar 145 559 74 854 
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 188 307 178 096 

436 090 472 540 

Kassa och bank 1 432 294 2 278 693 
Summa omsättningstillgångar 1 868 384 2 751 233 

SUMMA TILLGÅNGAR 20 907 096 28 769 710 
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Balansräkning
Not 2011-12-31 2010-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 10
Ändamålsbestämda medel 7 358 130 474 997 
Balanserat kapital 21 694 783 23 186 278 
Årets resultat -6 622 724 508 505 
Summa eget kapital 15 430 189 24 169 780 

Avsättningar
REDEs Stockholmssatsning 96 052 346 265 
Eva och K-B Blomdals minne 1 204 769 1 227 575 
Mini REDE 350 006 
Stig Ingemars minne 22 687 22 687 
Fredenmarks minne 174 852 194 852 
Arne Nilssons minne 7 000 21 000 
Eva Norlins minne 91 653 91 653 
Utters och Zulans fond 10 770 0 
Axel Munthes minne 296 830 296 830 
Hundarvsmedel 2 000 000 
Summa avsättningar 4 254 619 2 200 862 

Långfristiga skulder
Utnyttjad checkräkningskredit 0 1 558 116 
Utters och Zulans fond 0 10 770 
Summa långfristiga skulder 0 1 568 886 

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 328 204 162 077 
Övriga skulder 72 788 79 297 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 821 297 588 808 
Summa kortfristiga skulder 1 222 289 830 182 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 907 096 28 769 710 

POSTER INOM LINJEN 2011 2010
Ställda säkerheter Inga Inga
   Pantsatta depåer 0 12 563 980
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Djurskyddet Sverige
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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
2011 2010

Not 1 Personalkostnader, ersättningar och arvoden
Medelantalet anställda
Män 1 1 
Kvinnor 9 7 

10 8 

Löner och andra ersättningar
Styrelsen 223 264 221 232 
Övriga anställda 2 540 304 2 032 768 

2 763 569 2 254 000 

Sociala kostnader
Pensionskostnader övriga anställda 155 526 139 809 
Sociala avgifter enligt lag och avtal 754 342 528 292 
Summa 909 868 668 101 
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2011 2010
Arvoden till revisorer
Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag 61 063 28 750 
Övriga uppdrag 0 46 000 
Summa 61 063 74 750 

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

2011 2010
Not 3 Sammanträdeskostnader
Styrelsen
Resekostnader 199 520 158 281 
Övr. konferenskostnader 39 591 22 393 

239 111 180 674 

Kansli
Resekostnader 76 977 65 200 
Övr. konferenskostnader 50 357 11 335 

127 334 76 535 

Arbetsgrupper
Resekostnader 0 0 
Övr. konferenskostnader 0 0 

0 0 

Föreningar samt övrigt
Resekostnader 0 13 395 
Övr. konferenskostnader 0 0 

0 13 395 
Summa 366 445 270 604 

Not 4 Övrig information
Annonsering REDE 55 883 130 978 
Projektkostnader REDE 713 107 201 
Annonsering 144 392 284 679 
Reklamtrycksaker 293 599 343 396 
Barn- Ungdomsmaterial 0 3 750 
Summa 494 587 870 004 
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2011 2010
Not 5 Avskrivningar
Avskrivningar
Inventarier 37 725 39 040 
Summa 37 725 39 040 

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 "avkastning till Djurens Rätt" 0 0 
Reservering "Juldiplom 2009" 0 0 
Reservering "Djurhemsfadder" 358 130 412 700 
Reservering "Djuren i Pakistan" 0 12 297 
Reservering "Hundarvsmedel" 0 
Reservering "Pris Medlemsvärvningskampanj 2010" 0 50 000 
Summa 358 130 474 997 

2011-12-31 2010-12-31
Not 8 Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Ingående ackumulerande anskaffningsvärden 203 342 243 892 
Nyanskaffningar 0 0 
Avyttringar/utrangeringar 0 -40 550 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 203 342 203 342 

Ingående ackumulerade avskrivningar -143 861 -151 730 
Avyttringar/utrangeringar 0 46 909 
Årets avskrivningar -37 725 -39 040 
Utgående ackumulerade avskrivningar -181 586 -143 861 

Bokfört värde 21 756 59 481 

44



10 (11)
Djurskyddet Sverige
Org.nr 802000-6832

Not 9 Finansiella anläggningstillgångar
Antal Bokförtvärde Marknadsvärde

Aktier
Sandvik 2 560 329 897 216 192 
Hennes & Mauritz 1 750 443 190 387 275 
SKF B 3 400 617 958 495 040 
COREM Property Pref. Akte 4 000 506 520 490 000 
Investor B 3 800 569 594 487 920 
SEB A 16 340 808 824 655 071 
Swedbank A 15 000 1 424 764 1 337 250 
Hexagon B 3 500 535 012 360 150 
DSV 1 400 220 717 173 520 
Novo Nordisk B 700 547 524 555 936 
Neste Oil OYJ 2 800 304 825 195 477 
Outokompu OYJ 4 560 451 419 207 202 
UPM 4 500 544 130 342 537 
Autoliv 750 400 995 280 650 
Nedskrivning -1 521 149 
Summa 6 184 220 6 184 220 

Räntebärande värdepapper
Nordic Equities Strategi 1 565,3276 2 036 736 1 569 757 
SWEORF02 5651160419 1 000 000,0000 1 113 200 1 123 000 
Swedbank Special 1 200 000,0000 1 218 000 1 109 916 
UBS Jersey 620 000,0000 708 846 563 642 
Nordic Equities Sweden 15 862,9851 2 460 000 1 945 119 
Nedskrivning -1 225 348 
Summa 6 311 434 6 311 434 

Antal Bokförtvärde Marknadsvärde
Övriga Fonder
Företagsobligationsfond 26 093,9409 2 823 332 3 009 414 
Akieplaceringar Banco 2 031,0561 1 320 100 1 232 584 
Catella 5 543,6589 754 355 772 121 
Fonder hänförbara till ändamålsbestämda medel - Norlins Minnesfond
Företagsobligationsfond 661,3286 70 782 72 291 
Obligationsfond 646,6926 81 553 77 991 
Fonder hänförbara till ändamålsbestämda medel - Blomdahls Minnesfond
Företagsobligationsfond 4 402,3171 471 180 507 719 
Svensk Obligationsfond MEGA 6 859,6515 1 000 000 1 033 475 
Summa 6 521 302 6 705 596 
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Förbundsstyrelsen för Djurskyddet Sverige Stockholm 17 april 2012

Sven Stenson     Eva Norberg

Gabrielle Rosendahl    Ingrid Redbo

Sven-Erik Alhem     Ulrike Segerström

Terese Askerstedt     Anton Dahlén

Johan Beck-Friis     Katarina Lingehag-Ekholm

Håkan Bredin
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Djurskyddet Sverige
Org.nr 802000‐6832

Not 10 Eget kapital Balanserat  Ändamålsbesämt Årets Totalt
resultat medel resultat

Belopp vid årets ingång 21 186 278 474 997  508 505  22 169 780 
Överföring av årets resultat 508 505 ‐508 505  0 
Nyttjade änmålsbestämda medel ‐474 997  ‐474 997 
Ändamålsbestämda medel 358 130  358 130 
Årets resultat ‐6 622 724  ‐6 622 724 
Belopp vid årets utgång 21 694 783 358 130  ‐6 622 724  15 430 189 

Stockholm den ………../…………2012

Sven Stenson Ulrike Segerström

Gabrielle Rosendahl Katarina Lingehag‐Ekholm

Johan Beck‐Friis Anton Dahlén

Terese Askerstedt

Eva Norberg

Ingrid Redbo

Sven Erik Alhem

Håkan Bredin

Vår revisionsberättelse har lämnats den …………/…………2012

Christer Björck
Auktoriserad revisor FAR

Gerd Lindström
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Bli medlem  
Genom ditt medlemskap i Djurskyddet Sverige 
stödjer du våra frågor och får fyra nummer av  
Tidningen Djurskyddet. Årsavgiften för ett  
medlemskap är 330 kronor och 165 kronor för  
studenter. Bli medlem på www.djurskyddet.se.  

Bli Djurhemsfadder
Som Djurhemsfadder hjälper du hemlösa djur till 
bättre liv för 30 kronor i månaden via autogiro.  
Bli Djurhemsfadder på www.djurskyddet.se.

Skänk en gåva
Djurskyddet Sveriges verksamhet är beroende av 
gåvor. Vi och alla djur är mycket tacksamma för alla 
gåvor vi får. Skänk en gåva via www.djurskyddet.se. 

Testamentera
Tänker du på Djurskyddet Sverige i ditt testamente 
hjälper du utsatta djur att få ett bättre liv. Läs mer  
på www.djurskyddet.se eller ta kontakt med  
generalsekreterare Åsa Hagelstedt; 08-688 28 37 
eller asa.hagelstedt@djurskyddet.se

Djuren behöver ditt stöd!
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Djurskyddet Sverige, Virkesvägen 10, 120 30 Stockholm
Telefon: 08-673 35 11, E-post: info@djurskyddet.se, Pg: 90 01 06-6, Bg. 900 -1066

www.djurskyddet.se

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