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FÖRBUNDSORDFÖRANDE HAR ORDET

VI GÖR SKILLNAD
FÖR DJUREN
VARJE DAG!

I

flera undersökningar säger svenska
konsumenter att djurskydd är viktigt
och att man är beredd att betala mer
för kött och mjölk om man vet att djuren
har haft det bra. Svenska bönder sitter
alltså på en guldgruva och borde kunna
marknadsföra sina produkter med information om kor på bete, grisar som inte fixeras
och inte svansklipps, djur som inte proppas
fulla med antibiotika utan får vara friska
för att djurvälfärden är hög. Men istället
vill näringen gå åt helt andra hållet. Man
vill minska betestiden för kor, vill få til�låtelse att fixera grisar och en företrädare
uttrycker att ”mer antibiotika är väl inte så
farligt”.
Inte sedan den nuvarande djurskyddslagen
infördes, 1988, har vi behövts så mycket
som vi behövs nu för att skydda lantbrukets
djur. En uppgift vi tar på största allvar. Jag
är stolt över det engagemang våra medlemmar och sympatisörer visar och vår kamp
för att korna ska få beta och grisar inte
fixeras är jag övertygad om gör skillnad.
För våra sällskapsdjur i allmänhet och

katterna i synnerhet ser vi en liten ljusning.
Flera av våra lokalföreningar rapporterar om att antalet hemlösa katter verkar
minska något. Fler personer verkar förstå
vikten av att ID-märka och kastrera sin
katt. Men vi har långt kvar och så länge
människor fortsätter att lämna kattungar i
soprum eller plötsligt drabbas av ”allergi”
inför semestern när det blev krångligt att
hitta en kattvakt har vi mycket arbete kvar
att utföra. Och vi tänker inte ge oss innan
vi har en lag om obligatorisk ID-märkning
av katter!
Djurskyddet Sverige är den enda organisationen i Sverige som både arbetar
med praktisk omplacering av djur, genom
djurhem och jourhem, och med långsikt-igt
påverkansarbete för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om djuren används för
sällskap, används för livsmedelsproduktion
eller lever vilt.
Våra medlemmar gör ett fantastiskt arbete som på allvar gör skillnad för djuren.
Många ideella timmar läggs ner runt om i
landet för att exempelvis få ut en kattmam-

ma med ungar som hamnat under en pizzerias uteservering. Eller att genom e-post
försöka få Jordbruksverkets generaldirektör
att sätta stopp för fixering av grisar.
Jag önskar att vårt arbete inte behövdes
och att vi kunde lita på att djurägare, politiker, mjölk- och köttnäringen och ansvariga
myndigheter gjorde allt för att djuren ska få
det bättre än idag. Tyvärr är vi inte där och
istället finns många röster för ett försämrat
djurskydd – även om det inte är ord man
vågar använda. Vi både vågar och orkar
och så länge djuren behöver oss kommer vi
fortsätta kämpa!

.

Linda Maria Vonstad
Förbundsordförande
Djurskyddet Sverige
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HÄNDELSER ATT UPPMÄRKSAMMA 2014/2015

HÄNDELSER ATT
UPPMÄRKSAMMA
2014/2015

6

8

26
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6 Överlämnade 349 frusna mjukiskatter till riksdagsledamöterna.
8 Startade mejlupprop för att stoppa fixering av grisar.

22

28 Delade ut vårt hedersomnämnande till Blocket.
32 Fördubblade antalet följare på Facebook.
22 Våra lokalföreningar omplacerade tusentals djur.
Bläddra dig fram till respektive sidnummer för att läsa mer!
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KORT OM DJURSKYDDET SVERIGE

RÄDDAR &
SKYDDAR
DJUR

Målsättning
Vår vision är ett samhälle där människor visar
respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar
för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om
de lever vilt, hålls för människans sällskap
eller föds upp för att bli mat. Alla djur ska ha
rätt att utföra sina naturliga beteenden och
skyddas från lidande. När djur avlivas eller
slaktas ska det ske på ett smärtfritt sätt.
Djurskyddsarbete på kort och lång sikt
Vi skyddar djur genom att långsiktigt påverka
lagar, regler och enskilda människor för att
stärka djurens skydd. Vi räddar djur genom
att göra praktisk skillnad för övergivna djur
som behöver nya kärleksfulla hem. Det
arbetet bedrivs av våra lokala föreningar som
driver djur- och jourhemsverksamhet.

Blekinge län
Djurskyddet Karlshamn
Djurskyddet Ronneby
Dalarnas län
Djurskyddet Dalarna (Rättvik)
Gävleborgs län
Djurskyddet Bill & Bull Söderhamn
Djurskyddet Bollnäs-Ovanåker
Djurskyddet Norra Hälsingland (Bjuråker)
Djurskyddet Skygga Katten Enånger
Hallands län
Djurskyddet Norra Halland (Kungsbacka)
Djurskyddet Kattfotens Katthem i Halmstad
Djurskyddet Varberg
Halmstadsortens Djurskyddsförening
Jämtlands län
Djurskyddet Jämtlands Län (Östersund)
Jönköpings län
Djurskyddet Eksjö
Kalmar län
Djurskyddet Kalmar
Djurskyddet Oskarshamn
Djurskyddet Västervik
Kronobergs län
Djurskyddet Kronoberg (Växjö)
Norrbottens län
Djurskyddet Norrbotten (Luleå)
Skåne län
Djurskyddet Helsingborg
Djurskyddet Kullabygden (Höganäs)
Djurskyddet Landskrona
Djurskyddet Nordostskåne
Djurskyddet Ängelholm/Bjäre
Stockholms län
Djurskyddet DOSO
Djurvännernas förening i Stockholm
Djurskyddet Kattvärnet Haninge

Södermanlands län
Djurskyddet Eskilstuna
Djurskyddet Mariefred
Djurskyddet Nyköping
Djurskyddet Strängnäs
Vämlands län
Djurskyddet Filipstad
Djurskyddet Karlstad
Djurskyddet Kristinehamn
Djurskyddet Säffle-Åmål
Djurskyddet Sunne
Djurskyddet Westra Wermland Arvika
Västerbottens län
Djurskyddet Skellefteå
Djurskyddet Västerbotten (Umeå)
Djurskyddet Åsele Katthem Kurrlyan
Västernorrlands län
Djurskyddet Härnösand
Djurskyddet Katthjälpen Sundsvall
Djurskyddet Sundsvall
Djurskyddet Ådalen (Sollefteå)
Djurskyddet Örnsköldsvik
Västmanlands län
Djurskyddet Köping Kattvännerna
Djurskyddet Västerås Huskatten
Västra Götalands län
Djurskyddet Bohuslän
Djurskyddet Skaraborg (Töreboda)
Djurskyddet Skövde Katthem
Djurskyddet Uddevalla
Örebro län
Djurskyddet Örebro
Östergötlands län
Djurskyddet Fiahemmet Norrköping
Djurskyddet Mjölby
Djurskyddet Linköping

Djurskydd i skolan
Med vårt värdegrundsmaterial REDE jobbar
vi med attitydpåverkan i förskolor och skolor.
Partipolitiskt obunden
Vi är en partipolitiskt obunden organisation. Det innebär att organisationen inte är
ekonomiskt knuten till ett parti och att den
inte är bunden till beslut som fattats av ett
politiskt parti.
Finansiering
Arbetet finansieras i huvudsak av frivilliga
gåvor, arv och medlemsavgifter. Vi har
90-konto, 90 01 06-6, vilket innebär att
verksamheten kontrolleras av Svensk
Insamlingskontroll.
Läs mer om oss på djurskyddet.se

FINNS I
HELA
SVERIGE
Vi har 54 lokalföreningar.

Våra lokalföreningarnas kontaktuppgifter finns på djurskyddet.se
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POLITISK PÅVERKAN: KATT

FRUSNA KATTER
TILL RIKSDAGSLEDAMÖTER
En mjukiskatt till varje riksdagsledamot. Det var Djurskyddet
Sveriges direkta och givmilda aktion som utfördes år 2014
för att sätta fokus på hemlösa katters villkor.

F

lera säckar med mjukiskatter mötte
riksdagsledamöterna när de kom
till arbetet en tidig januarimorgon
år 2014. Katterna, 349 till antalet – en till
varje riksdagsledamot, hade varsin liten
folder med rubriken ”Jag fryser” runt
halsen, och var ditskickade av Djurskyddet
Sverige för att uppmärksamma situationen
för hemlösa katter.
– De här katterna är ju gosedjurskatter
och har det bra, men de symboliserar katter som idag när vi står här är ute i skogen
och fryser ihjäl. Vi hoppas att riksdagsledamöterna tänker till och känner efter, sa Åsa
Hagelstedt, generalsekreterare på Djurskyddet Sverige, efter att hon överlämnat
katterna till representanter för flera partier.
Vid tiden för aktionen fanns runt 100 000
hemlösa katter i Sverige, och vintern är en
svår tid då många dukar under av kylan.
Samtidigt är landets katthem överfulla.
– Vi har inte en chans att ideellt hjälpa
6

alla katter. Det krävs lagändringar. Nu är
ju en proposition om en ny djurskyddslag
på gång, och vi vill säkerställa att man inte
glömmer bort katterna, sa Åsa Hagelstedt.
Grundproblemet är att kattens status är
för låg. Det är för lätt att skaffa katt idag.
Både kattens status och det faktiska värdet
måste höjas. Vidare måste kattägare som
låter sin katt gå ute se till att kastrera den
eller ge den p-piller.
Åsa Hagelstedt är starkt kritisk till att
upphittade katter hanteras enligt hittegodslagen. Det gör att katter inte prioriteras särskilt högt eftersom de har ett lågt
ekonomiskt värde.
En av politikerna som uppvaktades med
en mjukiskatt var Fredrik Federley från
Centerpartiet. Han sa i en intervju strax
efteråt att Djurskyddets manifestation är
viktig. Federley ställer sig även positiv till
Djurskyddet Sveriges krav på ID-märkning
av katter.

– De har ju helt rätt i det perspektivet
att man sätter inte samma värde på en katt
som man gör på en hund till exempel. Där
har vi ju ett ansvar att försöka få en bättre
hantering och en ID-märkning är inte ett
för stort lagkrav, tycker jag, utan anständigt. Det måste jag ha på mina hundar, det
är rimligt att man har det också på andra
djur så att man kan spåra ägarskapet och
få en större ansvarskänsla, sa han i
Tidningen Djurskyddet.
Skälet till att aktionen skedde just i början
av året var att regeringen hade satt upp
datumet den 27 maj, då ett förslag om den
nya djurskyddslagen skulle behandlas i
utskottet. Djurskyddet Sverige ville se till
att katternas villkor förbättrades i den nya
djurskyddslagen. Tanken var att förslaget
skulle klubbas igenom av riksdagen i juni.
Men arbetet sköts fram, och det blev ingen
ny djurskyddslag varken under 2014 eller
2015.

.

Foto: Micke Hanås

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015

Åsa Coenraads (M) och Helena Leander (MP), fick varsin mjukiskatt av Åsa Hagelstedt, generalsekreterare för Djurskyddet Sverige.

349

mjukiskatter tog Djurskyddet Sverige med
som gåva till var och en av Sveriges riksdagsledamöter den 29 januari 2014. Syftet
var att uppmärksamma de cirka 100 000
hemlösa katter som finns i landet. De
hungrar, fryser och far ofta mycket illa.

’

Vi har inte en chans
att ideellt hjälpa alla
katter. Det krävs lagändringar. Nu är ju en
proposition om en ny
djurskyddslag på gång,
och vi vill säkerställa
att man inte glömmer
bort katterna.
Åsa Hagelstedt, Generalsekreterare,
Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige
vill att det:
•

•
•

ställs högre krav på djurägare, bland
annat genom en obligatorisk ID-märkning som vi har med hundar.
införs ett lagstadgat förbud att
överge djur.
blir en minimiålder på 16 år för att vara
djurägare.

100 000...
är den siffra Djurskyddet Sverige anger för
hur många katter som uppskattningsvis är
hemlösa i Sverige. Vi har fått fram siffran
utifrån en uppskattning som våra djurhem
gjorde 2007. Samma antal anger även försäkringsbolag och länsstyrelsen – ofta med
tillägget att det förmodligen rör sig om fler.
Av naturliga skäl är det omöjligt att ge en
säker siffra.
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POLITISK PÅVERKAN: GRIS

Bilden är från Danmark men den är representativ för svensk fixering av gris.

FÖRBJUD FIXERING
AV GRISAR
Grisar ska inte fixeras. Det anser Djurskyddet Sverige
och många med oss. Vi startade ett upprop för att stoppa
Jordbruksverket att godkänna grisbranschens kontrollprogram.

K

ontrollprogrammet innebär stora
försämringar för grisarna. Dessutom har konsumenterna inte
längre någon anledning att handla svenskt
fläskkött om djurskyddet inte är bättre här
än i andra länder.
Under 2014 pågick branschorganisationen
Svenska Pigs pilotstudie för att utvärdera
planerna för ett så kallat kontrollprogram,
även kallat djuromsorgsprogram. Syftet,
enligt Svenska Pig, var att ge grisarna
bättre välfärd genom minskad smågrisdödlighet och mer uthållighet hos suggorna,
samt att öka produktiviteten.
I själva verket innebar försöket en till8

bakagång till att bura in suggan, ha grisarna i trängre utrymmen och avvänja smågrisarna tidigare än vad lagen föreskriver.
Djurskyddet Sverige protesterade direkt,
både genom ett öppet brev till landsbygdsministern och mejlupprop.
Men trots att pilotstudien inte kunde visa
att färre smågrisar dör då suggan fixeras
har branschen valt att gå vidare och ansöka
om ett kontrollprogram. Om kontrollprogrammet godkänns av Jordbruksverket
innebär det att företag som är anslutna får
underskrida djurskyddslagens minimikrav.
Djurskyddet Sveriges förbundsstyrelseledamot Karina Burlin är mycket kritisk.

– Man måste avla för mindre kullar, de
stora kullarna är det största problemet
eftersom de innebär att smågrisarna blir
svagare och suggans spenar inte räcker till,
säger hon och förklarar:
– Det är mycket plågsamt för suggan att bli hindrad att röra sig under
dessa känsliga perioder. Vill man minska
spädgrisdödligheten bör man istället titta
på befintlig forskning och förändra aveln
till färre kultingar. Att skilja kultingarna
tidigare från mamman innebär lidande för
båda parter, och tvingar suggan i ny brunst
tidigare. Det leder till att fler grisar kan
produceras. Men grisar är levande varelser
och inte maskiner.

.
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15 000 i upprop för grisarnas skull

Så fixeras suggan

I maj 2015 startade Djurskyddet Sverige ett
mejlupprop för att stoppa Jordbruksverket
att tillåta fixering av gris.

En sugga fixeras med hjälp av en grind i
samband med att hon föder sina kultingar.
Därefter hålls suggan fixerad så att hon
varken kan vända eller klia sig i upp till
fem dagar. Plågsamt för suggan, anser
Djurskyddet Sverige och många veterinärer och djurrättsorganisationer.

– Kampanjen fick en otroligt stor respons.
Jag vågar påstå att svenska folket inte vill ha
fixering av gris, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare för Djurskyddet Sverige.
Bakgrunden var att grisbranschen ansökt
till Jordbruksverket om tillåtelse att fortsätta
med sitt så kallade kontrollprogram, ibland
även benämnt som ”omsorgsprogram”.
Program som bland annat innebär att suggan
skulle kunna fixeras, alltså ligga fast i en
grind utan möjlighet att ställa sig upp, under
den första veckan i smågrisarnas liv.

Djurskyddet Sverige hänvisade till de försök
som gjordes under år 2014 med fixering av
suggor (se artikel här bredvid), vilka visade
att de inte ledde till att färre smågrisar dog.
Så när näringen trots det ville få möjlighet
att fortsätta underskrida lagens krav med ett
kontrollprogram startade Djurskyddet Sverige
sin kampanj.
Redan efter några dagar fick kampanjen
stor spridning. Nästan 300 000 tusen personer nåddes via Facebook och tusentals
människor skickade redan den första veckan
mejl till Jordbruksverkets generaldirektör Leif
Denneberg för att visa sitt stöd för grisarna
och säga nej till kontrollprogrammet. Över
15 000 mejl nådde generaldirektören.

Så här löd mejlet som man via vår hemsida kunde skicka till Jordbruksverket:
Till:
Jordbruksverket
Generaldirektör Leif Denneberg
Säg nej till kontrollprogrammet för gris!
Jag vill uppmana Jordbruksverket att slå vakt om djurskyddslagens omsorg om grisar och
avslå grisföretagarnas ansökan till kontrollprogram.
I försöket vill man bland annat fixera suggan under kultingarnas första dagar samt avvänja
smågrisarna tidigare från mamman. Detta menar jag och många forskare är mycket dåligt.
Att hindra suggans rörelser under dessa känsliga perioder är plågsamt för henne. Vill man
minska spädgrisdödligheten bör man istället titta på befintlig forskning och förändra aveln så
att det föds färre kultingar.
Att skilja kultingarna från mamman tidigare innebär lidande för båda parter, samt tvingar
suggan i ny brunst tidigare. Det leder till att fler grisar kan produceras. Men grisar är levande
varelser och inte maskiner.
Därför ber jag Jordbruksverket att säga nej till kontrollprogrammet för gris.

’

Fixering skulle innebära försämrad djurvälfärd. Börjar vi
luckra upp de svenska
djurskyddsreglerna
kommer konsumenterna inte se någon
anledning att köpa
svenskt och då kommer det bli svårt att
rädda den svenska
bonden.
Karina Burlin, förbundsstyrelseledamot,
Djurskyddet Sverige

Läs mer >>
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POLITISK PÅVERKAN: GRIS

FIXERING LEDER
INTE TILL FÄRRE
DÖDA SMÅGRISAR
Djurskyddet Sverige har arbetat hårt för att djurskyddet för lantbrukets djur
inte ska försämras. Vi har fått vetenskapligt bekräftelse i att exempelvis
fixering av suggor inte gör att färre smågrisar dör. Arbetet går vidare – vi
uppvaktar politiker och lyfter riskerna med kontrollprogrammen.

D

et nya kontrollprogram som
Sveriges Grisföretagare vill
genomföra inom grisuppfödningen
bryter i flera delar mot djurskyddslagen,
bland annat när det gäller att fixera suggan
i burar i uppemot fem dagar i samband
med grisningen. Men när grisföretagarnas
studie, som har genomförts på tolv gårdar
under ett år, presenterades visade det sig
att fixeringen inte lett till att färre smågrisar dött.
– Det här visar ju att det inte finns något
klart samband mellan smågrisdödlighet och
att suggan hålls fixerad, något som kritiker
till studien hela tiden har hävdat, sa Linda
Maria Vonstad, ordförande i Djurskyddet
Sverige.
Andra delar av studien är att låta slaktsvin
ha mindre yta att röra sig på och att vänja
av smågrisarna tidigare. Studien med att
fixera suggor som är i brunst fick avbrytas
då de stod i sin avföring, blev för smutsiga
10

och krävde mer antibiotika.
Sveriges Grisföretagare lämnade in sin
ansökan till Jordbruksverket i februari 2015
för att få starta det nya kontrollprogrammet. Jordbruksverket lät två oberoende
experter granska det underlag som fanns
med i ansökan från grisnäringen för att
fortsätta kontrollprogrammet. Experterna
var universitetslektor Stefan Gunnarsson, forskare i husdjurshygien på Sveriges
lantbruksuniversitet, och statsveterinär Per
Wallgren, professor i grishälsa på Statens
veterinärmedicinska anstalt.
Deras rapport, baserad på både grisnäringens studie och annan tillgänglig vetenskaplig fakta, innehåller få resultat som
talar till kontrollprogrammets fördel. Det
positiva var att antibiotikaanvändningen
minskade vid smågrisarnas tidigare avvänjning, jämfört med året innan.
– Det är nog den viktigaste vinsten med
studien, sa veterinär Gunnar Johansson,
Gård & djurhälsan, en av de veterinärer

som har övervakat studierna.
– Det är bra att antibiotikaanvändningen
har minskat men det är ju från en redan
mycket låg nivå. Sedan tror jag att bara
vetskapen om att man är med i ett kontrollprogram som övervakas av veterinär gör
att man tänker efter lite extra innan man
behandlar sina djur, kommenterade Linda
Maria Vonstad.
De flesta förändringar som grisnäringen
föreslagit medför enligt utredarna även försämrad ekonomi. Om grindar för att fixera
suggan skriver utredarna såhär:
”Vid användningen av skyddsgrindar finner
vi det svårt att motivera behovet … såväl
ur djurhälsosynpunkt som ur ett produktionshöjande perspektiv.”
Djurskyddet Sverige välkomnade utredningen och fick medhåll från veterinärmedicinsk expertis:
– Jag tycker den är professionellt och objektivt skriven. De vetenskapliga experterna

Foto: iStockphoto
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När grisföretagarnas studie presenterades visade det sig att fixeringen inte lett till att färre smågrisar dött.

Grisnäring JO-anmäld

har inte fallit för trycket från grisnäringen
utan har granskat resultaten utifrån rent
vetenskapliga aspekter, sa Johan BeckFriis, veterinär och informationschef på
Sveriges Veterinärförbund.
I princip visar utredningen att ingen av
de åtgärder som Sveriges grisföretagare
föreslagit i kontrollprogrammet tycks leda
till vare sig minskad smågrisdödlighet eller förbättrad hälsa för suggorna.
– Däremot medför flera av de testade
åtgärderna ökade risker för försämrad
djurhälsa och sänkt djurskydd. Den
sänkta avvänjningsåldern verkar ge möjlighet till fler smågrisar per sugga och år,
men det är bara en ekonomisk fördel för
bonden och inget som djuren har nytta
av, sa Johan Beck-Friis.
Det är upp till Jordbruksverket att besluta om grisnäringens kontrollprogram
ska godkännas eller ej, men om resultaten av utredningen beaktas är det inte

troligt att Jordbruksverket ger programmet grönt ljus.
För att ytterligare försöka förhindra att
kontrollprogrammen får tillåtelse att
fortsätta besökte Djurskyddet tillsammans
med föreningen Djurens Rätt näringsdepartementet i november 2015. Vi framförde vår oro över att kontrollprogrammen
skulle få fortsätta.
– Vi uppfattade ett ärligt intresse från
deras håll. De vill höra alla sidor och lyssnade på det vi hade att säga. Jag kände
att de uppmuntrade dialogen, sa Djurskyddets förbundsordförande Linda Maria
Vonstad efter mötet.
Hur de kommer besluta i frågan
framöver fick delegationen ingen närmare
information om.
– Det återstår att se, men att vi fick
framföra vår kritik och ge konstruktiva
motargument är bra, säger Linda Maria
Vonstad.

.

I mars 2015 anmälde Djurskyddet Sverige
Jordbruksverket, SJV, till Justitieombudsmannen, JO. Anmälan gällde Svenska Pig
som under 2014 studerade vilken effekt
försöket med bland annat fixerade suggor
skulle få. I den djurförsöksetiska nämndens beslut stod att försöket fick pågå ett
år från att det påbörjas. Beslutet gällde
i fem år. SJV hävdade att djurförsöket
skulle få pågå i fem år. I sin vägledning till
landets länsstyrelser, har SJV gett samma
information, att försöket skulle få pågå i
fem år. Djurskyddet Sverige JO-anmälde
därför SJV för bristerna i sin roll som
kontrollmyndighet av djurskydd.
JO avskrev anmälan, men inledde
ett initiativärende mot Malmö-Lunds
djurförsöksetiska nämnd. JO begärde ett
skriftligt yttrande från den etiska nämnden där de uppmanas yttra sig över hur
beslutet av djurförsöket var utformat.
Beslut i initiativärendet ska enligt besked
lämnas under försommaren 2016.
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POLITISK PÅVERKAN: DJURSKYDD I EU

EU:S DJURSKYDD
PÅ AGENDAN
Djurtransporter och en gemensam djurskyddslag. Två
huvudfrågor under åren 2014 och 2015 när det gällde
djurskyddsfrågor i EU. Djurskyddet Sverige såg till att
dessa frågor fick en plats på den politiska agendan.

D

jurskyddet Sverige tog tidigt sitt
ansvar för att lyfta de europeiska
djurskyddsfrågorna. Tillsammans
med Djurens Rätt och World Animal
Protection arrangerade vi en stor paneldebatt i Stockholm med svenska EU-parlamentariker.
Debatten började med ett klart ställningstagande i djurtransportfrågan. (S), (V),
(C), (KD), (M) och (MP) ville alla införa en
europeisk maxgräns på åtta timmars djurtransport till slakt, precis som i Sverige.
Folkpartiet var ensam om att säga nej till
maxgränsen.
– Transporttider handlar om omständigheter: om vilka djur, vilka årstider, vilka
bilar, sa Marit Paulsen, (FP), som tidigare
röstat emot en åttatimmarsgräns i EUparlamentet. Enligt Paulsen var tidsgränsen
bara en bra slogan, Paulsens vision är att
djurtransporter inte existerar alls, utan
slakten borde ske lokalt och sedan kunde
själva köttet transporteras.
Övriga partier var dock eniga om att ett
regelverk behövs.
– Man måste se åtta timmar som ett tak,
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sen skulle det egentligen vara mycket lägre
än åtta timmar, sa Mikael Gustavsson, (V).
Partierna var hyfsat överens i frågan om
att det behövs någon form av gemensam
europeisk djurskyddslagstiftning. Frågan
kom istället att handla om hur effektfull en
sådan lag skulle vara och om och problemet att flera länder tenderar att bryta mot
gemensamma beslut.
Centerpartiets Hanna Björklund hänvisade
till förbudet mot gamla hönsburar och
förbudet mot svanskupering på grisar, som
trots att det är just förbjudet i EU fortfarande pågår. En gemensam lag riskerade
att ”dra ner” de länder som lagt sig på en
högre nivå, menade hon. Miljöpartiets
Bodil Ceballos höll med.
– Problemet är att när vi har en miniminivå så tenderar det att sänka skyddsreglerna i de länder som har en bättre nivå
innan, så det gäller att om vi får till en
djurskyddslagstiftning, en minimilagstiftning, så måste den vara på en tillräckligt
bra nivå, sa Ceballos.
Hur hård bör EU vara för att vidta
åtgärder mot de länder som inte följer

lagarna, till exempel förbudet mot svanskupering på grisar?
Ebba Busch-Thor (KD) krävde hårdare
tag och bötesfällning av länder som brutit
mot gemensamma beslut. Hon kritiserade
Marit Paulsen för att inte ha gjort tillräckligt de senaste fem åren i frågan.
Jytte Guteland, (S), tog upp utvecklingen
inom Sverige och försöket att fixera suggor
som pågick under 2014 på flera svenska
gårdar i en pilotstudie med tillstånd från
Jordbruksverket.
– Jag tycker att det är en väldigt oroande
utveckling när trenden är att det försämras
för de svenska djuren och inte förbättras
för de övriga djuren inom EU, sade hon.
Hanna Björklund, (C), och Marit
Paulsen, (FP), framhöll förhandling före
hårda krav, även om Marit Paulsen ville
se vissa länder inför domstolen. Hon vädjade också till människor att köpa svenskt
kött.
– Det handlar inte bara om att bråka,
det handlar om att förhandla, att argumentera, att bygga upp ett faktaunderlag så att
vi får en majoritet, sa Marit Paulsen.

.

Foto: Åsa Hagelstedt
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Förbundsstyrelseledamot Karina Burlin utanför Europaparlamentet i Bryssel inför en uppvaktning av EU-parlamentariker i februari 2016.

Det är viktigt att vi
deltar i djurskyddsarbetet även utanför
Sverige och försöker
påverka så att välfärden för djuren
blir bättre.
Karina Burlin, förbundsstyrelseledamot,
Djurskyddet Sverige

World Animal Protection
Djurskyddet Sverige samarbetar med World
Animal Protection, som hjälper djur över hela
världen. Det handlar om direkta insatser till
politiskt arbete med lagstiftning på högsta
nivå. Sven Stenson i Djurskyddet Sveriges
förbundsstyrelse sitter som ledamot i styrelsen för World Animal Protection.
Läs mer på: worldanimalprotection.se

Eurogroup for Animals
Djurskyddet Sverige är tillsammans med 48 andra organisationer från 28 olika länder medlemmar i paraplyorganisationen Eurogroup for Animals. Här driver vi frågor som rör bättre djurskydd för sällskapsdjur, lantbruksdjur, försöksdjur och vilda djur.
Några av våra gemensamma frågor går ut på att:
•
få till stånd en öppenhet/insyn hos uppfödare och säljare.
•
införa nationella system i varje enskilt land för identifiering av djur, dessa system bör också
harmoniseras inom EU. Detta för att stoppa den grymma illegala handeln med djur, och
garantera deras säkerhet, hälsa och välfärd.
•
förbättra för lantbrukets djur: en miljon djur transporteras varje dag i Europa, de flesta
på väg mot slakt. De utsätts ofta för stress vid på- och avlastning, de är ofta törstiga och
hungriga och lider även av att inte ha tillräckligt utrymme.
Läs mer på: eurogroupforanimals.org

11 miljoner
djur används varje år i EU:s 28 medlemsstater
för en rad olika tester. Djurskyddet Sverige
är genom vårt medlemskap i Eurogroup med och driver på utvecklingen för alternativa metoder.
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POLITISK PÅVERKAN: DJURSKYDDSLAGEN

KRAV PÅ NY LAG
ÖVERLÄMNAD
TILL MINISTERN
Djurskyddet Sverige har varit drivande i arbetet för en starkare djurskyddslag.
Vi har samlat in namnlistor, som överlämnats till ansvarig minister. Dock har
regeringen skjutit fram propositionen. Gång på gång. Fortsättning följer.

R

edan 2011 överlämnades ett förslag
till ny lag från en utredning, men
ännu har ingen proposition lagts
fram till riksdagen.
– Eskil Erlandsson lovade gång på gång
att propositionen skulle läggas fram under
hans tid som minister, men det bidde bara
en tumme med förslaget om förbud mot
tidelag. Nu hoppas vi att Sven-Erik Bucht
klarar av att leverera ett helt förslag till
ny djurskyddslag, sa Linda Maria Vonstad,
Djurskyddet Sveriges förbundsordförande,
dagen innan hon överlämnade Djurskyddet
Sveriges namnlista till landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht.
Fler än 35 000 personer hade skrivit på
namninsamlingen, som lyfter fram några
delar som extra viktiga att inkludera i den
nya djurskyddslagen.Exempelvis förbud
mot elefanter och sjölejon på cirkus, tydligare förbud mot avel som medför lidande
för djur och införande av ”grovt brott mot
djurskyddslagen” med upp till fyra års
fängelse i straffskalan. Lagar för att minska
antalet hemlösa katter i landet är också
något som bör införas. Idag finns 100 000
katter utan hem. Obligatorisk ID-märkning
och förbud mot att överge djur är två krav
som skulle kunna minska antalet.
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– Våra lokalföreningar och andra ideella
föreningar tar varje år hand om och ger
nya hem till tusentals katter. Nu kräver vi
att politiken tar sitt ansvar för att förebygga problemet och bidra till att höja kattens
status, sa Linda Maria Vonstad.
Men arbetet med lagen har dragit ut på
tiden. Linda Maria Vonstad hoppas att en
ny lag kommer snarast.
– Vi behöver verkligen en ny djurskyddslag. Inte för att det som står i nuvarande
lag är dåligt utan för att det i den saknas
skydd för flera djur. Vissa saker i lagen behöver också förtydligas vad naturligt beteende är. Idag är det olika beroende på var
djuret finns. Till exempel råder helt olika
regler kring mink beroende på om de lever
i djurpark eller föds upp för päls. Varje vinter som lagen förhalas, fryser många katter
ihjäl, nu kan vi inte vänta längre, sa hon.
Frågan om en ny djurskyddslag är grundläggande för att kunna bedriva ett gott
arbete för djurens skull. Det finns flera hot
mot nuvarande djurskyddslag. För trots
att direktivet till utredningen var tydligt:
djurskyddslagen skulle bibehålla minst
samma nivå som den nuvarande lagen, har
ansvarig minister Sven-Erik Bucht uppvak-

tats av företrädare för näringen, som argumenterar för minskat skydd. Mjölknäringen
vill se ett slopat beteskrav för mjölkkor.
Grisbranschen genomför ett försök med
fixerade suggor. I den statliga konkurrenskraftsutredningen föreslår utredaren att de
svenska djurskyddskraven ska harmoniseras med EU. En sådan harmonisering skulle
innebära stora försämringar i Sveriges
djurskydd. En av följderna skulle bli att
antibiotikaförbrukningen skulle öka.
– Den svenska djurskyddslagen är något
vi brukar vara stolta över. Men den är
gammal och har flera luckor. Dessa behöver fyllas och skyddet för djuren behöver
stärkas ytterligare – inte försämras. Socialdemokraten, och tidigare statsministern
Ingvar Carlsson gav den nuvarande djurskyddslagen i present till Astrid Lindgren
1987. Vi hoppas att Sven-Erik Bucht vill ge
alla oss, som dagligen arbetar ideellt för att
hjälpa djuren, en ny starkare lag i present
och inte vara den som försämrar för djuren, sa Linda Maria Vonstad, förbundsordförande för Djurskyddet Sverige.
Men ännu väntar vi på den presenten.
Under tiden fortsätter Djurskyddet Sverige
lyfta frågan och kräva svar från ministern.
För djurens skull.

.

Foto: Elsa Frizell
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Djurskyddet Sveriges förbundsordförande Linda Maria Vonstad och generalsekreterare Åsa Hagelstedt och överlämnade drygt 35 000 underskrifter för en ny
djurskyddslag till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Så vill vi att lagen
förbättras
Här är några av de förbättringar vi vill se
i den nya djurskyddslagen:
•
Tydligare krav på djurägare om
kompetens för respektive djurslag.
•
Inför en minimiålder på 16 år för att
äga djur.
•
Tydligare förbud mot avel som medför
lidande för djur.
•
Kor ska inte hållas uppbundna.
•
Förbjud sjölejon och elefanter på cirkus.
•
Skärpt straff för brott mot djur.
•
Obligatorisk märkning och registrering
av alla katter.
•
Förbud att överge djur.

35 742

namnunderskrifter för en ny och starkare djurskyddslag kunde Djurskyddet Sverige överlämna
till landsbygdsministern i mars 2015. Namninsamlingen spreds på Facebook och engagerade
många. Redan under det första dygnet hade ungefär 10 000 namnunderskrifter samlats in.

Lång väntan på ny djurskyddslag
Redan år 2011 presenterade dåvarande regeringens utredare Eva Eriksson sitt betänkande
”Ny djurskyddslag (SOU 2011:75)”. Den förra regeringen lovade att lägga fram en proposition
utifrån utredningens förslag, men inget skedde. I början på 2016 meddelade regeringen att en
proposition för den nya djurskyddslagen ska läggas fram i september 2016.
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POLITISK PÅVERKAN: ALMEDALEN

SÅ ARBETAR
DJURSKYDDET
I ALMEDALEN
Ett myller av politiker, opinionsbildare, föreningar och företag –
Almedalsveckan är ett måste för alla som vill påverka samhället
i någon riktning. Djurskyddet Sverige är såklart där! För att få
upp djurskyddsfrågorna på den politiska agendan.

G

enom de seminarier vi har haft,
och genom att delta på andras,
visar vi att vi har kompetens och
att vi tar fajten för djuren, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare i Djurskyddet
Sverige.
Almedalsveckan bjöd på nästan 3 500
evenemang år 2015, och året innan var
det runt 3 000 seminarier, debatter och
föredrag. Alla evenemang är gratis och fria
att gå till för vem som helst. Det är bara
att dyka upp, lyssna och prata i uppsatta
debatt-tält, trädgårdar, restauranger och
föreläsningssalar.
Men kan övergivna katter och smågrisar
som kastreras utan bedövning verkligen
bli hjälpta av att Djurskyddet Sverige är på
plats i Almedalen?
– Ja, säger Åsa Hagelstedt och förklarar:
Den här veckan möts ideella organisationer, företag och politiker. Då gäller det att
ta tillvara på det och finnas på plats. Det
är inte så många andra som anordnar
seminarier om djurskydd. Det ger oss stor
möjlighet att lyfta frågorna, men jag tycker
också att vi har en skyldighet att göra det.
Vi får mycket uppskattning från politiker
och myndigheter för att vi ordnar de här
seminarierna. Men även från medlemmar
och allmänhet som tackar oss för att vi är
här för djurens skull.
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Hur kan ett seminarium förändra för djuren?
– Ett konkret exempel är ett seminarium
vi hade om kastrering av smågrisar utan
bedövning, för ett par år sedan. Då var
landsbygdsministern Eskil Erlandssons
politiska sakkunniga med i panelen. Efter
de nya fakta de nåddes av på seminariet
så ändrade regeringen reglerna så att det
blev en förbättring för grisarna. Politiker
är inte alltid superkunniga i detaljer. Om vi
kan förse dem med kunskaper och konkreta förslag så kan det ge förändringar.
Djurskyddet Sveriges seminarium blir en
mötesplats där, politiker och myndighetspersoner kan diskutera frågor, vilket kan
leda till lösningar och förbättringar, säger
Åsa Hagelstedt.
Varför ska seminarierna vara just i
Almedalen?
– Här är det lättare att samla politiker
och en publik som lyssnar eftersom alla är
på plats. Ett seminarium i en fullsatt sal
som dessutom filmas och sänds på webben
ger ett förpliktigande gentemot politikerna.
Åsa Hagelstedt ger exempel från 2014
års partiutfrågning om djurskyddsfrågor.
Där lyfte hon upp frågan om hur det ska gå
att få till en förbättring för alla övergivna
katter.
– Då lovade faktiskt samtliga partier att
vi oavsett valutgång inom ett år kom-

mer att få en lagskärpning av djurägarens
ansvar. Detta finns på film och det kommer
vi att ställa dem till svars för. Förutom att
själva hålla seminarier är det också viktigt
att gå på andras, betonar Åsa Hagelstedt.
– Bara genom att vi är där så tvingar vi
fram en nyansering. Jag tror till exempel
att det spelar en stor roll att Tidningen
Djurskyddet ställer kritiska frågor på
Jägareförbundets eller pälsdjursnäringens
seminarium. Genom att närvara påminner
vi om djurskyddsperspektivet och om att
Djurskyddet Sverige finns.
Åsa Hagelstedt skulle gärna se att fler
från Djurskyddet Sverige var på plats så
att föreningen kunde delta på fler seminarier och synas mer. Men det skulle behöva
bygga på ideella insatser.
Vad säger du till dem som tycker att
Almedalsveckan bara är ett jippo som
kostar massa pengar?
– Att det är det också. Det är som att det
finns flera Almedalen. Det är lätt att tro
att Almedalen bara är partiledartalen och
rosévinsmingel som det hörs mest om. Men
jag tror det är viktigt att komma ihåg att
den bild som ges på tv och i de rikstäckande tidningarna bara en. TV sänder inte
från alla de seminarier som hålls av ideella
föreningar i Almedalen, men det gör dem
inte mindre viktiga. Tvärtom.

.

Foto: Elsa Frizell
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Djurskyddet Sveriges generalsekreterare Åsa Hagelstedt anser att organisationens deltagande i Almedalsveckan är viktig.

Våra seminarier 2014 och 2015
Under valåret 2014 höll vi i två seminarier
under Almedalsveckan. Utfrågningen av
partierna om vad som händer med djurskyddsfrågorna efter valet arrangerades
tillsammans med Djurens Rätt och lockade
en fullsatt sal. Folk från näringen, ideella
organisationer, forskare, myndigheter och
djurintresserade var på plats och det var en
engagerad publik som ställde raka frågor till
politikerna på podiet.
Huvudfrågan på vårt andra seminarium
var: Kan mer empati i läroplanen stoppa
framtida djurplågare och våldsbrotts-

lingar? Expertpanelen svarade ja, empatin
kan övas upp hos barn, vilket kan leda till ett
bättre samhällsklimat för både djur och människor. De sa att vi måste ta tillvara den stora
medfödda förmåga till empati som barn har
och där är Djurskyddet Sveriges skolmaterial
REDE ett sätt.
Under 2015 höll vi seminariet Fixering av
grisar. Djuromsorg eller vinstmaximering?
där bland andra forskaren Lotta Berg och
grisföretagernas ordförande Ingemar Olsson
deltog.
Tillsammans med World Animal Protection

och Vi konsumenter ordnade vi seminariet
Svensk livsmedelsstrategi, med omtanke om människor, djur och natur. I
panelen kunde vi bland andra se Elisabeth
Backteman, statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Se våra seminarier!
Missade du våra fullsatta seminarier?
Se dem på vår Youtube-kanal:
youtube.com/djurskyddetsverige
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DJURSKYDD I SKOLAN

“REDE FÅR
BARNEN ATT
TÄNKA TILL”
REDE höjer barns empatiska förmåga. De får genom
övningar en insikt i att djur är levande och kännande
varelser och att alla – både djur och människor – har olika
beteenden och behov som vi måste respektera.

I

ntresset för REDE ökade med 29 %
under 2014 och 2015. Under de två
åren registrerade sig 2 800 pedagoger
på REDE:s medlemsregister av det totala
antalet registrerade som i slutet av 2015 var
9 500. Vissa skolor har arbetat med REDE
i många år. Malmsjö skola i Botkyrka är en
av dem.

– Ibland hör jag dem prata med varandra
om någon varit dum mot någon annan. Att
de kan säga ”varför gör du så, så där skulle
du aldrig göra mot en kattunge”. Som
pedagog kan man stånga sig blodig med att
säga att man ska vara snälla mot varandra,
men via djuren får man in det väldigt bra
på något finurligt sätt.

Fritidspedagogen Elise Karlsson har arbetat
med REDE i flera år och med många olika
klasser. När vi träffar henne har hon REDElektioner med två klasser från årskurs 1.
– Barnen tycker att det är jättekul och
jag märker att de påverkas av lektionerna.
De blir medvetna i tidig ålder, bryr sig mer
om djur och natur och förstår att alla djur
inte har det bra och att man kan göra något åt det, säger Elise Karlsson som också
ser att REDE-övningarna påverkar hur
barnen behandlar varandra på skolgården:

Vad tycker du om REDE-materialet?
– Det är suveränt, allting man behöver
finns med. Att det är anpassat till målen i
läroplanen är också bra och man kan få in
REDE i många olika ämnen.
Elise Karlsson är övertygad om att ett
material som REDE behövs i svensk skola.
– Barn kan vara ganska hårda mot varandra och har man den attityden kan man
föra över det på djur också. REDE är ett
jättebra sätt att få dem att tänka till, säger
hon.
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Nya övningar
Under 2015 har två nya Mini-REDE- och två
nya REDE-övningar testats av förskolor och
skolor. Nytt för de nya REDE-övningarna för
skolbarn är att de ska göras på platser där
det finns riktiga djur, till exempel 4H-gårdar
eller djurparker.
Alla nya övningar har pilottestats och
utvärderats för att de ska hålla samma höga
kvalité som resten av REDE-materialet.

9 500
registrerade användare i form av lärare,
pedagoger och barnskötare hade REDE och
Mini-REDE i slutet av 2015.

Foto: Helena Risinger
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REDE-materialet innehåller djurrelaterade övningar som vänder sig till barn i förskolan och skolan. Här gör barnen i Malmsjö skola övningen ”Känslopussel”.

Vad är REDE?
REDE – Djurskyddet Sveriges värdegrundsmaterial består av olika övningar som tränar
barns empati och får dem att känna medkänsla och respekt för djur, natur och människor. REDE står för Respekt, Empati, Djur
och Etik och är anpassat till läroplanen.
Vetenskapliga utvärderingar visar att materialet har god effekt och ökar empatin hos de
barn som gör övningarna.
REDE:s huvudförfattare är Kerstin Malm
fd i etologi och pedagogen Dag Einarsson.
Den första versionen släpptes 2007 och har
utökats med åren. Materialet är uppdelat i
två ålderskategorier: REDE för skolbarn
6–12 år och Mini-REDE för barn i förskolan
1–6 år. Materialet kan laddas ner gratis mot
en registrering på rede.se

’

Tänk om alla skolor
och förskolor skulle
använda REDE. Det
skulle vara fantastiskt
om varenda unge fick
utveckla sin empati och
en respekt för sin omgivning, både för djur
och människor.

Owe Sandström, förbundsstyrelseledamot,
Djurskyddet Sverige

REDE på Skolforum
Skolforum är en mässa i Älvsjö där lärare,
pedagoger, fackförbund, myndigheter, kommuner, förlag och andra som har anknytning till skolvärlden passar på att träffas när
barnen har höstlov. Över hundra utställare var
på plats år 2014. Djurskyddet Sverige var
såklart en av dem! Vi var där för att presentera REDE, och Mini-REDE, men också för
att få in nya användare.
– Det är viktigt för oss att synas bland alla
stora aktörer som är på plats och etablera
varumärket REDE – vi vill öka igenkänningsfaktorn varje år. Det är också viktigt för oss
att träffa alla pedagoger och skolledare, säger Helena Risinger, projektledare för REDE.
Fler än 100 nya användare registrerade sig
under Skolforum.
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KONSUMENTFRÅGOR

KONSUMENTERNA
VILL HA ETT
STARKARE DJURSKYDD
Handeln har makt över vilka varor de erbjuder. Djurskyddet Sverige har varit
pådrivande i arbetet med att påverka handeln att välja produkter som tagits
fram utan att djur far illa. Vi har bjudits in till Svensk Handel för att ge inspel till
en ny djurskyddspolicy. Vi tog också fram en helt ny konsumentundersökning,
som visade att djurskyddet spelar roll när svenska konsumenter handlar.

Å

tta av tio svenska konsumenter
anger att djurfrågorna väger tungt
när de väljer livsmedel. Fem av
tio skulle minska sina köp av svenska livsmedel om regeringen och riksdagen sänker
djurskyddskraven, till exempel genom
minskat beteskrav eller genom att tillåta
fixering av grisar.
Det visade den stora undersökning
opinionsundersökningsföretaget YouGov
gjorde år 2015 på uppdrag av Djurskyddet
Sverige och några andra djurskyddsorganisationer.
Frågan var: hur viktiga är de svenska
mervärdena för konsumenterna? Svaret blev mycket glädjande: de svenska
djurskyddsreglerna är mycket viktiga för
konsumenterna!
83 procent av de svarande ansåg att djuren
behandlas bättre i Sverige än i andra
länder och att detta är viktigt för dem
som kunder när de väljer livsmedel. Lika
många svar-ade dessutom att det faktum
att Sverige använder betydligt mindre
antibiotika i sin produktion är viktigt.
Men den absolut allra viktigaste frågan,
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enligt konsumenterna, var att djuren i livsmedelsproduktionen får vistas utomhus.
Hela 85 procent anger att det är viktigt.
– Förslaget från bönder och några
politiker om att minska betestiden och att
ta bort betet helt för många kor har alltså
inte något stöd hos konsumenterna, säger
Terese Askerstedt, vice förbundsordförande och ansvarig för konsumentfrågor i
Djurskyddet Sverige.
Svenska mervärden som att djur ska ges
möjlighet att bete sig naturligt har starkt
stöd hos konsumenterna, likaså att djur
ska hållas lösgående och inte stå uppbundna eller vara fasthållna med galler.
Konsumenterna var också beredda att
betala mer för varor med svenskt ursprung
och där djuren behandlats bättre än djur
i andra länder. Så många som nio av tio
angav att de var beredda att betala lite
mer för svenska djurskyddsregler. Fem
av tio konsumenter angav att de inte
skulle handla svenska livsmedel i samma
utsträckning som idag ifall vi började
hålla djuren på samma sätt som i övriga
EU-länder.

– Att grisföretagarna nu vill få tillåtelse
att fixera suggor är tvärtemot vad konsumenterna vill, och fel väg att gå om branschen vill sälja mer, säger Karina Burlin,
förbundsstyrelseledamot för Djurskyddet
med ansvar för lantbruksdjur.
Samtidigt som undersökningen gjordes i
augusti 2015 arbetade regeringen arbetade
med en livsmedelsstrategi. Till grund för
strategin ligger en konkurrenskraftsutredning. I denna utredning föreslås en
generell sänkning av svensk djurskyddslag
för att anpassas till övriga EU-länder.
– Förutom att många svenska djur skulle
bli lidande om djurskyddet försämras så
visar vår opinionsundersökning att svenska
konsumenter i ett sådant läge inte längre
ser någon orsak att välja svenskt. Så för
både djuren och bönderna i Sverige bör vi
värna och marknadsföra våra djurskyddskrav, säger Terese Askerstedt.
Opinionsundersökningen utfördes den
7–9 augusti, år 2015. Sammanlagt genomfördes 1007 intervjuer via internet med
personer i åldrarna 18–74 år i Sverige.

.

Foto: Elsa Frizell

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015

Betet är viktigt för kornas välmående. Majoriteten av konsumenterna i Sverige tycker också att det är viktigt att djur i livsmedelsproduktionen får gå ute.

85 %
av de konsumenter som svarade på vår
undersökning anser att det är viktigt att
djuren i livsmedelsproduktionen får vistas
utomhus. Undersökningen utfördes av
YouGov i augusti 2015 på uppdrag av
Djurskyddet Sverige och flera andra
djurskyddsorganisationer.

Kräver djurskyddsgaranti för angoraprodukter
I slutet av år 2013 avslöjades att kinesiska
pälsfarmer utsätter kaniner för mycket stort
lidande för att få fram angoraull till den
internationella klädindustrin. Drygt en månad
senare uppvaktade Djurskyddet Sverige
Svensk Handel med artontusen underskrifter, där alla krävde att svenska företag som
säljer produkter med angoraull ska garantera att ullen tagits fram på sätt som följer
den svenska djurskyddslagstiftningen.
Svensk Handel har nu börjat arbetet med
att ta fram en gemensam policy för alla sina
medlemsföretag. Den ska säkerställa att

produkter som innehåller animaliskt material,
till exempel dun och ull, är framtagna på ett
ur djurskyddssynpunkt schysst sätt.
Djurskyddet Sverige har deltagit i arbetet
för att ge goda råd när policyn tas fram.
– För oss är det mycket viktigt att få hjälpa
till med vår kunskap i djurskyddsfrågor. Allt
ansvar kan inte ligga på konsumenten eller
lagstiftaren, utan handeln måste också ta
ansvar för vad de säljer. Det är jättebra att
de nu tar det ansvaret, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare för Djurskyddet
Sverige.
21

OMPLACERING AV DJUR

VÅRA FÖRENINGAR
GER TUSENTALS
DJUR EN NY CHANS
Tusentals djur får chans till ett bättre liv med hjälp av Djurskyddet
Sveriges föreningar. Från Helsingborg i söder till Luleå i norr finns
Djurskyddet Sveriges 54 föreningar. Tillsammans gör de ett strålande
arbete – ofta med minimalt ekonomiskt stöd. För djurens skull.

L

otterier, loppisar, öppna hus, insamlingsbössor, smarta överenskommelser med djuraffärer, välgörenhetsgalor - uppfinningsrikedomen är stor och
arbetet hårt när föreningarna ute i landet
ska få ihop pengar till verksamheten. Ofta
bygger det på vad enskilda personer orkar
göra.
För trots de ofta tuffa ekonomiska villkoren gör enskilda föreningar enormt mycket
för djuren. Det finns tusentals fina historier
att berätta, om övergivna och hungrande
djur som fått ett tryggt liv. Utrymmet räcker
inte till att berätta alla här, så vi tar er med
till några av våra föreningar.
Historien om Sallys nya liv började med att
en grupp orienterare i Hälsingland stötte
på en katt i akut behov av hjälp. Katten var
mycket mager och så fort de ställde ner
något på marken kastade hon sig över det, i
hopp om att det skulle gå att äta.
Orienterarna visste var de skulle vända
sig, till Djurskyddet Bollnäs-Ovanåker, och
så hamnade katten Sally på deras djurhem
i Häggesta industriområde. Än idag är hen22

nes liv innan hon hittades i skogen höljt i
dunkel.
– Hon hade ett skärsår på ena tassen och
efter att en veterinär tittat på henne fick
hon börja med att äta penicillin, sa Helena
Jonsson på Djurskyddet Bollnäs-Ovanåker
till Tidningen Djurskyddet när vi gjorde ett
reportage om djurhemmet.
Såret läkte fint, men Sally mådde ändå
inte bra.
– Hon verkade irriterad på någonting och
hon bet sig i svansen, slog runt, morrade
och fräste. Vi funderade på vad det kunde
vara, om hon inte var förtjust i andra katter
eller vad det kunde bero på. Vi tog henne
på en andra veterinärkoll, och det visade
sig att hon hade urinvägsinfektion, sa
Helena Jonsson.
Sally fick en ny penicillinkur och urinvägsinfektionen botades.
– Men det här med svansen fortsatte.
Veterinären hittade inget ytterligare fel på
henne, men vi förstod ju att allt inte var
som det skulle, för hon mådde verkligen
inte bra. Vi dividerade om vad det kunde

vara, om det kunde handla om stress. Och
vi frågade många andra om råd, försökte få
bukt med det på alla möjliga sätt, berättade
Helena Jonsson.
Sally bodde en tid på jourhem, men det
fungerade inte – hennes problem fanns
kvar. Till slut kom allt till ett avgörande
möte på Djurskyddet Bollnäs-Ovanåker om
Sallys framtid.
– Vi kom fram till att man kunde prova
att amputera svansen, och det lät vi göra.
Efter att svansen amputerats var Sally en
helt annan.
– Hon började umgås med andra katter
och hon var lekfull och gosig på ett helt
otroligt sätt. Så antagligen berodde allt på
svansen. Kanske hade hon fantomsmärtor
eller någon skada längst ut som veterinären
inte kunde upptäcka, sa Helena Jonsson.
Så började det nya livet för katten Sally,
som gått igenom så mycket. Hon gjorde sig
väl hemmastadd på djurhemmet. Djurskyddet Bollnäs-Ovanåker trodde att det
skulle bli svårt att omplacera henne, och
Sally bodde kvar hos dem i tre år.

Foto: Djurskyddet Bollnäs-Ovanåker
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Sally hittades övergiven och utsvulten av ett gäng orienterare på träningsrunda. Tack vare dem och Djurskyddet Bollnäs-Ovanåker fick hon en ny chans i livet.

– Men under 2014 var det en kvinna
som adopterade Sally. Kvinnan hade redan
adopterat två katter av oss, men när den
ena av dem dog på grund av ålderdom,
kände hon att hon ville ta hand om en till,
sa Helena Jonsson.
Nu i höst kom Sally till sitt nya hem.
– Jag och en till var där och lämnade
henne. Och när jag släppte ut henne ur
transportburen klev hon ut med en sådan
självklarhet, som om hon tänkte ”jaha, det
är här jag bor”. Hon gick runt och nosade
överallt. Den andra katten som bodde
där blev rädd, gick och la sig under en
soffa och morrade och fräste. Men Sally
struntade i henne, gick bara vidare och
undersökte varenda grej. Och hon
kurrade, jag har aldrig sett något liknande,
sa Helena Jonsson.
Så gick det till då katten Sally till slut
hittade sin plats på jorden.
– Sally äter bra och sköter sig perfekt.
Och nu har de verkligen blivit kompisar,
hon och den andra katten! Det är så kul
att höra när det går bra för katterna.

.

Vilande föreningar återuppstår
Många av våra föreningar har mycket gamla anor. En del har funnits i över hundra år.
Några har varit vilande under en period för
att senare återuppstå. Som Djurskyddet
Karlshamn.
Under två år var Djurskyddet Karlshamn
vilande men i mars år 2015 väcktes föreningen till liv igen. Kerstin Linde blev föreningens
nya ordförande.
– Det är lite omtumlande men väldigt
kul att man kan hjälpa till att starta upp
föreningen igen, vi behövs ju verkligen. Om
vi har tagit oss an djuren får vi ju sköta om
dem också.
Till att börja med ska själva styrelsearbetet
prioriteras, berättar Kerstin Linde.
– Sedan vill vi få igång en arbetsgrupp
som kan arbeta med föreningens djurminneslund.
På sikt tror hon att föreningen skulle
kunna hjälpa till med omplacering av djur.
Cirka tjugo personer kom till det första
årsmötet vid nystarten.
– Men det har ju varit ett hundratal från

början så vi räknar med att kunna nå upp i
det antalet när vi blir kända igen så att fler
ska kunna vara med och hjälpa till på olika
sätt.
Återstarten rapporterades i lokalpressen
och Kerstin Linde blev intervjuad av
Sveriges Radio, Blekinge, en intervju som
gav utdelning.
– Strax efter ringde det en man på telefonen och berättade att han hade en
gammal protokollsbok från Djurskyddet
Karlshamn från åren 19101–913. Han hade
hittat den i sin mors gömmor och har just
varit här och lämnat den till mig, jag blev
förstås jätteglad.

2 000

katter, 1oo hundar och 100 smådjur, ungefär,
får varje år chans till ett nytt liv med hjälp
av våra lokalföreningars hårda arbete.
Läs mer >>
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”VI JOBBAR FÖR
ATT FÅ BORT MYTER”
Tuffe är en av de hundra katter som varje år får
en andra chans genom Djurskyddet Bill och Bull
i Söderhamns hårda arbete.

I

början av augusti skulle Djurskyddet
Bill och Bull i Söderhamn fånga en
hemlös katt. Men istället gick en annan
katt in i fällan. Det var Tuffe och det blev
hans räddning. Han var mycket medtagen
och mager.
– Vi fick köra honom till veterinären som
direkt gav honom dropp, berättade Mari
Ekengren som är ordförande i Djurskyddet
Bill och Bull i Söderhamn.
Det visade sig att folk i flera år hade sett
Tuffe gå runt i olika områden.
– Veterinären tror att han är fem år gammal. Först var han skygg, men efter bara
någon dag blev han hur kelig och tam som
helst.
Tuffe är en av de många katter som Djurskyddet Bill och Bull i Söderhamn räddat. Mari tycker inte att problemet med
hemlösa katter har minskat sedan föreningens arbete startade fem år tidigare. Ändå
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försöker de jobba förebyggande med att
sprida information om att ID-märka och
kastrera sin katt.
– Vi jobbar mycket med att få bort myter.
Vi har flera bönder som inte vill kastrera
eftersom de tror att katterna då inte kommer jaga råttor. Och så får katterna istället
kull på kull med ungar.
Föreningen har plats för 18 katter plus två
i karantän, dessutom har de jourhem. Ungefär 100 katter om året hjälper de till nya
hem. Det är framför allt katter som Tuffe
föreningen prioriterar, de hemlösa och
hjälplösa. Dessa fångas ofta med fälla som
vaktas. Ibland kommer polisen med katter
och ibland har de tagit hand om katter till
personer som flyttat till ålderdomshem, där
katten inte kunnat flytta med.
– Vanliga omplaceringar från någon
familj som blivit allergisk är inte prio, sa
Mari Ekengren.

Föreningen har ingen anställd, utan den
svåraste utmaningen är att hitta volontärer som kan jobba på djurhemmet. Mari
arbetar själv på bageri innan arbetet på
djurhemmet tar vid. Genom gåvor, loppisar, medlemsavgifter och samarbeten med
lokala affärer får de föreningen att gå runt.
Drömmen är att bygga ett kattpensionat
som skulle kunna hjälpa till med finansieringen av djurhemmet.
– Vi har fått flera förfrågningar från människor som vill ha hjälp med sin katt när de
åker bort. Just nu diskuterar vi lösningar
med vår hyresvärd.
Och Tuffe, han fick ett nytt hem i Skåne.
– Hans nya ägare tog tåget och bodde på
hotell i Söderhamn innan hon åkte tåg hem
igen med Tuffe. Allt gick väldigt bra och
Tuffe stortrivs i sitt nya hem där han får
all den kärlek och omvårdnad som en katt
behöver, berättade Mari Ekengren.

.

Foto: Lillemor Lööf
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Tuffe var mager och medtagen när han kom till Djurskyddet Bill och Bull i Söderhamn. Idag har han fått ett nytt kärleksfullt hem.

Vi jobbar mycket med
att få bort myter. Vi
har flera bönder som
inte vill kastrera
eftersom de tror att
katterna då inte
kommer jaga råttor.
Och så får katterna
istället kull på kull
med ungar.
Mari Ekengren, ordförande,
Djurskyddet Bill och Bull i Söderhamn

Framgångsrika kampanjer på lokal nivå
Flera av våra medlemsföreningar driver
egna kampanjer på sin ort. Djurskyddet
Skellefteå passade på att köra en ID-märkningskampanj för katt under Hittekattens
dag år 2015. Målet: alla ägda katter i Skellefteå ska vara ID-märkta.
Hittekattens dag infaller alltid den första
söndagen i september. Tillsammans med en
djuraffär och distriktsveterinärerna märktes
63 katter denna dag år 2015 i Skellefteå.
Föreningen startades 2010 och har framför
allt arbetat långsiktigt med att sprida information om att det är viktigt att ID-märka
sin katt. Ett sätt har varit de återkommande
kampanjer där föreningen tillsammans med
lokala djuraffären och distriktsveterinärerna
erbjuder ID-märkning. Under kampanjen år
2015 erbjöds drop-in ID-märkning och vaccination för 250 kronor. Då gick djuraffären

in med 70 kronor och Djurskyddet Skellefteå
med 50 kronor per katt i subvention.
– Vi har lite blandade känslor för att vi
som djurskyddsförening ska gå in och subventionera något som varje kattägare borde
betala själv. Samtidigt märker vi att det ger
ringar på vattnet. De som har ID-märkt sin
katt sprider information till andra om att man
borde märka sin katt, sa Djurskyddet Skellefteås vice ordförande Nicolina Vaneryd.
Föreningens facebooksida har över
4 600 följare och många katter har hittat
hem genom föreningens efterlysningar där.
– Det känns som om vi bidragit till en
förbättring genom vårt arbete. Vi märker en
skillnad på antalet hemlösa katter. Polisen
säger att det är färre som lämnar in katter till
dem och kommunen säger att de inte längre
har några som ringer dem om problem med
katter, sa Nicolina.
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FÖRBUNDSSTÄMMA & UTBILDNING

Representanter från våra anslutna lokalföreningar har möjlighet att påverka organisationens verksamhet genom att medverka på våra stämmor och konferenser.

DEN VIKTIGA
VI-KÄNSLAN STÄRKS PÅ
FÖRENINGSDAGARNA
Det finns ett stort engagemang i Djurskyddet Sveriges
lokalavdelningar. Våra föreningsdagar sjuder av inspiration.

R

epresentanter från lokalavdelningarna får chans att träffas under
Föreningsdagarna. Det finns också
utrymme att ställa frågor till förbundsstyrelsen och lyssna till intressanta föreläsningar.
– Det ger enormt mycket att åka på
Föreningsdagarna, synd att inte alla
lokalavdelningar gör det, sa Eva Norberg,
Djurskyddet Sundsvall.
Djurskyddet Sveriges föreningsdagar år
2015 bjöd på ett späckat program med föreläsningar, diskussioner och prisutdelningar.
En av diskussionerna handlade om hur
organisationen skapar en ”vi-känsla”, något
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som flera lokalavdelningar tycker saknas.
Just att kunna träffa representanter från
andra föreningar, som under Föreningsdagarna, är viktigt för ”vi-känslan”, ansåg
många. Men även lokala och regionala
träffar och studiebesök hos varandra kan
bidra.
– Det är viktigt att vi lär känna varandra.
Alla avdelningar har olika kompetens och
vi behöver kunna hänvisa till varandra
i olika frågor, sa Ann Scott, Djurskyddet
Karlstad.
Att lokalavdelningarnas hemsidor har
samma grafiska profil och Djurskyddet Sveriges logga är också viktigt för ”vi-känslan”,
sa flera medlemmar.

.

Det ger enormt
mycket att åka på
Föreningsdagarna,
synd att inte alla
lokalavdelningar
gör det.
Eva Norberg,
Djurskyddet Sundsvall
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Förbundsstämma för
förkortad älgjakt
Djurskyddet ska ha ett eget ungdomsförbund och verka för en förkortad
älgjakt. Det beslutades på förbundsstämman 2014, där även stadgarna
uppdaterades.
Ungdomsförbundet vid namn Djurskyddet Ungdom ska locka fler unga medlemmar och bli en naturlig fortsättning på
REDE-klubben, där de minsta barnen är
med. Djurskyddet Ungdom ökar också
möjligheten för förbundet att söka bidrag.
Till en början ska Djurskyddet Ungdom
ha samma styrelse som det ordinarie
Djurskyddet, men på sikt är det tänkt att
den ska få en egen.
Flera motioner bifölls under stämman.
En av dem var Djurskyddet Eskilstunas
förslag att försöka ändra hittegodslagen
– upphittade katter och hundar räknas
idag som ”hittegods”. De ska förvaras i tre
månader medan ägaren söks. Det finns
ett undantag för hundar, så att tidsgränsen bara blir tio dagar. För katter gäller
fortfarande tre månader. Stämman beslutade att Djurskyddet ska verka för att
samma undantag även ska gälla katter.
En annan motion som bifölls var
Djurskyddet Ådalens som ville verka för
att begränsa älgjakten. I vissa län pågår
älgjakten fram till sista februari, med uppehåll för när älgarna går i brunst, vilket
innebär att flera dräktiga älgkor skjuts
på vårkanten. Djurskyddet Sverige ska
verka för att älgjakt ej får ske efter sista
oktober.

41 av 54
av våra lokalföreningar arbetar med omplacering av djur. De flesta har djurhem, men några
arbetar enbart med jourhem. Verksamheten skiljer sig åt mellan föreningarna eftersom de
själva väljer att lägga sina resurser på olika lokala och regionala behov.

Nyttig kunskap på djurhemsutbildningen
Det är viktigt att känna till vilka regler och
lagar som gäller. Djurskyddet Sveriges
utbildning för djurhem år 2014 lyfte flera
viktiga frågor.
Ingrid Redbo, docent i etologi, inledde med en
föreläsning om kattens grundläggande behov
och vad det kan ge för problem för kattägare
och djurhem när vi inte tänker på detta. Katter löser i hög grad konflikter genom att öka
avståndet till varandra. När katten inte kan få
tillräckligt med utrymme uppstår konflikter,
vanliga situationer är vid matskålar, kattlådor
och gömställen.
– Ha helst en kattlåda per katt och många
matskålar. Känner katterna att det finns
mycket resurser så blir konflikterna färre, sa
Ingrid Redbo.
En kattunge behöver socialiseras med
andra katter när den är tre till sex veckor
gammal. Om katten ska bli tam behöver den
socialiseras med människor när den är mellan
två till sju veckors ålder.
– En katt som inte blivit socialiserad under
denna tidsperiod kan lära sig att vara i närheten av människor men kommer inte gilla att
sitta i knät, sa Ingrid Redbo.
Representanter från Länsstyrelsen talade
om vilka lagar och regler som gäller för djur-

hem och jourhem. Alla djurhem måste ha ett
så kallat § 16-tillstånd, även föreningar som
bara använder jourhem.
När bör djurhemmen avliva katter? var en
fråga som delade publiken. I föreskriften står
att om djurets medicinska eller mentala status inte medger omplacering eller behandling
bedöms vara utsiktslös, ska djuret avlivas.
Länsstyrelsen förklarade att tolkningen av
lagen inte är lätt. Det finns till exempel ingen
konsensus om hur en katts mentala status
bör vara. Olika tolkningar gör att länsstyrelserna bedömer olika.
Utbildningen arrangerades av Djurskyddet
Sveriges djurhemsgrupp för de anslutna djuroch jourhemmen. Kursen gav ett kursintyg
som kan användas som utbildningsbevis vid
ansökan om § 16-tillstånd hos länsstyrelsen.
– På djurhemmen finns många kunniga
personer, med lång erfarenhet av att ta hand
om våra djur. Tyvärr så har dessa personer
ingen dokumentation på sin kunskap, utan de
har ”lärt sig på jobbet”. Länsstyrelserna kräver
dokumenterad kunskap, men några kurser
finns inte. Djurskyddet har uppmärksammat
problemet och håller därför den här typen
av utbildningar, säger Carl Dickfelt, vice förbundsordförande och ansvarig för djurhemsfrågor i förbundsstyrelsen.
27

HEDERSOMNÄMNANDE & DJURSKYDDSPRIS

TRYGGA DJURAFFÄRER
OCH GLADA HUNDAR
FÖRTJÄNAR UTMÄRKELSE
Blocket har genom sitt aktiva arbete med trygga djuraffärer på nätet visat
att de prioriterar djurskydd. Därför tilldelades de 2014 Djurskyddet Sveriges
hedersomnämnande, som årligen går till en kommersiell aktör. 2015 gick
utmärkelsen till Clarion Hotel Arlanda Airport för initiativet ”Happy Dog”.

N

ätet är en bra plats för säljare
och köpare att hitta varandra.
Hundvalpar som ska säljas eller en
katt som behöver omplaceras kan hitta nya
hem via nätet. Men samtidigt ökar risken
för oseriös handel när köpare och säljare
inte träffas. Därför välkomnar Djurskyddet
Sverige det arbete Blocket har gjort och
fortsätter att göra för trygga djuraffärer.
När du som köpare går in på Blocket får du
tydlig information om vad du som djurägare bör tänka på när du till exempel
vill skaffa en katt. Det går inte längre att
skänka bort en katt då Blocket liksom Djurskyddet Sverige anser att alla djur har ett
värde och att det därför är viktigt att sätta
en ekonomisk prislapp på djuret.
– Att ställa krav på köpare och säljare
när djur är handelsvaran gör det inte bara
tryggare för djuren – det bidrar även till att
höja deras status i allmänhet, i synnerhet
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för katter som är våra vanligaste husdjur,
säger Carl Dickfelt, vice förbundsordförande och ansvarig för djurhemsfrågor i
förbundsstyrelsen.
Blockets kundsäkerhetsansvarige,
Thomas Bäcker, tog emot utmärkelsen
under Djurskyddet Sveriges förbundsstämma 2014:
– Blockets medarbetares engagemang
i djurens väl och ve gjorde det viktigt för
oss att hitta en partner som kunde hjälpa
oss med adekvata råd och tips till köpare
och säljare. Det här priset har glatt mig
och mina medarbetare oerhört mycket. Det
var oväntat men det var fantastiskt kul att
få det och det kommer att driva oss till att
göra mer saker för att höja säkerheten
för djuraffärer, sa han vid prisutdelningen.
2015 gick hedersutmärkelsen till Clarion
Hotel Arlanda Airport för att de öppnar
upp sitt hotell på nyårsafton, valborg och

andra fyrverkeritäta kvällar för rädda djur
och deras ägare.
Varje år skräms ett stort antal djur av
fyrverkerier. Några så illa att djuret springer bort i panik och sedan inte hittar hem.
Några traumatiseras så illa att veterinärer
tvingas ge lugnande medel och i vissa fall
till och med avliva djuret.
Djurskyddet Sverige arbetar på flera sätt
för att begränsa fyrverkerier. Men påverkan
tar tid och vi kommer nog aldrig att uppleva helt fyrverkerifria nyårsfiranden.
– Clarion Hotel Arlanda Airport har
genom sitt initiativ ”Happy Dog” gjort stor
skillnad för de hundratals djur som med
sina ägare fått fira en lugn nyårsafton utan
smällare och fyrverkerier, sa Djurskyddets
förbundsordförande Linda Maria Vonstad
när hon delade ut hedersutmärkelsen
under Djurskyddet Sveriges Föreningsdagar 2015.

.
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På Blockets sajt kan du som djurköpare numer ta del av tips och råd för vad du bör tänka på för att köpet ska bli tryggt för både dig och djuret.

Foto: Sara Frick

Djurskyddspris till Bo Algers och VOOV
Varje år delar Djurskyddet Sverige ut ett
djurskyddspris på 10 000 kr som går till
någon som gjort en djurskyddsfrämjande
insats.

Blocket förtjänade vårt hedersomnämnade år
2014. Deras kundsäkerhetsansvarige,
Thomas Bäcker, tog emot utmärkelsen.

Bo Algers, professor i husdjurshygien vid
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har
genom hela sin karriär vid SLU på ett sakligt
och vetenskapligt baserat sätt lyft fram
välfärdsproblem hos lantbrukets djur. Han är
därför en värdig mottagare av Djurskyddet
Sveriges djurskyddspris 2014.
– Jag känner mig väldigt hedrad och
glad av att ha fått den här utmärkelsen av
Djurskyddet Sverige som är en oerhört viktig
aktör i den svenska samhällsdebatten. Inte
minst när vi befinner oss i den situation vi gör
nu, där medborgarna har en bild av hur djurhållningen ska se ut för de djur som vi har för
att producera livsmedel, och de som sysslar

med det har en annan bild av detta – och de
här två bilderna överlappar allt mindre. För att
få en uthållig djurhållning i ett samhälle där
medborgarna accepterar det måste vi försöka
att få ihop de här bilderna igen, sa Bo Algers
när han mottog priset.
Föreningen VOOV, Veterinär Omtanke Om
Våldsutsatta, hjälper våldsutsatta människors
djur genom skyddade jourhem. För detta
arbete fick VOOV ta emot vårt djurskyddspris
2015.
– Det arbete som VOOV utför gör stor
skillnad både genom att fysiskt rädda djur
som annars riskerar att utsättas för våld, och
genom att möjliggöra för djurens ägare att
söka det skydd som behövs. För detta är
VOOV en mycket värdig mottagare av priset,
sa Djurskyddets förbundsordförande Linda
Maria Vonstad när hon överlämnade priset.
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Foto: Dennis Matheson

SKRIVELSER, REMISSER & DEBATTARTIKLAR

Djurskyddsorganisationernas kompetens behövs till exempel när känsliga djurskyddsfrågor som konflikten mellan varg och tamdjur ska lösas menar
Djurskyddet Sverige och Djurens Rätt i en gemensam skrivelse.

INTE MED I REGERINGENS
VARGKOMMITTÉ
Regeringen tillsatte en vargkommitté som helt saknade företrädare för
djurskyddsintresset. Tillsammans med Djurens Rätt krävde vi i en skrivelse
till klimat- och miljöminister Åsa Romson och landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht att även djurskyddperspektivet fördes in i kommittén.

I

februari 2015 meddelade regeringen
att den tillsätter en vargkommitté, som
i praktiken ska fungera som en
referensgrupp i arbetet att få fram en
hållbar vargpolitik. Kommittén består av
företrädare för lantbruk, jakt och naturvård, men den saknar helt representanter
för djurskyddsintresset.
Djurskyddet Sverige och organisationen
Djurens Rätt reagerade direkt och formulerade i en skrivelse till klimat- och miljöminister Åsa Romson och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att med den sammansättning som viltvårdsdelegationerna
nu har så finns tunga intressen som tydligt
står i motsättning till djurskyddsorganisationernas syn på vilda djur. Det handlar
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bland annat om jaktmetoder och skadeskjutningar.
– I dagsläget finns det ingen som lyfter
frågor om vilka individer i flocken som
skjuts. Det kan mycket väl bli så att man
skjuter bort ledarhannen, eller en halv flock
som sedan får svårt att klara sig. När man
jagar älg till exempel finns det noggranna
regler för vilka individer som får skjutas,
sa Sven Stenson, ansvarig för jaktfrågor i
Djurskyddet Sveriges förbundsstyrelse.
Djurskyddsorganisationernas kompetens
behövs även när känsliga djurskyddsfrågor,
som konflikten mellan varg och tamdjur,
ska lösas. I brevet poängterade vi att det individuella djurets hälsa och välfärd på sikt
kan påverka en art på populationsnivå.

.

9

skrivelser och debattartiklar har Djurskyddet
Sverige skrivit år 2014 och 2015. Några av
dem med rubrikerna:
•
Värna Sveriges betande kor.
•
Bevara djurskyddet.
•
Förbjud elefanter på cirkus.
Alla artiklar finns att läsa i fulltext på vår
hemsida: djurskyddet.se
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Att svara på remisser är en viktig del av
arbetet. Vi granskar alla förslag utifrån hur
djuren påverkas. Det blir vårt sätt att lyfta
dem vars röster inte hörs – ända in i
riksdagen!
Ett av periodens viktigaste remissvar skrev vi
år 2014. Det handlade om att näringen ville få
möjlighet att frångå djurskyddsförordningen
för att istället införa vad de kallade ”frivilliga
kontrollprogram för djuromsorg”. Här kommer
en förkortad version av vårt svar:
Remissvar angående reglering i djurskyddsförordningen beträffande frivilliga
kontrollprogram för djuromsorg
Inledningsvis vill Djurskyddet Sverige
påpeka att benämningen frivilliga kontrollprogram för djuromsorg får det, för gemene
man, att låta som om det innebär en högre
omsorg om djuren än hos de djurhållare
som inte ingår i ett frivilligt kontrollprogram
för djuromsorg. Detta ger således helt fel
signaler till konsumenterna, rimligen torde
benämningen istället vara kontrollprogram
för djurskydd då det handlar om just olika
typer av kontrollprogram i relation till djur-

skyddslagstiftningen och inte nödvändigtvis
djuromsorg. Vi anser att varje kontrollprogram för djuromsorg ska ha de värden
som anges i djurskyddslagen och djurskyddsföreskrifterna som miniminivå.
Då det medges avsteg från minimikraven
så finns det en överhängande risk att den
reglering som det medges undantag från
förlorar i värde totalt sett – alltså även för de
djurhållare som inte ingår i något kontrollprogram.
Ett annat mycket stort problem med
dagens kontrollprogram är den inbyggda
bristen på insyn. Ett viktigt principiellt fel är
att förslagen till kontrollprogram inte remissbehandlas trots att de oftast innebär avsteg
från regelverket som idag gäller som miniminivåer ex vis djurskyddsföreskrifterna.
Godkännande av kontrollprogram
Vi vill starkt poängtera vikten av att utvärderingar av kontrollprogram alltid måste göras
av en oberoende grupp, där forskare med
relevant vetenskaplig kompetens och
djurskyddsorganisationer finns med vid
sidan av myndigheter och branschens
representanter.

Foto: iStockphoto

Viktigt remissvar om kontrollprogram

Under 2014 och 2015 svarade vi också
på följande remisser:
•

Kontrollmyndighetens rätt till
tillträde enligt djurskyddslagen.

•

Överprövning av beslut om skyddsjakt och licensjakt för vissa rovdjur.

•

Attraktiv, innovativ och hållbar –
strategi för en konkurrenskraftig
jordbruks- och trädgårdsnäring.

•

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om
villkor för hållande, uppfödning och
försäljning m.m. av djur avsedda för
sällskap och hobby.

•

Med fokus på kärnuppgifterna
– En angelägen anpassning av
Polismyndighetens uppgifter på
djurområdet.

•

Förslag till ändring i föreskriften
SJVFS 2008:19 om avgifter.

•

KRAV:s förslag om Gemensamma
regler för djurhållning.

•

Statens jordbruksverks föreskrifter
om djurskydd vid avel med nötkreatur, grisar, hästar, får och getter.

•

Jordbruksverkets förslag till ny
föreskrift om seminverksamhet
gällande häst.

•

Ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo.

Medverkar i arbetet med livsmedelsstrategi
Regeringen ska under 2016 lägga fram en
livsmedelsstrategi. Syftet med livsmedelsstrategin är enligt regeringen att "utveckla
och stärka den svenska matproduktionen
och skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i hela landet".
I processen med att utveckla strategin bjöd
regeringen till en början in representanter
från livsmedelsproducenter, handeln och
exportföretag – men inga representanter från
djurskyddssidan. Djurskyddet Sverige gick
därför samman med övriga djurskydds- och
djurrättsorganisationer i Sverige och föreslog
en gemensam representant till regeringen.
Representanten, Roger Pettersson från

World Animal Protection, släpptes in i arbetsgruppen. Under året har vi deltagit i ett antal
möten samt intensiva diskussioner via e-post
för att ge underlag till Roger Pettersson.
I underlagen från regeringens utredare
föreslås att djurskyddsnivån ska sänkas för
att svenska bönder ska kunna konkurrera
med övriga EU.
– Det är helt fel väg att gå! En sänkt
djurskyddsnivå drabbar inte bara djuren utan
tar också bort det viktigaste incitamentet för
konsumenterna att välja svenskt. Vi menar
att svenska livsmedel tvärtom bör använda
en god djuromsorg som ett försäljningsargument! säger Djurskyddet Sveriges förbundsordförande Linda Maria Vonstad.

Läs alla remissvaren i fulltext på
djurskyddet.se.
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KOMMUNIKATION

ÄNNU FLER
FÖLJER OSS
I SOCIALA MEDIER

D

jurskyddet Sverige har funnits på
Facebook sedan 2010 och sedan
dess har arbetet att växa bara
gått framåt. I slutet av 2013 hade vi 9 000
”gillare”, personer och organisationer som
följde vår sida, och vid 2015 års slut var det
fler än 20 000.
– Vår närvaro på Facebook har ökat och
vi arbetar mer strategiskt med sidan, säger
Sara Frick som arbetar med Djurskyddet
Sveriges kommunikation. Varje vecka
lägger vi upp minst tre statusuppdateringar. Det är både information från
organisationen och nyheter från Tidningen
Djurskyddet. Vi får också frågor och tips
via meddelandefunktionen på Facebook
och där är vår ambition är att svara inom
ett dygn.
Djurskyddet Sverige är även aktiva på
Instagram. Kontot startades i slutet av år
2013. Syftet var då, som nu, att visa upp
mer av vårt arbete i bilder. Under senare år
har vårt instagramkonto allt mer kommit
att bjuda på inblickar i det dagliga arbetet
kanslipersonalen och styrelsemedlemmarna utför.
– Vi tänker att det är en bra chans att
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bredda bilden av vår breda verksamhet.
Vi tar med våra följare in på kansliet, ut
på våra event, som när vi på Djurens dag
år 2015 stod på T-centralen och värvade
medlemmar eller som när vi medverkar
på Almedalsveckan i Visby. Men mest
populära tycks ändå bilderna på alla våra
kanslihundar vara! Idag har vi ungefär 600
följare, men vi tror att vi har stor potential
att utöka antalet följare, säger Sara Frick.
Twittrat har organisationen gjort sedan
år 2011, och tack vare Almedalsveckan år
2012 kom twittrandet igång ordentligt. Mot
slutet av år 2013 närmade vi oss 800 följare
och idag har vi cirka 1 400 följare.
Twitter är fortfarande framför allt en
kanal vi använder oss av under konferenser
och kongresser: snabba korta meddelande
direkt från debatterna. Men det är också en
effektiv väg när vi vill ge våra pressmeddelanden extra spridning. Ett sådant tillfälle
var när vi presenterade den stora konsumentundersökningen den 22 september år
2015, där det visade sig att konsumenterna
kräver ett bibehållet starkt djurskydd! Den
viktiga nyheten förde vi direkt ut på
Twitter där diskussionen tog fart.

.

Djurens Dag på
centralstationen
Fjärde oktober varje år firas Djurens Dag.
2015 uppmärksammade Djurskyddet
Sverige dagen genom att finnas på
Stockholms centralstation och informera
om verksamheten.
Tre aktuella frågor lyftes särskilt under
dagen på centralstationen: Att grisar inte ska
fixeras, att katter inte ska överges och att kor
ska få fortsätta gå på bete.
– För att dra uppmärksamhet till vår
monter hade vi med oss en ko och en gris i
naturlig storlek, gjorda av plast. Det gjorde
att människor blev nyfikna och kom fram och
ställde frågor, säger förbundsstyrelseledamot
Owe Sandström som medverkade.
Syftet med vår närvaro på centralstationen
var i första hand att öka kännedomen om oss
som organisation och våra frågor, men vi passade också på att värva nya medlemmar.
Foto: Elsa Frizell

Sociala medier, som Facebook, Twitter och Instagram, är viktiga
kanaler för Djurskyddet Sveriges kommunikationsarbete. Under
de senaste två åren har organisationen framför allt satsat på
Facebook där antalet ”gillare” har fördubblats.

23 000
19 000

Facebook viktig kanal

9 000

I takt med att antalet följare har stigit har
Facebook blivit en alltmer viktig kanal för
Djurskyddet Sverige. På vår sida skriver vi om
det senaste som händer i organisationen,
aktuella djurskyddsfrågor, uppmanar våra
följare att stödja oss med mera. Eftersom
Facebook också ger möjlighet till en dialog
med följarna svarar vi på frågor och ger
rådgivning kring olika djurärenden.
Gilla oss på: facebook.com/djurskyddet

4 500

År

2012

2013

Medlemstidning med djurskydd i fokus
Vår uppskattade medlemstidskrift
Tidningen Djurskyddet ges ut fyra gånger
om året. Den är fylld med nyheter inom
djurskyddsområdet och bevakar allt ifrån
hur djurskyddslagen efterföljs inom pälsnäringen till hur det gick till när katten
Nisse fick ett nytt hem.
Konkreta tips och personliga krönikor varvas
med aktuella reportage och nyheter. Varje
nummer har ett tema där vi fördjupar granskningen i viktiga frågor. Några teman under
2014 och 2015 var:
• Kattens beteende
• Djurskyddskontrollerna
• Varför värderar vi djur olika?
• Det hotade betet
• Djurskydd i äggfabriken
• Djurens valfrågor

Antal följare på Facebook.
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Tidningen har en upplaga på cirka 11 000
exemplar och går ut till alla våra medlemmar.
Den skickas även ut till och läses av kommuner, myndigheter, bibliotek, skolor och
vårdcentraler i hela landet.
Sedan juni år 2011 finns tidningen även på
webben: http://tidningen.djurskyddet.se.
Webbtidningen uppdateras regelbundet
med ett par nyheter varje vecka. En del
av materialet från papperstidningen läggs
också ut på webbtidningen för att få ökad
spridning. På webbtidningen finns det också
möjlighet för djurägare att ställa frågor till
våra veterinärer och etologer, och läsa redan
besvarade frågor.
Under 2015 hade webbtidningen cirka
1 400 unika besökare per vecka, en fördubbling jämfört med 2013 års cirka 700 unika
besökare per vecka.

2014

2015
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Det hotade
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Ska kor få komma
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INSAMLING

FRAMGÅNG FÖR
INSAMLINGSARBETET
Under de senaste två åren har Djurskyddet
Sverige fortsatt att utveckla insamlingsarbetet
med fler och mer riktade kampanjer.

D

jurskyddet Sveriges verksamhet
finansieras i huvudsak av frivilliga
gåvor, arv och medlemsavgifter.
Därför är insamlingsarbetet en viktig del
av organisationens verksamhet. I samband
med att vår medlemstidning går ut skickar
vi ut insamlingskampanjer, några får kampanjerna tillsammans med tidningen och
några får dem i separata kuvert.
– Vi anpassar kampanjerna utifrån hur
våra givare och medlemmar har bidragit
tidigare. Utvalda givargrupper får förfrågningar om att ge ett lite högre belopp
än de givare som inte har gett så mycket
tidigare, vilket har visat sig varit lyckat,
säger Sara Frick, insamlingsansvarig på
Djurskyddet Sverige.
Kampanjerna har olika teman för att visa
Djurskyddet Sveriges breda verksamhetsområde. Under 2014 och 2015 har vi till exempel lyft vårt arbete med omplacering av
hundar och katter, lantbruksdjur och REDE.
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Särskilt framgångsrika har julkampanjerna
varit. De har handlat om att våra givare
kunde ge bort julklappar som bidrar till
vårt omplaceringsarbete av djur. 100 kr
räcker exempelvis till mat i ungefär en
månad åt en katt på något av våra djurhem.
Julkampanjen 2015 slog rekord och drog in
drygt 700 000 kronor.
Under de senaste åren har vi också gjort ett
antal nyrekryteringskampanjer, det vill säga
insamlingskampanjer som vänder sig till
helt nya givare. Vi har framför allt fokuserat på att skicka kampanjer till hundägare
vilket har fungerat bra. Syftet med detta är
att utöka vår givarbas så att vi kan fortsätta
utveckla vårt insamlingsarbete.
Under 2014 tog vi också fram en testamentsbroschyr för att informera människor
om hur man kan testamentera till förmån
för djuren. Broschyren har uppmärksammats i medlemstidningen och den går att
beställa på hemsidan.

.

Kontrolleras av Svensk
Insamlingskontroll
Djurskyddet Sverige har 90-konto. Ett så
kallat 90-konto är ett insamlingskonto som
har utfärdats av Svensk Insamlingskontroll,
som sedan kontrollerar hela organisationens
verksamhet och ekonomi för att givarna ska
känna trygghet att deras gåvor används rätt.
Djurskyddet Sverige är också medlemmar
i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd,
FRII. FRII arbetar med att öka förtroendet för
insamlingsbranschen genom kvalitetssäkring
och kompetensutveckling.
Bidra gärna med en gåva på PG 90 01 06-6

munikation:

Rekord för julkampanjen!

och djurhem:
Som en del av Djurskyddet Sveriges satsning
28,00
kr
på företagssamarbeten
lanserade
organisationen stödskapet Företagsvän under 2015.
Det innebär att företag
kankrstödja organisa11,00
tionen
med
olika
gåvopaket.
arbete (REDE):
Tack till de företag
som
11,50
kr blev våra
Företagsvänner under
2015:
8,50 kr
Ekonomiporten, Folksam, Gröna Tryck, Hill’s,
Incabus, Mettler Toledo, Norskelån, Royal
13,50 kr
Canin och Shopalike.

Julkampanjen fortsätter att vara
Djurskyddet Sveriges mest lönsamma
insamlingskampanj. 2015 var det rekordmånga som ville ge bort vår julklapp till
förmån för djuren. Förutom att vi skickade
ut kampanjen postalt till våra givare fick
den bra spridning på Facebook och via vårt
nyhetsbrev. Totalt levererades ungefär
1 500 gåvobevis med katten Tuffe på till de
som hade valt att ge bort en julgåva.

Företagsvänner
27,50 kr

Foto: Djurskyd
det Bill & Bull
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GOD JUL!
önskar

Årets viktigas
te
som hjälper dju julklapp
ren

!
Den här julklappen
ger Djurskydde
möjlighet att ge
t Sverige
fler övergivna
katter mat
och omsorg på
våra
hjälper cirka 2000 djurhem. Våra djurhem
katter att hitta
kärleksfulla hem
nya
varje år. Ett arbet
kräver mycket
e
som
resur
oss att ge djuren ser. Din julklapp hjälper
en trygg jul.
Djurskyddet Sverig
e arbetar för att
oavsett om de
alla djur ska behand
lever vilt, hålls
las väl,
för människans
upp för att bli
sällskap eller
mat. Läs mer på
föds
djurskyddet.se

Detta är ett exempel

på vad pengarna

vi får in via gåvor

Tuffe och hans
vänner tackar
för
årets julklapp!
Miau och god
jul!

används till.

Företagssamarbete ger flera fördelar
Djurskyddet Sveriges verksamhet får inga
statliga bidrag och har länge varit beroende av enskilda människors generositet och
engagemang. Det är vi fortfarande, men
för att få in mer intäkter och samtidigt få
möjlighet att visa upp vår verksamhet har
vi startat företagssamarbeten.

Foderföretaget Hill’s och hamburgerkedjan
Max är två företag som Djurskyddet Sverige
inlett samarbete med. Ett samarbete som
ger två vinster åt oss.
Information & kommunikation:
Stöd till föreningar och djurhem:– Det ena är en intäktskälla för organisationen och en möjlighet att sprida
Påverkansarbete:
Barn- och ungdomsarbete (REDE):
information om vår verksamhet. Den andra
Information & kommunikation:
Insamling
Administration:
är att påverka företagen till att jobba bättre
27,50 kr
med djurskyddsfrågor, säger Djurskyddet
Stöd till föreningar och djurhem:
Sveriges förbundsordförande Linda Maria
28 kr
Vonstad.
Max hamburgare är ett bra exempel
Påverkansarbete:
på det. Samarbetet började då Max skulle
11 kr
öppna restaurang i Saudiarabien. Oroliga
Barn- och ungdomsarbete (REDE):
konsumenter uppmärksammade Djur11,50 kr
skyddet Sverige på att det fanns risk att
kedjan skulle köpa in djur som halalslaktats
Insamlingskostnader:
utan bedövning.
8,50 kr
– Efter möten med oss tog Max fram
Administrationskostnader:
riktlinjer för att köpa in halalslaktat kött från
13,50 kr
djur som bedövats, säger Linda Maria.
Under hösten 2015 kunde matgästerna
Siffrorna omfattar 2014 och 2015 tillsammans.

Så används en 100-lapp

på Max hamburgare läsa om Djurskyddet
Sverige på brickunderläggen. Där har också
funnits information om varför svenskt kött
är bättre för djuren än mycket annat kött.
Kritik har riktats mot att Djurskyddet Sverige
därmed legitimerar köttätande.
– Det gör vi ju, men vårt syfte är att få den
som äter kött att välja svenskt framför billigt,
utländskt kött. Tanken är inte att få folk att
äta mer kött utan att välja kött där djuren har
haft det bättre, säger Linda Maria.
Med foderföretaget Hill’s har Djurskyddet
Sverige inlett ett samarbete som innebär att
Hill’s sponsrar våra djurhem med foder och
profilkläder.
– Hill’s är ett mycket seriöst djurfoderföretag och det är mycket positivt för våra
djurhem att kunna få gratis tillgång till
kvalitetsfoder, säger Linda Maria.
Djurskyddet Sverige för nu samtal med
fler företag inom bland annat försäkringsbranschen, djursjukvård och detaljhandel.
– Det är såklart en risk att ”bli köpt” när
man inleder företagssamarbeten, men
förbundsstyrelsen tycker ändå att fördelarna
överväger och vi är mycket noga med vilka vi
samarbetar med. Styrelsen har särskilt granskat företagens djurskyddsarbete innan vi
tackat ja, berättar förbundsorförande Linda
Maria Vonstad.
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FÖRBUNDSSTYRELSE & KANSLI

FÖRBUNDSSTYRELSE

Linda Maria Vonstad
Förbundsordförande

Owe Sandström
Ledamot

Carl Dickfelt
Vice förbundsordförande

Sven Stenson
Ledamot

Terese Askerstedt
Vice förbundsordförande

Veronica Ekström
Ledamot

Under 2014/2015 har också Lars Audell, Katarina Lingehag-Ekholm, Annelie Daging och Ingrid Redbo suttit i
förbundsstyrelsen, men valt att lämna.

Göran Gustavsson
Kassör

Karina Burlin
Ledamot

Djurskyddet Sveriges förbundsstyrelse väljs av
organisationens medlemmar på förbundsstämman som hålls vartannat år. På förbundsstämman
fattas de principiellt viktigaste besluten, annars är
det förbundsstyrelsen som fattar besluten för det
löpande arbetet i Djurskyddet Sverige. En stor del
av förbundsstyrelsens arbete innebär att svara på
remisser och sitta med i Jordbruksverkets råd och
referensgrupper. Styrelsen sammanträder ungefär
10 gånger per år och diskuterar ärenden som rör
exempelvis bidragsansökningar och policy- och
djurskyddsfrågor.

KANSLI

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare

Katarina Hörlin
Tidningsredaktör

Bella Öberg
Medlemsservice

Irmeli Tarma
Ekonomiassistent

Majk Michaelsdotter
Organisationssekreterare

Sara Frick
Kommunikation & insamling

Helena Risinger
Projektledare REDE

Djurskyddet Sveriges kanslis uppgift är att ge
service åt organisationens lokalföreningar och
medlemmar, hjälpa privatpersoner som vill ha rådgivning och bedriva REDE:s verksamhet. På kansliet
sker även distribution och produktion av informationsmaterial, medlemstidningen, insamlingskampanjer,
underhåll av webbsidan och webbtidningen, behandling av bidragsansökningar med mera.

Under 2014/2015 har också Sarah Vikslund, Pontus Ljunghill och Elsa Frizell varit anställda på kansliet.
Ett antal personer har även arbetstränat och praktiserat.
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Emma Brunberg
Sakkunnig
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Förvaltningsberättelse 2014
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.
Organisationens säte är Stockholm,
Sverige.
Djurskyddet Sverige innehar 90-konto,
med plusgironummer 90 01 06-6 och
bankgironummer 900-1066. Organisationen förfogar även över plusgirokonto med
nummer 90 03 33-6.
Organisationen ger ut tidningen Djurskyddet som utkommer fyra gånger per
år i pappersformat samt en webbtidning
som uppdateras varje vecka med adress
tidningen.djurskyddet.se. Organisationen
har även en hemsida med adressen www.
djurskyddet.se.
Året som gått
2014 handlade mycket om val. Valet till
EU-parlamentet i maj där djurskyddsfrågorna fick stort utrymme i debatter mellan
kandidater. Valet till riksdagen där vi granskade partiernas förslag på djurskyddsområdet. Diskussionen om extraval påverkade
vårt påverkansarbete och den planerade
uppvaktningen av den nye landsbygdsministern med överlämnade av namnlistor
med krav på ny djurskyddslag fick skjutas
upp till 2015.
Även internt präglades organisationen
av val. 10-11 maj hölls ordinarie förbundsstämma i Södertälje. Förbundsordförande
Sven Stenson lämnade sin post efter 14 år.
Han efterträddes av Catharina Lundberg
som dock valde att avgå efter enbart 14
dagar. En extrastämma fick hållas i augusti
och där valdes Linda Maria Vonstad till ny
förbundsordförande.
På stämman i maj valdes även nya revisorer. Ny revisor är Josefin Fors på Granth
Thornton och ny verksamhetsrevisor är
Mats Löjdahl.
Medlemmar och lokalföreningar
Fem föreningar valde att lämna organisationen under 2014. Antalet föreningar
vid årsskiftet 2013/2014 var 54st. antalet
direktmedlemmar var 1 912 den 31/12 2014.
Direktmedlemmarna hade ökat med 183 st.
Antalet medlemmar minskade från 11 126
den 31/12 2013 till 10 911 den 31/12 2014,
främst beroende på minskat antal förening-

ar. Antalet föreningsmedlemmar minskade
från 9 397 till 8 999. Ett antal medlemmar
från föreningarna som lämnat valde att
istället bli direktmedlemmar, vilket bidrog
till ökningen av antalet direktmedlemmar
från 1 729 till 1 912.
Därutöver hade vi 364 medlemmar i
Mini-REDE klubben. Med dessa inräknade
var det totala medlemsantalet 11 275 31/12
2014 jämfört med 11 495 31/12 2013.
Medlemmar i lokalföreningarna betalar
årligen 100kr av sin avgift till förbundet.
Direktmedlemmar betalar 330kr. I medlemskapet ingår fyra nummer av tidningen
Djurskyddet per år.
Medlemskap i andra organisationer och
övriga samarbeten
Djurskyddet Sverige är medlemmar i FRII
och följer dess kodarbete.
Djurskyddet är även medlemmar i Eurogroup for animals med säte i Bryssel. Vi har
deltagit i ett antal kampanjer samt på två
fysiska möten.
Vi är även medlemmar i Sveriges konsumenter och deltar aktivt i deras arbete
genom medverkan i kampanjer och möten.
Vi delar lokal med stiftelsen Forska utan
djurförsök och har därigenom ett nära
samarbete i djurförsöksfrågor.
Under 2014 har vi även samarbetat med
Djurens Rätt, World Animal Protection,
Naturskyddsföreningen, Vi konsumenter
och Veterinärförbundet samt Sveriges lantbruksuniversitet.
Djurskyddet finns representerade i
Jordbruksverkets referensgrupper för olika
djurslag samt i dess övergripande djurskyddsråd.
Organisationen är remissinstans till
Jordbruksverket, Landsbygdsdepartementet och andra myndigheter som hanterar
djurskyddsfrågor.
Personal
I slutet av 2014 var 9 personer anställda på
Djurskyddets kansli, med totalt 6,2 tjänster.
Dessa fördelades enligt följande: En heltidsanställd generalsekreterare, en heltidsanställd informatör och insamlingsansvarig, en heltidsanställd tidningsredaktör, en
visstidsanställd journalist och informatör
på 60%, två administratör på 80% + 25%
(visstidsanställd), en ekonomiassistent på
75%. För REDE och Mini-REDE arbetade en
person på 80% och en var föräldraledig. Vi
har ett visst stöd från arbetsförmedlingen
till två av anställningarna och utöver detta

har vi haft en praktikant som arbetstränat
hos oss och gett ett viktigt stöd till kansliet.
Mini-REDE var ett projekt som finansierades av Allmänna arvsfonden. Projektet
tog slut 31/12 2014 och på grund av detta
blev projektledaren uppsagd på grund av
arbetsbrist.
All personal omfattas av kollektivavtal
mellan Arbetsgivaralliansen och Unionen
m.fl. Kansliet ligger i Hammarby Sjöstad i
Stockholm.
Förbundsstyrelse
I maj valdes 12 personer till förbundsstyrelsen, 9 ordinarie och 3 ersättare. Efter att
ordföranden lämnat sin post hölls en extra
förbundsstämma den 30 augusti. En av
ledamöterna, Linda Maria Vonstad, valdes
till ordförande. Den tidigare ersättaren
Owe Sandström valdes då som ordinarie
och Karina Burlin invaldes som ny ersättare. Under hösten valde Ingrid Redbo och
Katarina Lingehag-Ekholm att lämna sina
uppdrag pga hälsoskäl. Annelie Daging
och Veronica Ekström blev då ordinarie
ledamöter. I april 2015 lämnade även Lars
Audell sin styrelseplats. Karina Burlin blev
då ordinarei ledamot.
Förbundsstyrelsen har under 2014 hållit
11 styrelsemöten samt två konstituerande
möten. Arbetsutskottet (AU) har haft 11
möten per telefon.
Under hösten 2014 formerade förbundsstyrelsen sitt arbete i arbetsgrupper.
På stämman i maj valdes en ny valberedning bestående av Ann Scott (sammankallande), Björ Dahlén och Gabriella Zsido.
Till ersättare i valberedningen valdes
Kristina Holmberg.
Ekonomi
Ekonomiskt har det varit svårt att få in
så mycket bidrag från myndigheter och
stiftelser som vi budgeterat för. Inte heller
medlemsavgifterna har uppnåtts till budgeterad intäkt. Därför är det extra positivt
att insamlingsarbetet överträffat våra mål.
Fyra större kampanjer har genomförts och
alla har klarat budgetmålen med råge. Vi
har även fått flera arv, varav ett hus i Skåne
som vi ärvde tillsammans med WWF.
2014 tog även arbetet med företagssamarbeten fart. 2013 genomfördes ett samarbete
med Body Shop som även gav pengar 2014.
Begreppet Företagsvän lanserades och ett
antal långsiktiga samarbeten har påbörjats
och kommer förhoppningsvis att gå i lås
under 2015.
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Hur har syftet uppnåtts?
Vår organisation arbetar med att hjälpa
och rädda djur både på kort och lång sikt.
På kort sikt genom våra lokalföreningar
som genom djurhem och jourhem tar emot
övergivna djur och ger dessa nya hem.
Under 2014 omplacerades tusentals katter,
hundratals hundar och ett antal andra djur
såsom kaniner, hästar och getter genom
våra lokalföreningar.
Det långsiktiga arbetet med att göra
skillnad för djuren är svårare att mäta. Vi
är nöjda med det utrymme djurskyddsfrågorna fick i EU-parlamentsvalet. Här
ordnade vi, tillsammans med två andra
djurskyddsorganisationer, en utfrågning i
Kungsträdgården med några av toppnamnen från partierna. I valet till riksdagen
var djurskyddsfrågorna tyvärr inte särskilt
uppmärksammade. Vi arrangerade en
debatt med representanter från majoriteten av riksdagspartierna i Visby under
Almedalsveckan och tvingade därmed ett
antal politiker att läsa på i frågorna. Salen
där debatten hölls var proppfull vilket visar
att det finns ett starkt engagemang för
djurskyddsfrågor hos allmänheten.
Under hösten har vi bland annat lyft
frågan om beteskrav för mjölkkor, exempelvis genom debattartiklar. Vi har även
varit mycket aktiva på Facebook i olika
djurskyddsfrågor. Vi har lyckats fördubbla
antalet som gillar oss på Facebook, från ca
10.000 till ca 20.000. Främst har vi drivit
frågan om krav på ny djurskyddslag där vi
startade en namninsamling under hösten.
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För att förbättra situationen för djur behöver människors attityder till djur förändras
och förbättras. Av den har vi ett skolmaterial, REDE, som är ett verktyg för lärare
för att träna barns empati. Sedan några år
finns även Mini-REDE, ett material anpassat för förskolebarn. Under 2014 nådde vi
drygt 15.000 barn genom REDE och MiniREDE.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets
utgång
I mars 2015 avslutades den stora namninsamlingskampanjen med krav på ny
djurskyddslag och drygt 35.000 namnunderskrifter överlämnades till landsbygdsministern. Den frågan kommer att följas upp
under hela 2015.
Redovisningens uppbyggnad
Från och med detta räkenskapsår har vi
övergått till att följa K3 i enlighet med
beslut från Svensk Insamlingskontroll. För
att förenkla för givare och medlemmar att
förstå resultaträkningen har vi ändrat uppställningen i enlighet med rekommendationer för FRII (Frivilligorganisationernas
insamlingsråd) så att den nu överensstämmer med redovisningen för 90-kontosreglerna. Det innebär att kostnader nu delas
upp i ändamål, administration och insamlingskostnader. Ändamålskostnaderna är
i sin tur uppdelade efter vår verksamhets
olika delar.
Det hus som vi ärvde under 2014 såldes
i slutet av året men tillträde och överfö-

ring av pengar sker först under 2015. Vi
har enats med Svensk Insamlingskontroll
om att bokföra 75% av taxeringsvärdet
vid datumet då lagfarten överförs till oss.
Huset bokförs då som en intäkt samt syns i
balansräkning som en tillgång i form av en
fastighet. När försäljningen skett bokförs
skillnad gentemot tidigare bokförd summa
som en intäkt eller kostnad och tillgången
stryks.
Placeringar
Enligt den av förbundsstyrelsen antagna
placeringspolicyn ska tillgångarna fördelas
främst mellan aktier och räntor med en
övervikt på räntor. Placeringarna sköts av
Swedbank tillsammans med styrelsens kassör, ordförande och generalsekreteraren.
Enligt placeringspolicyns etiska riktlinjer
bör organisationen inte investera i företag
vars verksamhet strider mot Djurskyddet
Sveriges ideologi samt företag som bedriver följande verksamheter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tobaksindustrin
Alkoholindustrin
Vapenindustrin
Pornografi
inte följer FN:s barnkonvention
medvetet diskriminerar anställda på
grund av kön, etnicitet, religion eller
sexuell läggning
använder sig av djurförsök för ickemedicinska syften
inte tar hänsyn till klimatfrågor

Djurskyddet Sverige
Org.nr 802000-6832
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Flerårsöversikt (Tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhets resultat
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

2014

2013

2012

8 400
-353
169
21 257

9 268
618
1 470
19 975

6 034
-2 317
-1 123
20 020

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
justeringspost från tidigare år
förändring ändamålsbestämda medel
årets vinst
disponeras så att
i ny räkning överföres

14 726 161
1 800 000
189 603
54 535
16 770 299
16 770 299

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

Not

Verksamhetens intäkter
Medlems och föreningsavgifter
Bidrag och avsättningar
Gåvor
Försäljning
Övriga rörelseintäkter

1
1

Verksamhetens kostnader
Ändamålskostnader
Ändamålsenlig verksamhet totalt
- information och kommunikation
- stöd till föreningar och djurhem
- påverkansarbete
- barn- och ungdomsarbete
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Verksamhetens resultat
Resultat från finansiella poster
Aktieutdelningar
Ränteintäkter
Räntekostnader och övriga finsansiella kostnader
Realisationsvinster
Förändring nedskrivning finansiella investeringar
Resultat efter finansiella poster
Ändamålsbestämda medel
Återföring avsättning föregående år
Årets resultat
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2

2014-01-01
-2014-12-31

2013-01-01
-2013-12-31

1 204 642
1 547 360
5 006 802
277 472
362 854
8 399 130

1 421 422
3 081 617
4 219 825
240 252
305 320
9 268 436

-6 956 534
-1 902 253
-2 521 332
-1 201 168
-1 331 781
-615 877
-1 179 314
-8 751 725
-352 595

-6 554 177
0
0
0
0
-633 000
-1 463 000
-8 650 177
618 259

247 906
16 723
-26 126
282 620
0
521 123
168 528

278 493
40 825
-6 488
201 056
338 124
852 010
1 470 269

-313 994
200 000
54 535

-318 998
0
1 151 271

3, 4, 5
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Balansräkning

7 (19)

Not

2014-12-31

2013-12-31

25 500

35 274

4 307 990
5 581 548
6 617 389
16 506 927
16 532 427

4 073 668
5 267 936
6 538 980
15 880 584
15 915 858

469 509
590 250
123 102
235 920
1 418 781

222 213
0
88 455
227 374
538 042

3 305 756
4 724 537

3 521 578
4 059 620

21 256 964

19 975 478

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier
Räntebärande värdepapper
Övriga fonder

6
7, 8

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Byggnader
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

9
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Balansräkning

8 (19)

Not

2014-12-31

2013-12-31

513 994
16 201 770
54 535
16 770 299
16 770 299

324 391
13 650 499
1 151 271
15 126 161
15 126 161

1 197 269
0
0
22 687
174 852
91 653
10 770
296 830
1 699 947
3 494 008

1 144 769
178 390
142 202
22 687
174 852
91 653
10 770
296 830
1 849 925
3 912 078

139 027
202 264
651 366
992 657

163 776
189 181
584 282
937 239

21 256 964

19 975 478

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat
Årets resultat

10

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Eva och K-B Blomdals minne
REDEs Stockholmssatsning
Mini REDE
Stig Ingemars minne
Fredenmarks minne
Eva Norlins minne
Utters och Zulans fond
Axel Munthes minne
Hundarvspengarna

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Insamlingsorganisationens redovisningsoch värderingsprinciper överensstämmer
med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1
(K3) och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning.
Övergång till K3-regelverket innebär byte
av redovisningsprincip. Bytet av redovisningsprincip har inneburit att jämförelseåret 2013 räknats om i enlighet med de nya
redovisningsprinciperna.
Följande redovisnings- och värderingsprinciper har ändrats vid övergången till K3:
Redovisning av bidrag och gåvor. Villkorade gåvor intäktsredovisades tidigare vid
gåvotillfället för att därefter särredovisas
som ändamålsbestämda medel i eget kapital. Enligt K3 skuldförs villkorade gåvor
med återbetalningsskyldighet till dess att
villkoren är uppfyllda och ingår i begreppet bidrag. Villkorade gåvor med återbetalningsskyldighet som tidigare redovisats
som ändamålsbestämda medel har omklassificerats till skuld.

Resultaträkningen

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar
som organisationen erhållit eller kommer
att erhålla för egen räkning redovisas som
intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt
anges nedan, till verkliga värdet av det som
erhållits eller kommer att erhållas.
Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar
för medlemskap i Insamlingsorganisationen. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas
över den tidsperiod som avses.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen tar
emot en tillgång eller en tjänst som har
ett värde utan att ge tillbaka motsvarande
värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten
erhålls därför att organisationen uppfyllt
eller kommer att uppfylla vissa villkor och
om organisationen har en skyldighet att
återbetala till motparten om villkoren inte

uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det
inget bidrag är det en gåva.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som
intäkt när de erhålls. En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång
eller en kostnad beroende på om gåvan
förbrukas direkt eller inte. Gåvor som
organisationen avser att stadigvarande
bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas
som omsättningstillgångar. Gåvor värderas
som huvudregel till verkligt värde. I de fall
organisationen lämnat en ersättning för att
erhålla gåvan minskas gåvans värde med
ersättningen.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren
för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess
villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
Erhållna bidrag värderas till det verkliga
värdet av den tillgång som organisationen
fått eller kommer att få.
Försäljning och övriga intäkter
Intäkt vid försäljning av varor redovisas
normalt vid försäljningstillfället. Prenumerationer redovisas som intäkt linjärt över
prenumerationstiden. Intäkter som inte har
med organisationens primära verksamhet
att göra redovisas som övriga intäkter.
Leasing
Alla organisationens leasingavtal redovisas
som operationella, d v s leasingavgiften
(inklusive första förhöjd hyra) redovisas
linjärt över leasingperioden.
Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form
av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför
tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser
klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.
Verksamhetens kostnader
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader
som kan hänföras till organisationens
syfte enligt stadgarna, alltså att verka för
djurskydd och djurens välfärd. Det sker
på huvudsakligen fyra olika sätt varför vi
redovisar dessa separat.

Information
Vi ger mycket information till allmänheten
om djur och djurskydd. Vi får många samtal och förfrågningar via mejl och Facebooksidan om vad som gäller när djur far
illa och vart man gör en anmälan. Vi ger
också själva ut information genom vår tidning, hemsidan, sociala medier och andra
trycksaker. En viktig del är den konsumentinriktade information vi ger.
Stöd
En stor del av Djurskyddet Sveriges arbete
för att förbättra för djuren görs av våra
lokala föreningar. Antingen genom direkta
insatser genom djurhem eller jourhem eller
genom informationsverksamhet på lokalt
plan. För att våra föreningar ska kunna
utföra detta arbete ger vi stöd från förbundet, både i form av ekonomiska bidrag
men även i form av utbildningar och besök
såsom föreläsningar och liknande.
Påverkan
Vi arbetar med att förbättra lagar och
regler för djur. Detta sker genom direkt påverkan gentemot politiker och myndigheter, ex. genom uppvaktningar, medverkan i
referensgrupper och som remissinstans. Vi
anordnar även seminarier samt försöker få
ut vårt budskap via media.
Barn
Sedan ett antal år har vi en metod för att
utveckla barns empati för djur. Det är ett
skol- och förskolematerial som heter REDE.
Vi utbildar årligen ett antal lärare som i sin
tur använder materialet i sin undervisning.
REDE har bevisad effekt på barns empatiutveckling (genom utvärderingar från
universitet och högskolor).
Insamlingskostnader
Med insamlingskostnader menas direkta
kostnader för insamlingsarbetet. Hit hör
kostnader för vår insamlingskonsult samt
direkta kostnader för administration kring
insamlingsarbetet.
Administration
Administrationen utgör en kvalitétsgaranti
för ändamålet och för givaren. Hit hör
personalkostnader för bokföring, medlemsregister, kostnader för revision, del av hyra
samt del av styrelsens arbete.
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Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat
anges nedan.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas
till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan.
Från och med 2014 bokförsförs samtliga
inköp av inventarier av mindre värde som
kostnad
Föreningen är inte skattepliktig men
använder skatteverkets definition.
Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med
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tillägg för direkta transaktionsutgifter. Efter
det första redovisningstillfället värderas
kortfristiga placeringar enligt lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsälningsvärdet på
balansdagen.
Efter första redovisningstillfället värderas
långfristiga finansiella tillgångar som inte
är räntebärande till anskaffningsvärde.
Långfristiga räntebärande tillgångar,
exempelvis obligationer, värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning
av effektivräntemetoden.
Alla tillgångar som innehas för riskspridning anses ingå i en värdepappersportfölj
och betraktas därmed som en post vid
värdering enligt lägsta värdets princip respektive vid neddskrivningsprövning.

Kundfordringar värderas individuellt till
det belopp som beräknas inflyta.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
värderas till balansdagens kurs
Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget
kapital redovisas ännu inte förbrukade
gåvor och andra ändamålsbestämda medel.
Rättelser av fel
Depå Hundarvspengarna
I eget kapital har 1 800 000 kronor ökat
balanserade vinstmedel. Beloppet är en
justering från 2011 och avser innehav av
depå för hundarvspengarna.
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Noter
Not 1 Bidrag och avsättningar, gåvor

Allmänheten, bidrag
Andra organisationer, bidrag
Staten, bidrag
Externa stiftelser och fonder, bidrag
Avsättningar
Allmänheten, gåvor
Företag, gåvor
Externa stifteler och fonder, gåvor

Not 2 Övriga rörelseintäkter

God handling, donation
Prenumerationer
Deltagaravgifter
Övriga sidointäkter
Reseersättningar
Porto/frakt
Hyresintäkter, övriga fakturerade kostnader

Not 3 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättninga
Sociala kostnader och pensionskostnader
(varav pensionskostnader)
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

2014

2013

172 376
200 000
530 000

0
250 000
1 038 000
1 730 006
63 611
4 132 699
87 126

644 983
4 676 799
268 727
61 276
6 554 161

7 301 442

2014

2013

0
7 370
22 250
25 008
1 903
15 601
290 722
362 854

8 070
7 920
0
44 264
0
0
245 066
305 320

2014

2013

6
1
7

5
1
6

2 149 614
984 986
(162 982

1 999 074
805 294
122 699)

3 134 600

2 804 368
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2014 		
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen

2013

44 %
56 %

44 %
56 %

I löner och andra ersättningar ingår arvode till styrelsen om 213 384 kronor (föreg år 150 626 kronor).
Dessutom ingår i löner och andra ersättningar lönebidrag om 397 824 kronor (föreg år 88 610 kronor).
Lön til generalsekreteraren under år 2014 uppgår till 490 819 kronor.
Organisationen har träffat avtal med generealsekreteraren om en uppsägningstid på fyra månder
samt en uppsägningstid på ytterligare nio månader utan arbetsplikt vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Generalsekreteraren omfattas inte av uppsägning enligt LAS.

Not 4 Avskrivningar

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till
väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

20 %

Not 5 Leasingavtal

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 852 942 kronor (föregående år
773 323 kronor).
Hyresavtalet för lokalen sträcker sig t o m 2015-10-31 med möjlighet till förlängning 36 månader.
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år
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2014

2013

683 041
189 972
0
873 013

852 942
873 013
0
1 725 955
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Not 6 Inventarier

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

2014-12-31

2013-12-31

245 842
245 842

203 342
42 500
245 842

-210 568
-9 774
-220 342

-198 455
-12 113
-210 568

25 500

35 274

Not 7 Finansiella anläggningstillgångar
Bokfört

Marknads

Antal

värde

värde

Atlas Copco

3 000

528 000

655 200

Aktier
HM

1 750

443 190

569 800

Corem prop

4 000

506 520

736 000

Investor

1 081 860

3 800

569 594

Hemfösa fastighter

250

81 250

83 625

Klövern

200

60 000

63 500

600

202 500

219 960

Swedbank

Handelsbanken

1 000

188 500

195 500

NCC

1 000

213 988

246 800

500

117 393

152 900

ICA gruppen
Akelius

260

83 200

85 150

Betsson

500

121 228

137 500

500

114 118

124 500

Novo Nordisk

JM

3 500

547 524

1 164 401

UPM Kymne OY

1 000

120 918

129 601

750

400 995

628 125

56

9 072

13 636

4 307 990

6 288 058

Autoliv
Pfizer

47

Djurskyddet Sverige
Org.nr 802000-6832

16 (19)

Räntebärande
SWEORF02 160419

1 000 000

1 113 200

1 326 000

SWB Aktiebevis Afrika

500 000

500 000

449 500

Winwin Europa 150216l

1 000 000

1 000 000

1 036 000

Ladbrokes 191020

300 000

300 750

300 600

Stena 180420

300 000

306 600

299 640

Stora Enso 180420

300 000

312 000

313 200

Volvo 170420

300 000

308 998

311 220

Ericsson 170420

300 000

300 000

310 860

Metso 170720

240 000

240 000

247 752

Stora Enso 170420

900 000

900 000

952 200

Volvo 170420

300 000

300 000

311 220

5 581 548

5 858 192

Robur *) och Nordea
fonder
Humanfond

2 079

1 349 463

1 765 289

Ethica Global

8 036

1 650 000

1 716 609

18 636

2 000 000

2 002 788

1 239

323 290

322 881

SPP Företagsobliation
Räntefond Flexibel
Räntefond plus

578

72 376

72 307

Företagsobligationsfond

409

51 604

51 162

382

40 907

53 591

Företagsobligation

Obligationsfond

3 662

392 013

490 282

Räntefond plus

5 664

707 232

709 200

19

1 099

1 190

Global fond

185

18 862

23 178

Nordea indexfond

Räntefond plus

16

2 084

3 054

Nordea Stratega ränta

74

8 458

9 398

6 617 388

7 220 929

*) ROBUR innehar både fonder och räntebärande värdepapper varav två depåer förvaltar
Norlins minnesfond och Blomdals minnesfond.
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Not 8 Finansiella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2014-12-31

2013-12-31

15 880 583
10 331 566
-9 705 223
16 506 926

16 250 496
3 640 066
-4 009 979
15 880 583

Ingående nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

-326 243
326 243
0

Utgående redovisat värde

16 506 926

15 880 583

Not 9 Byggnad
Djurskyddet Sverige har i november 2014 ärvt 50 % av fastigheten Ystrad Westrell 7.
Taxeringsvärdet uppgår till 1 574 000 kronor för hela fastigheten, varav Djurskyddet
Sveriges del är 787 000 kronor.
Djurskyddet Sverige
I bokslutet
värderas fastigheten till 75 % av taxeringsvärdet, 590 250 kronor.
Org.nr
802000-6832
Fastigheten är såld i februari 2015.
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Not 10 Förändring av eget kapital
Inbetalda
insatser

Ändamålsb
medel

Årets
resultat

Belopp vid årets ingång
Justering tidigare år
Förändr avs
Djurhemsfaddrar
Resultatdisp föreg år
Återför avsättning
Årets resultat

13 650 499
1 800 000

324 391

1 151 271

-10 397
400 000
-200 000

-1 151 271

Belopp vid årets utgång

16 201 770

513 994

54 535

751 271

54 535

Justering tidigare år avser rättelse av depåinnehav Hundarvspengarna från 2011.

Not 11 Långfristiga skulder
Utbetala medel till föreningen från olika gåvo-/bidragsgivare att förvaltas av Djurskyddet Sverige
för att användas i enlighet med respektive givares önskemål.
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Stockholm den 24 april 2015

Linda Maria Vonstad				
Ordförande

Sven Stenson

Terese Askerstedt					

Owe Sandström

Göran Gustavsson					

Karina Burlin

Carl Dickfelt					

Annelie Daging

Veronica Ekström
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Förvaltningsberättelse 2015
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.
Organisationens säte är Stockholm,
Sverige.
Djurskyddet Sverige innehar 90-konto,
med plusgironummer 90 01 06-6 och
bankgionummer 900-1066. Organisationen förfogar även över plusgirokonto med
nummer 90 03 33-6
Organisation ger ut tidningen Djurskyddet som utkommer fyra gånger per år i
pappersformat samt en webbtidning som
uppdateras varje vecka med adressen
http://tidningen.djurskyddet.se. Organisationen har även en hemsida med adressen
www.djurskyddet.se
Året som gått
2015 har varit ett positivt år i verksamheten med flera lyckade arrangemang både
internt i organisationen och gentemot
politiker och allmänhet. Tyvärr upplever vi
att den svenska djurskyddslagen och dess
föreskrifter hotas på flera punkter.
Ett försök med bland annat fixering av
grisar genomfördes och grisnäringen har
lämnat en ansökan till Jordbruksverket om
att få fortsätta med detta på permanent
basis.Detta har vi arbetat mycket kraftigt
emot och bland annat fått över 12.000
personer att mejla till Jordbruksverket i
ärendet.
Även kors rätt till bete har ifrågasatts
från flera håll och även här har vi arbetat
mycket aktivt med att påverka politiker och
myndigheter att inte försämra för korna.
Vi har deltagit i seminarier, uppvaktat politiker, träffat LRF och lyft frågan i media.
På Djurens Dag, den 4 oktober, gjorde vi
en stor satsning och stod på Centralstationen i Stockholm och värvade medlemmar.
Internt har både styrelsen och kansliet
fokuserat mycket på att ge stöd till lokalföreningarna.
I april hölls en stor samling i Barkarby
utanför Stockholm för representanter från
alla föreningar, så kallade
Föreningsdagar. Här blandades diskussioner om bidrag, information om aktuella
djurskyddsfrågor med spännande föreläsare och erfarenhetsutbyte.

Medlemmar och lokalföreningar
Under året fick Djurskyddet en ny förening;
Skygga katten i Enånger. En av föreningarna ändrade sin medlemsstatus då det var
en stiftelse och inte en förening. Således
var antalet lokalföreningar 54 både vid
årets början och vid dess slut.
Antalet medlemmar minskade från 10 911
den 31/12 2014 till 9 908 den 31/12 2015.
Antalet föreningsmedlemmar minskade
från 8 999 till 8 229. Antalet direktmedlemmar minskade från 1912 till 1679. Förbundet har under senaste åren prioriterat
insamlingsarbete framför medlemsvärvning
men under 2015 tog förbundsstyrelsen
ett beslut om att också satsa resurser på
medlemsvärvning. Detta kommer förhoppningsvis ge resultat framöver.
Därutöver hade vi 514 barn som medlemmar i Mini-REDE klubben. Med dessa
inräknade var det totala medlemsantalet
10 422 jämfört med 11 275 31/12 2014.
Medlemmar i lokalföreningarna betalar
årligen 100 kr av sin avgift till förbundet.
Direktmedlemmar betalar 330 kr. I medlemskapet ingår fyra nummer av tidningen
Djurskyddet per år.
Medlemskap i andra organisationer och
övriga samarbeten
Djurskyddet Sverige är medlemmar i FRII
och följer dess kodarbete.
Djurskyddet är även medlemmar i Eurogroup for animals med säte i Bryssel. Vi har
deltagit i ett antal kampanjer och möten.
Vi är även medlemmar i Sveriges konsumenter och deltar aktivt i deras arbete
genom medverkan i kampanjer och möten.
2015 fick vi även en representant invald i
deras styrelse, vår vice förbundsordförande
Terese Askerstedt blev ersättare i Sveriges
konsumenters styrelse.
Vi delar lokal med stiftelsen Forska utan
djurförsök och har därigenom ett nära samarbete i djurförsöksfrågor.
Under 2015 har vi även samarbetat med
Djurens Rätt, World Animal Protection,
Svenska Djurskyddsföreningen, Vi konsumenter, Veterinärförbundet samt Sveriges
lantbruksuniversitet.
Djurskyddet finns representerade i
Jordbruksverkets referensgrupper för olika
djurslag samt i dess övergripande djurskyddsråd.
Organisationen är remissinstans till
Jordbruksverket, Landsbygdsdepartementet och andra myndigheter som hanterar
djurskyddsfrågor.

Personal
I slutet av 2015 var 8 personer anställda på
Djurskyddets kansli, med totalt 5,45 tjänster. Detta är en minskning med nästan en
hel tjänst jämfört med året innan.
Tjänsterna fördelades enligt följande:
Generalsekreterare 100%, Informatör och
insamlingsansvarig 100%, Tidningsredaktör 50%, Organisationssekreterare 70%,
Administratör 50%, Ekonomiassistent 75%,
Sakkunnig 50%, projektledare för REDE
och Mini-REDE 50%. Vi har ett visst stöd
från arbetsförmedlingen till en av
anställningarna och utöver detta har vi haft
två praktikanter som arbetstränat hos oss
och gett ett viktigt stöd till kansliet.
All personal omfattas av kollektivavtal
mellan Arbetsgivaralliansen och Unionen
m.fl. Kansliet ligger i Hammarby Sjöstad i
Stockholm.
Förbundsstyrelse
I maj 2014 valdes 12 personer till förbundsstyrelsen, 9 ordinarie och 3 ersättare. Efter
att ordföranden lämnat sin post hölls en
extra förbundsstämma där Linda Maria
Vonstad valdes till ordförande. Under
hösten 2014 lämnade två personer styrelsen. Under 2015 lämnade ytterligare två
personer, Lars Audell och Annelie Daging
sin styrelseplats, Lars i april och Annelie i
september. Styrelsen har efter detta
enbart bestått av 8 ordinarie ledamöter och
inga ersättare.
Förbundsstyrelsen har under 2015 hållit
9 styrelsemöten varav 4 per telefon. Arbetsutskottet (AU) har haft 7 möten varav alla
utom ett per telefon. I juni fick styrelsemötet ställas in pga att styrelsen ej blev
beslutsmässig. Under perioden april september fick därför ordföranden ta en del
beslut på delegation.
Valberedning har bestått av Ann Scott
(sammankallande), Björn Dahlén och Gabriella Zsido. Ersättare är Kristina Holmberg.
Ekonomi
Intäkterna från insamlingsarbetet fortsatte
att öka under 2015. Dessutom fick vi in
flera stora arv samt kunde ta hem stora intäkter genom våra kapitalplaceringar. Året
slutade därför med ett överskott, något
som styrelsen beslutade att skjuta till ändamålsbestämda medel att användas under
2016.
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Hur har syftet uppnåtts?
Vår organisation arbetar med att hjälpa
och rädda djur både på kort och lång sikt.
På kort sikt genom våra lokalföreningar
som genom djurhem och jourhem tar emot
övergivna djur och ger dessa nya hem. Här
arbetet förbundet med att ge stöd till
den lokala verksamheten, både i form av
ekonomiskt bidrag samt i form av stöd och
utbildning till lokalföreningarnas styrelser.
Under 2015 omplacerades tusentals katter,
hundratals hundar och ett antal andra djur
genom våra lokalföreningar.
Det långsiktiga arbetet med att göra
skillnad för djuren är svårare att mäta. Vi
arbetar på tre olika sätt.
Dels arbetar vi med informationsarbete
för att påverka allmänheten till att göra bra
djurskyddsval. Dels arbetar vi med påverkan gentemot politiker och myndigheter
och dels arbetar vi med långsiktig
attitydpåverkan genom vårt värdegrundsmaterial REDE.
Vi ser att vårt arbete för att förhindra att
grisar tillåts fixeras har nått framgångar,
även om ärendet ännu inte är avgjort. Vi
har även uppvaktat regeringen i frågan om
kontrollprogram, dvs att näringen ska få
sätta egna djurskyddsregler samt genomföra egna kontroller något vi är starkt
kritiska till.
För att förbättra situationen för djur
behöver människors attityder till djur förändras och förbättras. Av den anledningen
har vi ett skolmaterial, REDE, som är ett
verktyg för lärare för att träna barns empati. Sedan några år finns även Mini-REDE,
ett material anpassat för förskolebarn. Under 2015 nådde vi drygt 18.000 barn genom
REDE och Mini-REDE, vilket är tre tusen
fler än året innan.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets
utgång
I slutet av februari 2016 flyttade Djurskyddets kansli. Vi sitter fortfarande i
Hammarby Sjöstad i Stockholm men den
nya adressen är Hammarby Fabriksväg 25.
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Flytten innebär både bättre lokaler samt
en sänkt hyra.
Redovisningens uppbyggnad
Vi följer sedan bokslutet för 2014, i enlighet
med beslut från Svensk Insamlingskontroll,
K3 i vår redovisning.
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader
som kan hänföras till organisationens
syfte enligt stadgarna, alltså att verka för
djurskydd och djurens välfärd. Det sker på
huvudsakligen fyra olika sätt varför vi
redovisar dessa separat.
Information
Vi ger mycket information till allmänheten om djur och djurskydd. Vi får många
samtal och förfrågningar via mejl och facebooksidan om vad som gäller när djur far
illa och vart man gör en anmälan. Vi ger
också själva ut information genom vår tidning, hemsidan, sociala medier och andra
trycksaker. En viktig del är den konsumentinriktade information vi ger.
Stöd
En stor del av Djurskyddet Sveriges arbete
för att förbättra för djuren görs av våra
lokala föreningar. Antingen genom direkta
insatser genom djurhem eller jourhem eller
genom informationsverksamhet på
lokalt plan. För att våra föreningar ska
kunna utföra detta arbete ger vi stöd från
förbundet, både i form av ekonomiska
bidrag men även i form av utbildningar och
besök såsom föreläsningar och liknande.
Påverkan
Vi arbetar med att förbättra lagar och
regler för djur. Detta sker genom direkt påverkan gentemot politiker och myndigheter, ex. genom uppvaktningar, medverkan i
referensgrupper och som remissinstans. Vi
anordnar även seminarier samt försöker få
ut vårt budskap via media.

Barn
Sedan ett antal år har vi en metod för att
utveckla barns empati för djur. Det är ett
skol- och förskolematerial som heter REDE.
Vi utbildar årligen ett antal lärare som i sin
tur använder materialet i sin undervisning.
REDE har bevisad effekt på barns empatiutveckling (genom utvärderingar från
universitet och högskolor).
Insamlingskostnader
Med insamlingskostnader menas direkta
kostnader för insamlingsarbetet. Hit hör
kostnader för vår insamlingskonsult samt
direkta kostnader för administration kring
insamlingsarbetet.
Administration
Administrationen utgör en kvalitétsgaranti
för ändamålet och för givaren. Hit hör
personalkostnader för bokföring, medlemsregister, kostnader för revision, del av hyra
samt del av styrelsens arbete.
Placeringar
Enligt den av förbundsstyrelsen antagna
placeringspolicyn ska tillgångarna fördelas
främst mellan aktier och räntor med en
övervikt på räntor. Placeringarna sköts av
Swedbank tillsammans med styrelsens
kassör, ordförande och generalsekreteraren.
Enligt placeringspolicyns etiska riktlinjer
bör organisationen inte investera i företag
vars verksamhet strider mot Djurskyddet
Sveriges ideologi samt företag som bedriver följande verksamheter:
• Tobaksindustrin
• Alkoholindustrin
• Vapenindustrin
• Pornografi
• inte följer FN:s barnkonvention
• medvetet diskriminerar anställda på
grund av kön, etnicitet, religion eller
sexuell läggning
• använder sig av djurförsök för ickemedicinska syften
• inte tar hänsyn till klimatfrågor
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Flerårsöversikt (Tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhets resultat
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

2015

2014

2013

2012

8 985
269
1 156
22 450

8 400
-353
169
21 257

9 268
618
1 470
19 975

6 034
-2 317
-1 123
20 020

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
Förändring ändamålsbestämda medel
årets vinst
disponeras så att
i ny räkning överföres

16 770 299
861 484
294 650
17 926 433
17 926 433

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Medlems och föreningsavgifter
Bidrag och avsättningar
Gåvor
Företagssamarbeten
Försäljning
Övriga rörelseintäkter
Verksamhetens kostnader
Ändamålskostnader
Ändamålsenlig verksamhet totalt
- varav information och kommunikation
- varav stöd till föreningar och djurhem
- varav påverkansarbete
- varav barn- och ungdomsarbete
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

6 (19)

Not

1
1
2

Resultat från finansiella poster
Aktieutdelningar
Ränteintäkter
Räntekostnader och övriga finsansiella kostnader
Realisationsvinster
Resultat efter finansiella poster
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2014-01-01
-2014-12-31

1 083 992
441 567
6 771 880
92 116
231 875
363 678
8 985 108

1 204 642
1 547 360
5 006 802
0
277 472
362 854
8 399 130

-6 678 963
-2 888 391
-2 345 806
-775 533
-669 233
-859 062
-1 177 590
-8 715 615
269 493

-6 956 534
-1 902 253
-2 521 332
-1 201 168
-1 331 781
-615 877
-1 179 314
-8 751 725
-352 595

318 051
125
-242
568 707
886 641
1 156 134

247 906
16 723
-26 126
282 620
521 123
168 528

-861 484
294 650

-113 994
54 535

3, 4, 5

Verksamhetens resultat

Ändamålsbestämda medel
Årets resultat

2015-01-01
-2015-12-31

6
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Balansräkning

7 (19)

Not

2015-12-31

2014-12-31

17 000

25 500

5 921 858
4 316 500
7 697 146
17 935 504
17 952 504

4 307 990
5 581 548
6 617 389
16 506 927
16 532 427

145 195
0
89 040
339 401
573 636

469 509
590 250
122 206
236 816
1 418 781

3 923 928
4 497 564

3 305 756
4 724 537

22 450 068

21 256 964

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier
Räntebärande värdepapper
Övriga fonder
Summa anläggningstillgångar

7
8, 9

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Byggnader
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

57

Djurskyddet Sverige
Org.nr 802000-6832

Balansräkning

8 (19)

Not

2015-12-31

2014-12-31

1 375 478
16 256 305
294 650
17 926 433
17 926 433

513 994
16 201 770
54 535
16 770 299
16 770 299

Summa långfristiga skulder

1 122 269
22 687
174 852
91 653
0
296 830
1 608 947
3 317 238

1 197 269
22 687
174 852
91 653
10 770
296 830
1 699 947
3 494 008

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

386 022
3 630
165 383
651 362
1 206 397

139 027
0
202 264
651 366
992 657

22 450 068

21 256 964

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Eva och K-B Blomdals minne
Stig Ingemars minne
Fredenmarks minne
Eva Norlins minne
Utters och Zulans fond
Axel Munthes minne
Hundarvspengarna

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Insamlingsorganisationens redovisningsoch värderingsprinciper överensstämmer
med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1
(K3) och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning.
Redovisning av bidrag och gåvor enligt K3:
Villkorade gåvor intäktsredovisades tidigare vid gåvotillfället för att därefter särredovisas som ändamålsbestämda medel i
eget kapital. Enligt K3 skuldförs villkorade
gåvor medn återbetalningsskyldighet till
dess att villkoren är uppfyllda och ingår i
begreppet bidrag.
Villkorade gåvor med återbetalningsskyldighet som tidigare redovisats som
ändamålsbestämda medel har omklassificerats till skuld.
Redovisningsprinciperna är oförändrade
jämfört med föregående år.

Resultaträkningen

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar
som organisationen erhållit eller kommer
att erhålla för egen räkning redovisas som
intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt
anges nedan, till verkliga värdet av det som
erhållits eller kommer att erhållas.
Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för
medlemskap i Insamlingsorganisationen.
Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning
från medlemmen och intäktsredovisas över
den tidsperiod som avses.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen tar
emot en tillgång eller en tjänst som har
ett värde utan att ge tillbaka motsvarande
värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet
bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls
därför att organisationen uppfyllt eller
kommer att uppfylla vissa villkor och om
organisationen har en skyldighet att
återbetala till motparten om villkoren inte
uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det
inget bidrag är det en gåva.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som
intäkt när de erhålls. En gåva som intäktsförts redovisasantingen som en tillgång

eller en kostnad beroende på om gåvan
förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i
verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som
omsättningstillgångar. Gåvor värderas som
huvudregel till verkligt värde. I de fall
organisationen lämnat en ersättning för att
erhålla gåvan minskas gåvans värde med
ersättningen.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren
för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess
villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
Erhållna bidrag värderas till det verkliga
värdet av den tillgång som organisationen
fått eller kommer att få.
Försäljning och övriga intäkter
Intäkt vid försäljning av varor redovisas
normalt vid försäljningstillfället. Prenumerationer redovisas som intäkt linjärt över
prenumerationstiden. Intäkter som inte har
med organisationensprimära verksamhet
att göra redovisas som övriga intäkter.
Leasing
Alla organisationens leasingavtal redovisas
som operationella, d v s leasingavgiften
(inklusive första förhöjd hyra) redovisas
linjärt över leasingperioden.
Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form
av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför
tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser
klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.
Verksamhetens kostnader
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader
som kan hänföras till organisationens
syfte enligt stadgarna, alltså att verka för
djurskydd och djurens välfärd. Det sker
på huvudsakligen fyra olika sätt varför vi
redovisar dessa separat.

tidning, hemsidan, sociala medier
och andra trycksaker. En viktig del är den
konsumentinriktade information vi ger.
Stöd
En stor del av Djurskyddet Sveriges arbete
för att förbättra för djuren görs av våra
lokala föreningar. Antingen genom direkta
insatser genom djurhem eller jourhem eller
genom informationsverksamhet på lokalt
plan. För att våra föreningar ska kunna
utföra detta arbete ger vi stöd från förbundet, både i form av ekonomiska bidrag
men även i form av utbildningar och besök
såsom föreläsningar och liknande.
Påverkan
Vi arbetar med att förbättra lagar och
regler för djur. Detta sker genom direkt påverkan gentemot politiker och myndigheter, ex. genom uppvaktningar, medverkan i
referensgrupper och som remissinstans. Vi
anordnar även seminarier samt försöker få
ut vårt budskap via media.
Barn
Sedan ett antal år har vi en metod för att
utveckla barns empati för djur. Det är ett
skol- och förskolematerial som heter REDE.
Vi utbildar årligen ett antal lärare som i sin
tur använder materialet i sin undervisning.
REDE har bevisad effekt på barns empatiutveckling (genom utvärderingar från
universitet och högskolor).
Insamlingskostnader
Med insamlingskostnader menas direkta
kostnader för insamlingsarbetet. Hit hör
kostnader för vår insamlingskonsult samt
direkta kostnader för administration kring
insamlingsarbetet.
Administration
Administrationen utgör en kvalitétsgaranti
för ändamålet och för givaren. Hit hör
personalkostnader för bokföring, medlemsregister, kostnader för revision, del av hyra
samt del av styrelsens arbete.

Information
Vi ger mycket information till allmänheten om djur och djurskydd. Vi får många
samtal och förfrågningar via mejl och
Facebooksidan om vad som gäller när djur
far illa och vart man gör en anmälan. Vi
ger också själva ut information genom vår
59

Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat
anges nedan.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas
till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan.
Från och med 2014 bokförsförs samtliga
inköp av inventarier av mindre värde som
kostnad.
Föreningen är inte skattepliktig men
använder skatteverkets definition.
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Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med
tillägg för direkta transaktionsutgifter. Efter
det första redovisningstillfället värderas
kortfristiga placeringar enligt lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsälningsvärdet på
balansdagen.
Efter första redovisningstillfället värderas
långfristiga finansiella tillgångar som inte
ärräntebärande till anskaffningsvärde.
Långfristiga räntebärande tillgångar,
exempelvis obligationer, värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning

av effektivräntemetoden.
Alla tillgångar som innehas för riskspridning anses ingå i en värdepappersportfölj och betraktas därmed som en post
vid värdering enligt lägsta värdets princip
respektive vid neddskrivningsprövning.
Kundfordringar värderas individuellt till
det belopp som beräknas inflyta.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
värderas till balansdagens kurs
Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget
kapital redovisas ännu inte förbrukade
gåvor och andra ändamålsbestämda medel.
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Noter
Not 1 Bidrag och avsättningar, gåvor

Allmänheten, bidrag
Andra organisationer, bidrag
Staten, bidrag
Avsättningar
Allmänheten, gåvor
Företag, gåvor
Externa stifteler och fonder, gåvor

Not 2 Övriga rörelseintäkter

Prenumerationer 2014
Deltagaravgifter
Övriga sidointäkter
Reseersättningar
Porto/frakt
Föreläsararvoden 2015
Hyresintäkter, övriga fakturerade kostnader

2015

2014

0
341 567
100 000
0
6 405 604
0
366 276
7 213 447

172 376
200 000
530 000
644 983
4 676 799
268 727
61 276
6 554 161

2015

2014

0
0
0
6 453
4 727
31 898
320 600
363 678

7 370
22 250
25 008
1 903
15 601
0
290 722
362 854
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Not 3 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättninga
Sociala kostnader och pensionskostnader
(varav pensionskostnader)
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
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2015

2014

6
0
6

6
1
7

2 088 768
886 052
(140 699

2 149 614
984 986
162 982)

2 974 820

3 134 600

50 %
50 %

44 %
56 %

I löner och andra ersättningar ingår arvode till styrelsen om 207 280 kronor (föreg år 213 384 kronor).
Dessutom ingår i löner och andra ersättningar lönebidrag om 218 146 kronor (föreg år 397 824 kronor).
Lön til generalsekreteraren under år 2015 uppgår till 500 748 (föreg år 490 819 kronor).
Organisationen har träffat avtal med generealsekreteraren om en uppsägningstid på fyra månder
samt en uppsägningstid på ytterligare nio månader utan arbetsplikt vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Generalsekreteraren omfattas inte av uppsägning enligt LAS.

Not 4 Avskrivningar

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till
väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
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Not 5 Leasingavtal

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 826 544 kronor (föregående år
852 942 kronor).
Hyresavtalet för lokalen är uppsagt och nytt avtal sträcker sig från 2016-02-26 t o m 2019-02-28
med möjlighet till förlängning 36 månader.
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år

2015

2014

691 652
1 516 294
0
2 207 946

683 041
189 972
0
873 013

Not 6 Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Resultatdisp föreg års
Återför avsättning
Återför avsättning
Årets avsättning
Årets avsättning
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Ändamålsb
medel *)

Balanserat
resultat

Årets
resultat

513 994

16 201 770
54 535

54 535
-54 535

-313 994
-200 000
375 478
1 000 000
1 375 478

294 650
16 256 305

294 650

Ändamålsbestämda medel:
313 994 kronor är avsättning för gåvor Djurhemsfaddrar från föregående år som återförs
200 000 kronor är avsättning enligt beslut styrelsen från 2013 som återförs
375 478 kronor är årets avsättning gåvor Djurhemsfaddrar som avser nästa år
500 000 kronor är årets avsättning enligt beslut styrelsen som avser påverkansarbete nästa år
500 000 kronor är årets avsättning enligt beslut styrelsen som avser arbete med verksamheten nästa år
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Not 7 Inventarier

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
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2015-12-31

2014-12-31

245 842
245 842

245 842
245 842

-220 342
-8 500
-228 842

-210 568
-9 774
-220 342

17 000

25 500
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Not 8 Finansiella anläggningstillgångar
Antal

Bokfört

Marknads

värde

värde

Aktier
Atlas Copco

3 060

541 000

637 704

H&M

1 790

453 190

540 759

Corem Property

2 000

253 260

288 000

Investor

3 860

586 594

1 206 636

Hemfösa fastigheter pref

4 000

675 876

610 000

500

162 510

140 750

Handelsbanken

Klövern

1 800

202 500

203 220

Swedbank

2 000

377 239

374 200

500

117 393

153 700

ICA gruppen
Akelius

500

164 727

145 750

Betsson

1 500

121 228

233 250

500

114 118

126 350

10 000

531 143

421 900

JM
Telia Sonera

500

81 305

77 500

Ratos

Alfa Laval

3 000

195 653

146 490

Sectra

882

103 152

103 194

Industrivärden

64

11 123

9 286

SCA

60

13 080

14 790

Volvo

133

15 056

10 520

SEB

375

38 962

33 525

Husqvarna

474

29 672

26 544

Bilia

160

24 640

30 720
8 574

Boliden

60

9 000

Alfa Laval

60

8 000

9 300

Getinge

80

14 000

17 800

100

8 000

8 230

Novo Nordisk

Ericsson

3 500

547 524

1 713 407

UPM Kymme

1 000

120 918

157 396

750

400 995

804 750

5 921 858

8 254 245

Autoliv

Räntebärande
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Räntebärande
SWEFO682C Europa 190819

1 000 000

1 116 500

1 039 000

SWB aktiebevis Afrika

500 000

500 000

317 500

Winwin Europa 160314

100 000

1 010 000

1 039 000

Ericsson 170420

300 000

300 000

304 500

Metso 170420

240 000

240 000

243 912

Stora Enso 170420

850 000

850 000

872 355

Volvo 170420

300 000

Summa räntebärande

300 000

304 140

4 316 500

4 120 407

Robur *) och Nordea
fonder
Allemansfond komplett

9 662

627 869

565 159

Penningmarknadsfond

3 555

361 813

361 706

Humanfond

2 127

1 392 395

1 841 068

Ethica Global

8 155

1 678 535

1 902 944

18 636

2 000 000

1 985 829

4 240

483 951

480 899

SPP företagsobligation
AA Avkastningsfond
Företagsobligation

409

51 604

51 231

Obligationsfond

382

40 907

53 599

Företagsobligation

3 662

392 013

490 942

Räntefond kort plus

5 064

637 555

631 472

19

1 099

1 300

Globalfond

185

18 863

23 078

Nordea indexfond

Räntefond kort plus

16

2 084

3 220

Nordea stragegica ränta
Summa Robur och Nordea
fonder

74

8 458

9 333

7 697 146

8 401 780

*) ROBUR innehar både fonder och räntebärande värdepapper varav två depåer förvaltar
Norlins minnesfond och Blomdals minnesfond.

Not 9 Finansiella anläggningstillgångar

2015-12-31

2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

16 506 926
6 303 855
-4 875 277
17 935 504

15 880 583
10 331 566
-9 705 223
16 506 926

Utgående redovisat värde

17 935 504

16 506 926
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Stockholm den 18 mars 2016

Linda Maria Vonstad				
Ordförande

Sven Stenson

Terese Askerstedt					

Owe Sandström

Göran Gustavsson					

Karina Burlin

Carl Dickfelt					

Veronica Ekström
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”VÅR VISION ÄR ETT SAMHÄLLE
DÄR MÄNNISKOR VISAR
RESPEKT OCH MEDKÄNSLA
FÖR ALLA DJUR.”
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