Verksamhetsberättelse 2007

Djurskyddet Sverige är en ideell riksorganisation med 58 anslutna lokala
djurskyddsföreningar runt om i Sverige. Organisationen har cirka 15 000
medlemmar och har arbetat i över hundra år för att hjälpa djuren.

Inledning

Inledning
Djurskydd i förändring
Den borgerliga regeringen beslöt 2006 med riksdagens stöd för att avveckla Djurskyddsmyndigheten och överföra djurskyddsfrågorna till Jordbruksverket. Överflyttningen trädde i kraft 1 juli 2007.
Jordbruksverket har organiserat verksamheten i djurslagsenheter där djurskydd integreras med
djurhälsa, avel och foder. Regeringen har gett uppdrag till samtliga myndigheter att arbeta med att
underlätta den administrativa bördan för företagen och minska omfattningen av regelverket.
Vad som sker internationellt inom djurskyddsområdet har betydelse även för det svenska djurskyddet. Handeln med livsmedel och djur påverkas om man kan ställa djurskyddskrav på uppfödningen och produktionen.
Djurskyddet Sverige förstärktes kraftigt under 2006 såväl personellt som offensivt. Kansliet har
tagit över ekonomifunktionen och anställt resurser för kampanjarbete. Sedan 2006 har genomförts
regionala träffar för att skapa delaktighet och engagemang. År 2007 satsade Djurskyddet Sverige
på TV 4s Hitta hem och en omfattande kattkampanj som resulterade i många viktiga framgångar
för organisationen.
Nu fortsätter arbetet med att lyfta nya sakfrågor och följa upp de frågor som Djurskyddet Sverige
har initierat. Detta måste ske på internationell och nationell nivå, centralt och lokalt, med allas
gemensamma krafter har vi möjligheter att driva djurskyddsfrågorna på bred front och göra skillnad
för djuren.
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Förbundsstyrelse
Revisorer

Förbundsstyrelse t. o.m. 2007-05-11
Ordförande
Sven Stenson, Kalmar
Övriga ledamöter
Björn Dahlén, Växjö
Anders Jarkiewicz, Oskarshamn
Jan-Åke Hillarp, Skanör
Björn-Fredrik Tollin, Växjö
Eva Norberg, Sundsvall
Gabrielle Rosendahl, Umeå
Gunnela Ståhle, Stockholm
Lars Lindqvist, Vaxholm
Suppleanter
Kerstin Malm, Skara
Ingrid Redbo, Uppsala
Henriette Westholm, Västervik

Styrelse från den 2007-05-12
Ordförande
Sven Stenson, Kalmar
Övriga ledamöter
Björn Dahlén, Växjö
Eva Norberg, Sundsvall
Gabrielle Rosendahl, Umeå
Gunnela Ståhle, Stockholm
Lars Lindqvist, Vaxholm
Kerstin Malm, Skara
Ingrid Redbo, Uppsala
Johan Beck-Friis, Uppsala
Suppleanter
Terese Holmberg, Strängnäs
Eva Lindén, Karlstad
Annika Schenk-Sundström, Göteborg

Revisorer
Revisorer
Christer Björck, Ernst & Young
Gerd Lindström, Uppsala
Revisorssuppleanter
Lars-Erik Bielkemyr, Ernst & Young
Cleas Agetun, Hisings Kärra
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Valberedning
Representation i stiftelser
& fonder
Personal

Sammankallande
Pelle Bratell, Göteborg
Övriga ledamöter
Göran Gustavsson, Örebro
Stefan Hamnstedt, Uppsala
Suppleanter
Christina Lind, Göteborg
Lars Bohlin, Sörberge
Ingela Borgström, Umeå

Representation i stiftelser och fonder
Kerstin Thorborgs Stiftelse
Lena Hallberg har adjungerats som representant då möten hålls i Stockholm.
Joel och Lisa Mönners Fond
Lena Hallberg har adjungerats som representant då möten hålls i Stockholm.
A W Dahlströms Minnesfond och SDR Samfond
Sven Stenson, Gabrielle Rosendahl, Johan Beck-Friis som ordinarie ledamöter och Lars Lindqvist
som suppleant
För Djurskyddet Sveriges övriga stiftelser är förbundsstyrelsen i sin helhet ansvarig.

Personal
Förbundssekreterare
Lena Hallberg
Kansliansvarig
Åsa Hedberg
Kansliassistent
Bella Öberg
Ansvarig utgivare Djurskyddet
Sven Stenson
Redaktör Djurskyddet
Elsa Frizell
Webmaster- hemsidan
Viktor Hedén
Ekonomiansvarig
Stina Öberg
Kampanjansvarig
Anna Gustin
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Sammanträden
Under 2007 hölls tio styrelsemöten, varav ett i Göteborg och övriga på kansliet i Stockholm.
Även under 2007 har styrelsen fortsatt att arbeta i arbetsgrupper. Några nya grupper har tillkommit
t.ex. jaktgruppen. PR-gruppen har tagit upp arbetet på nytt och bytt namn till Kommunikationsgruppen. Arbetet i dessa samt vilka representanter som ingår i respektive grupp redovisas nedan.

Redaktionskommittén
Förbereder och diskuterar teman i tidskriften Djurskyddet, annonsering, layout, tryckeri och innehållet i varje nummer. Kommittén har möte inför varje nummer av Djurskyddet. För att hålla kostnaderna nere har man telefonmöten och träffas bara en till två gånger per år för att diskutera större
förändringar m.m.
I redaktionskommittén ingår
Sven Stenson, ansvarig utgivare och ordförande i förbundsstyrelsen
Elsa Frizell, redaktör
Johan Beck-Friis, styrelseledamot
Ingrid Redbo, styrelseledamot

Arbetsutskottet
Ekonomigruppen upplöstes för att istället ge plats för ett arbetsutskott, AU. AU:s roll är att förbereda beslutsärenden samt ärenden av ekonomisk karaktär och presentera förslag till beslut för den
övriga styrelsen samt ta fram en dagordning till mötena.
I arbetsutskottet ingår
Sven Stenson, ordförande
Anders Jarkiewicz, kassaförvaltare tom maj 2007
Björn-Fredrik Tollin, vice ordförande tom maj 2007
Lars Lindqvist, kassaförvaltare, från maj 2007
Johan Beck-Friis, kassaförvaltare, från maj 2007
Gunnela Ståhle, vice ordförande, från maj 2007
Stina Öberg, ekonomiansvarig
Lena Hallberg, förbundssekreterare

Nytt
Spännande
Värdegrundsmaterial
Helt kostnadsfritt
www.rede.se
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REDE
Djurskyddet Sverige och Svenska Djurskyddsföreningen gör en gemensam storsatsning på landets skolor med målet att alla barn i Sverige ska utveckla ett respektfullt synsätt gentemot djur och
natur. För att nå målet lanseras ett kostnadsfritt värdegrundsmaterial REDE som står för Respekt,
Empati, Djur, Etik. Materialet är anpassat till läroplanen och tänkt att användas av lärare som undervisar barn i åldern sex till nio år.
Hemsidan www.rede.se hade under tiden mars-december över 60.000 besökare, vilket är
mycket för en nystartad och statisk sida.
I REDE-gruppen ingår
Kerstin Malm, ledamot i förbundsstyrelsen
Helena Risinger, ledamot i Svenska Djurskyddsföreningens styrelse
Elsa Frizell, Djurskyddet Sveriges kansli
Petra Ek, Svenska Djurskyddsföreningens kansli, tom juni
Dag Einarsson, projektledare i arbetet

PR-gruppen/Kommunikationsgruppen
Under 2007 har arbetet till viss del legat nere. Arbetsgruppen har under sena hösten 2007 återupptagit sin verksamhet under namnet Kommunikationsgruppen. Prioriteringar för arbetet kommer
att vara att arbeta fram en kommunikationsstrategi för Djurskyddet Sverige.
I Kommunikationsgruppen ingår
Viktor Hedén, webansvarig
Eva Lindén, styrelseledamot
Gunnela Ståhle, vice ordförande i förbundsstyrelsen
Anna Gustin, kampanjansvarig på kansliet
Eva Norberg, styrelseledamot

Kattgruppen
Under 2006 bildades kattgruppen för att se över hur kattfrågan skulle hanteras inom förbundet för
att komma tillrätta med kattproblemet. Under 2007 genomfördes en omfattande kampanj, Kattkampanjen, med syfte att höja kattens status.
I kattgruppen ingår
Ingrid Redbo, styrelseledamot
Gabrielle Rosendahl, styrelseledamot
Anders Jarkiewicz, kassaförvaltare, tom maj 2007

Hästgruppen
Hästgruppen, som också bildades 2006 kommer man att fortsätta att arbeta med hästfrågor.
I hästgruppen ingår
Sven Stenson, ordförande i förbundsstyrelsen
Ingrid Redbo, styrelseledamot
Eva Norberg, styrelseledamot
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Jaktgruppen
Jaktgruppen har under året fungerat som bollplank i jaktrelaterade frågor och ska bland annat
arbeta fram en jaktpolicy.
I jaktgruppen ingår
Sven Stenson, ordförande i förbundsstyrelsen
Ingrid Redbo, styrelseledamot
Kerstin Malm, styrelseledamot
Björn Dahlén, styrelseledamot t.o.m. oktober
Jan-Åke Hillarp, adjungerad från november
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Kattkampanjen
Under 2007 genomfördes den största utåtriktade satsningen någonsin inom Djurskyddet Sverige,
Kattkampanjen. Ansvarig för kampanjen var Anna Gustin som anställdes som kampanjansvarig.
Kampanjen var omfattande och nådde ut över hela landet. Detta skedde dels genom Djurskyddets Sveriges medverkan som sponsor till TV4s nya programserie ”Hitta Hem”, som inleddes den
5 mars, dels föreningarnas arbete på den lokala orten. Bland annat genomfördes en katthelg 1618 mars då ett stort antal föreningar var aktiva ute på gator, torg och på djurhemmen.
Djurskyddets nollvision var kort och koncis - ingen katt ska vara hem- eller ägarlös. Kampanjen
var starten på ett långsiktigt arbete från Djurskyddets sida för att stärka kattens ställning i samhället
och kampanjen hade ett tydligt mål: lagstiftning om märkning och registrering av katter.
För att nå målet genomfördes en namninsamling där drygt 109 000 namn samlades in, vilket är
oerhört bra. Namnunderskrifterna överlämnades till Jordbruksdepartementet den 18 januari 2008
då man också genomförde en manifestation på Mynttorget för att ytterligare lyfta frågan. Därmed
avslutades också kampanjen.
Under året pågick också politisk påverkan på regering och politiker genom besök, uppvaktningar, skrivelser och artiklar.
TV-serien Hitta Hem gick i två omgångar, en i mars och en i oktober. Responsen från allmänheten var bra och kännedomen om Djurskyddet Sverige ökade. Nästan 1 miljon kronor samlades in
och medlemsantalet ökade med 23 %.
Djurskyddet genomförde också ett kattseminarium i samarbete med Riksdagens Djurskyddsforum. Representanter från myndigheter, kommuner, djurhem med mera var på plats för att höra om
kampanjen. Där redovisades också resultatet av den enkät som Djurskyddet skickade ut till landets
kommuner i syfte att få en bild av hur vanligt krav på märkning och registrering var i kommunernas
ordningsföreskrifter.
I juli under Almedalsveckan på Gotland, mötte Djurskyddet jordbruksminister Eskil Erlandsson.
På ett seminarium som Djurskyddet anordnade under veckan, kunde inbjudna representanter från
riksdagspartierna enas om att övergivna katter är ett djurskyddsproblem. Något som även Eskil
Erlandsson kunde ställa sig bakom.
Kampanjen genererade bra utrymme i media både i tidningar lokalt och på riksnivå samt i radio
och TV.
I en enkät till Djurskyddets föreningar, som genomfördes i maj-september, uppgav föreningarna
i sina svar att kampanjen genererat fler medlemmar och gåvor. 96 % av föreningarna som svarade
(45 stycken), hade använt namninsamlingen i sitt arbete. Materialet hade varit användbart och
omtyckt och informationen om kampanjen hade fungerat mycket bra eller bra enligt en majoritet av
föreningarna.
Sammanfattningsvis var Kattkampanjen oerhört lyckad trots att inga löften på en översyn av
kattlagstiftningen har kommit till stånd. Frågan kommer därför att leva vidare, men på andra sätt
som exempelvis genom politiskt påverkansarbete, motioner med mera.
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Remisser 2007
Djurskyddet Sverige har även under 2007 besvarat ett antal remisser. Bland annat har frågor som
överflyttning av den framtida djurskyddskontrollen från kommunerna till Länsstyrelserna, revidering
av gällande och nya djurskyddsföreskrifter och hållande av hund och katt aktualiserats.
Sedan hösten 2004 finns majoriteten av våra remissvar inlagda på vår hemsida:
www.djurskyddet.se.

1. Förslag till föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket, DFS 2004:10, saknr. L5, omtryckt i DFS 2006:9, saknr. L5:3
Djurskyddsmyndigheten har reviderat föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket
m.m. Djurskyddet Sverige (DS) har beretts möjlighet att avge synpunkter på Djurskyddsmyndighetens förslag.
DS vill betona värdet av att gällande föreskrifter ses över och anpassas till ny kunskap och
beprövad erfarenhet. Det är också viktigt att lagstiftningen kan motiveras från djurskyddssynpunkt. Djurskyddsmyndighetens revidering har föregåtts av samråd med näringens organisationer
avseende nötkreatur, gris och får. DS är kritisk till att myndigheten inte valt att i samrådet inkludera
djurskyddsorganisationerna.
DS vill framföra att det kan finnas ett värde i att på sikt inrikta svensk lagstiftning mot funktionskrav snarare än detaljregler. En sådan utveckling skulle sannolikt gynna utveckling av nya djurhållningsformer positiva från djurskyddssynpunkt. Det är angeläget med ökad regelförståelse hos
djurhållarna. Dagens system är mycket inriktat på att tillgodose kontrollmyndigheterna. DS anser
att forskningsresurser bör satsas på system som mäter djurens välfärd, välfärdsindikationer, som
alternativ till dagens system som detaljreglerar djurens miljö och skötsel.
Men eftersom målsättningen i djurskyddsarbetet är att förebygga djurskyddsproblem måste
det även i fortsättningen finnas förutsättningar för att behålla såväl förprövning av djurstallar som
förprövning av ny teknik. Det innebär att det kommer finnas behov av riktlinjer kring djurmiljö, utrymmesbehov m.m.

2. Avvecklingen av Djurskyddsmyndigheten
Regeringens budgetmedel till djurskydd blir avgörande för svenskt djurskydds framtid. En sammanslagning av Djurskyddsmyndigheten med Jordbruksverket får inte innebära att djurskyddet får
lägre prioritet.
Regeringens utredare Bertil Norbelie har föreslagit att djurskyddsfrågorna ska flytta till Jordbruksverket i Jönköping. Regeringen föreslår nu ändringar i djurskyddslagen som innebär att man inte
anger vilken myndighet, som ansvarar för djurskyddsfrågorna.
Djurskyddet Sverige ser med oro på den framtida utvecklingen av svenskt djurskydd. En nedläggning av Djurskyddsmyndigheten innebär i sig en risk för att djurskyddet får mindre uppmärksamhet och minskade resurser. Den eventuella fördelen med att djurskyddsfrågor samordnas med
djurhälsa, avels- och foderfrågorna i Jordbruksverket, kan snabbt förloras om Jordbruksverket inte
får tillräckligt med medel för att driva djurskyddsfrågorna

3. Förslag till föreskrifter och allmänna råd om offentlig djurskyddskontroll, DSM Dnr 2005-2221
Djurskyddet Sverige ser förslaget till föreskrifter och allmänna råd som ytterligare att viktigt dokument i processen att ge Sverige ett fullgott djurskydd.
I de föreslagna reglerna borde åtalsprövning inrymmas under en separat del där det klart framgår en skyldighet att vid misstanke om brott anmäla detta till åtalsprövning.
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4. Synpunkter på Djurskyddsmyndighetens förslag på nya föreskrifter
och allmänna råd om hållande av hund och katt. Dnr 2006-0592
När Djurskyddsmyndigheten startade 2005 satte man igång med en omfattande översyn av regelverket, det så kallade föreskriftsprojektet. Nu har man kommit till reglerna för hållande av hund och katt.
När myndigheten har tagit fram ett förslag skickar man ut det på remiss till olika intressenter för att få
så många synpunkter som möjligt på det nya förslaget.
Djurskyddet Sverige är en av de så kallade remissinstanserna som har tillfrågats om synpunkter
på förslaget. Djurskyddet Sverige välkomnar förslaget, men det finns några frågetecken.
• Man bör göra om paragrafen så att det blir tillåtet att förvara en hund i bur tillfälligt i högst 1-2 timmar. Men under förutsättning att hunden är van vid buren och trygg i den och att det inte sker mer än
en gång per dygn.
• Det är oacceptabelt och onödigt med användande av synligt elstängsel till hundar.
• Att hundar och katter ska få sitt behov av social kontakt tillgodosett är bra men alltför opreciserat. I
det allmänna rådet talas det om några timmars kontakt med människor varje dag. Hund och katt skiljer sig åt i flera avseenden, varav ett är det sociala behovet av kontakt och aktivering tillsammans med
människor. För de flesta hundar är nivån i det allmänna rådet satt alltför lågt. En hund mår inte bra av
att vistas ensam i rastgård eller bostad förutom några timmar per dag. Tyvärr kan denna paragraf och
tillhörande allmänna råd leda till en slutsats som inte är förenlig med de sociala behov som hundar
har.
• Det är klart visat att dåliga förhållanden med kattlådor är en av de vanligaste orsakerna till problem
med katter och ett problem som ofta leder till avlivning. Därför är föreskriften om förhållandena runt
kattlådorna mycket viktig.

5. Förslag till förändring av Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och
allmänna råd (DFS 2004:10, saknr. L5, omtryckt i DFS 2006:9, saknr.
L5:3) om transport av levande djur
Djurskyddet Sverige anser att det är viktigt att Sverige utnyttjar rådets förordning (EG nr 1255/97
ändrad 22 december 2004) och utformar nationella föreskrifter med skärpta djurskyddskrav för
transporter av levande djur. Sverige har därmed möjlighet att vara föregångare och pådrivande i det
europeiska djurskyddsarbetet för att förbättra förhållanden för djur i samband med transport.
Hantering och skötsel av djur i samband med transport är ett av de viktigaste områdena från
djurskyddssynpunkt. Handel med levande djur innebär en stor risk från smittskyddssynpunkt
genom spridning av smittsamma sjukdomar och antibiotikaresistens. Transport med levande djur
innebär ett antal stressande moment, som på - och avlastning av djuren, blandning av djur, trängsel i en ny miljö, vibrationer och negativa effekter av långa transporter. DS anser därför att man bör
sträva efter att ersätta handel med levande djur med handel med slaktkroppar, kött, sperma eller
embryon.
Förslaget till föreskrift är svåröverskådligt och svårtolkat. Det kommer krävas ett omfattande
arbete för att göra föreskriften förståelig för de som berörs av regelverket. En väsentlig fråga är
definitionen av begreppet ekonomisk verksamhet. Så länge en sådan definition inte finns, försvåras
genomförande. DS stöder föreskrifternas förslag att behålla grundregeln om maximalt 8 timmars
transporttid och att dessa 8 timmar ska gälla för transport till slakt (4 kap §§ 8 och 12).
Djurskyddsmyndighetens förslag innehåller några förbättringar när det gäller minskade maximala
transporttider bl.a. för icke avvanda djur. Å andra sidan ges en generell möjlighet till förlängning
med två timmars transporttid för livdjur (4 kap 15§). Detta urvattnar den ursprungliga ambitionen till
förbättring. DS anser att de maximala transporttiderna för livdjur fortfarande är oacceptabelt långa.
DS är också kritisk till att föreskrifterna inte sätter upp en maxgräns för transport. Efter 24 timmars vila tillåts fortsatt transport. Detta innebär att transportmomenten kan upprepas utan begränsningar. Djuren kan transporteras i princip hur länge som helst. DS vill hänvisa de åtgärder som
föreslås i Danmark, där man vill begränsa den totala transporttiden för grisar till 24 timmar.
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6. Synpunkter på förslag angående den djurförsöksetiska prövningen,
enkät med anledning av arbetet med remiss Jo2007/2644
Djurskyddet Sverige anser att det är en bra idé att inrätta en central nämnd för den djurförsöksetiska prövningen. Det kommer att innebära att den ursprungliga möjligheten att överklaga beslut
av en regional nämnd till en förvaltningsdomstol försvinner. Det kan dock finnas vinster med en
snabbare handläggning och en bred kompetens.
Vi anser att alternativ 1 är att föredra, dvs att nämnden, förutom ordförande, består av tre vetenskapsmän/forskare och tre lekmän. Lekmannasidan bör då, förutom en företrädare för djurskyddsintressen, även företrädas av veterinär och etolog för att få en så bred kompetens som möjligt.
DS anser också att förslaget att införa en möjlighet att överlämna ett ärende på regional nivå
till den centrala är positiv. Tre ledamöter är ett lagom stort antal för detta ändamål. Den centrala
nämnden kan i dessa fall fungera som ett ”bollplank” eller som en möjlighet att sätta en övergripande praxis. Idag kan det vara problem med olika bedömningar i olika nämnder och även i de
förvaltningsdomstolar som dessa ärenden överklagas till.
Förhoppningsvis kan det leda till en mer konsekvent bedömning och en större möjlighet att
samordna och åtgärda eventuella svårigheter eller problemområden som framkommer i olika
nämnders bedömningar.

7. Förprövning av stallbyggnader Dnr 39-345/07
En väl fungerande förprövning är en förutsättning för att främja ett gott djurskydd. Jordbruksverket
har fått regeringens uppdrag att göra en översyn av systemet med förprövning av stallbyggnader
från djurskydds - och djurhälsosynpunkt.
Djurskyddet Sveriges remissvar i korthet:
• Förprövningen ska behållas som ett viktigt instrument för att främja ett gott djurskydd
• Förprövningen bör utvecklas och omfatta hela gården och även smittskyddsaspekter
• För att öka kompetensen, ge möjlighet till mer likartad bedömning och ökad effektivitet bör förprövningen specialiseras mer än i dag
• Förenklingar får inte innebära att syftet med förprövningen förfelas
• En övergång från detaljreglering till funktionskrav kommer kräva god kompetens, vilket talar för en
ökad specialisering av verksamheten.
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8. Promemoria med förslag till lag om ändring i djurskyddslagen Jo
2007/2787/RS
Med anledning av att regeringen avser att finansiera förprövningen med allmänna medel föreslår
Jordbruksdepartementet en ändring i djurskyddslagens 3 §. För den som inte iakttar skyldigheten
att förpröva sin ny-, till- och ombyggnation föreslås möjligheten att ta ut en avgift med lägst 10 000
och högst 40 000 kr.
Djurskyddet Sverige (DS) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget:
DS har inga invändningar mot förslaget till § 3a. DS vill dock betona att förprövningen är ett viktigt
instrument för att förebygga djurhälsoproblem och för att främja ett gott djurskydd. Därför är det
viktigt att förprövningen kan bibehållas och utvecklas för att förhindra djurskydds- och djurhälsoproblem i den framtida djurhållningen.
Vid ny- och ombyggnation av djurstallar ska finnas möjlighet att tillämpa ny kunskap, som
främjar djurens välfärd och god djurhälsa. Därför är det oerhört viktigt att tillräckligt med budgetmedel avsätts så att förprövningen får tillräckligt med resurser och kan utföras med hög kvalitet. Från
djurskyddssynpunkt är det inte acceptabelt med för långa väntetider för ny- och ombyggnation
eftersom detta förhindrar en utveckling av djurmiljöerna.

9. Yttrande över SOU 2007:24, Veterinär fältverksamhet i nya former,
Dnr Jo2007/1374
Djurskyddet Sverige (DS) har tagit del av den aktuella utredningen. Tillgången till kompetent veterinär
service är en viktig djurskyddsfråga. Att behandla det enskilda djuret men också att bekämpa och
kontrollera allvarliga smittsamma djursjukdomar har stor betydelse från djurskyddssynpunkt.
God tillgänglighet på jourhavande veterinärer tryggar snabbt insättande av behandling eller avlivning av sjuka djur för att skydda dem mot onödigt lidande. Veterinärtillgången på obekväm arbetstid
har i det avseendet en viktig djurskyddsaspekt. Att säkerställa en från djurskyddssynpunkt tillfredställande tillgång till klinisk veterinärservice för djur, eller bara lantbrukets djur, är därmed en offentlig
uppgift.
Vi motsätter oss därför förslaget att avveckla distriktsveterinärorganisationen (DVO) eftersom vi
anser att utredaren inte på ett övertygande sätt har kunnat redovisa hur en avveckling ska kunna
genomföras med bibehållet gott smittskydd i hela landet och godtagbart djurskydd i främst djurglesa
områden. DS anser att det krävs en mer noggrann och heltäckande konsekvensanalys av utredningens förslag till privatisering av de statliga distriktsveterinärerna.
Vi anser således att det finns starka skäl till varför staten genom DVO bör ha det yttersta ansvaret
för att det i hela landet ska finnas ett väl fungerande veterinärväsende. Vi anser däremot inte att DVO
bör bevaras i sin nuvarande form. Vårt gemensamma förslag till regeringen är istället att låta reformera
DVO genom att vidareutveckla utredarens förslag till marknadsmodell 1 i betänkandet.
Erfarenheten talar för att den svenska modellen är effektiv när det gäller att snabbt kunna spåra
och bekämpa epizootier. Sommarens utbrott av grissjukdomen PRRS och det föredömliga samarbetet mellan DVO, andra berörda myndigheter och näringens organisationer illustrerar värdet av en
snabb, flexibel och uthållig organisation för ett säkert smittskydd även i semestertider.
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10. Mervärden i KRAV:s regler
Djurskyddet Sverige (DS) har beretts möjlighet att framföra synpunkter på KRAV:s regelverk. Syftet
är att definiera vad som är KRAV:s mervärden relativt konventionell produktion eller certifiering enligt
andra regelsystem och också eventuellt föreslå förändringar i regelverket.
DS begränsar sina synpunkter till regelverket kring djurhållning och då speciellt det som berör
djurens välfärd. DS anser det väsentligt att KRAV:s regelverk har hög trovärdighet och bygger på
känd kunskap och beprövad erfarenhet. DS vill värna om de speciella djuromsorgsvärden som
finns i KRAV:s regelverk, som inte har sin motsvarighet i EU:s ekologiska regelverk.
Tydligast är detta när det gäller KRAV:s regler för grishållning, där EU:s regelverk har mycket
lägre djurskyddsambition än KRAV. Å andra sidan har det funnits inhemska krav på att minska den
europeiska ambitionen exempelvis genom kravet på lösgående kor.
DS anser att det är viktigt att KRAV inte sänker sin nivå till EU:ekologisk nivå inom djurskyddsområdet.

11. Förslag på synpunkter på promemorian Djurskyddskontroll m.m. i
statlig regi, (Ds 2007:33). Jo2007/2776
Djurskyddet Sverige ser många fördelar med promemorians förslag, och förordar i stort att förslaget genomförs så snart det är praktiskt möjligt. Det är dock viktigt att den lokala förankringen för
djurskyddstillsynen kvarstår även i Länsstyrelsens regi och att länsstyrelserna tilldelas tillräckliga
resurser för att bemanna med tillräcklig och kompetent personal.
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Skrivelser 2007
Här presenteras några av de skrivelser som Djurskyddet har skickat till olika instanser under 2007.
Tanken är att göra mottagaren observant på ett djurskyddsproblem för att försöka åstadkomma en
förändring eller ändrad attityd till hur djur hanteras.

Öppet brev till Sveriges Television
Katter klarar sig inte själva!
Hemlösa katter är i Sverige ett av våra största djurskyddsproblem. Hemlösa katter far illa, blir sjuka
och svälter. I det engelska kattprogram som SVT sände igår, måndagen den 12/2, gavs bilden av
att katter klarar sig bra utan människan. Djurskyddet Sverige vill framföra följande:
Att katter är halvvilda djur som klarar sig själva utomhus är den allvarligaste missuppfattningen som
över huvud taget finns om katter. Det är ytterst beklagligt att Sveriges Television sprider denna
missuppfattning på bästa sändningstid i TV. Risken är stor att okunniga kattägare släpper ut sin
katt i tron att den klarar sig själv.
Katter som lever utan regelbunden tillsyn är ofta skygga för människor. De kan därför få lida
länge på grund av sjukdomar som skulle kräva behandling. Dessa katter har oftast öronskabb och
invärtes parasiter.
Klimatet i Sverige lämpar sig inte för ständig utevistelse hos katt, även om katten skulle utfodras
kontinuerligt. En katt som tvingas att leva ute på egen hand klarar inte att försörja sig på enbart
jakt, särskilt inte vintertid. Det är ett stort problem att folk lever i villfarelsen att katter klarar sig bra
på egen hand, och det ger då helt fel signaler om vi accepterar att människor släpper ut katter på
detta sätt i tron om att katten klarar sig själv. Det är ett brott mot djurskyddslagen att överge sin
katt!
Katter kan inte försörja sig själva utomhus och året runt i Sverige, utan svälter ihjäl om de inte
blir utfodrade. De kan dessutom förfrysa perifera kroppsdelar som öron, svans och tår. Svält och
parasitangrepp leder till att de lättare drabbas av bl.a. infektionssjukdomar och skador som ofta
leder till en lång och plågsam död.
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Till produktionsansvarig på Kanal 5
I måndags den 16 april sändes avsnitt sju av 100 Höjdare. En programserie som enligt information på kanal5.se presenteras som ett program där man visar upp Sveriges roligaste och mest
fantastiska människor.
I avsnittet framträder norska Ingar och berättar om sitt sexliv, där han bland annat beskriver
att han till och med har sex med djur. Djurskyddet Sverige har under ett flertal år, tillsammans
med veterinärkår och djurorganisationer m.fl, arbetat för en skärpning av den lagstiftning vi har i
Sverige idag för att få ett slut på sexuella övergrepp på djur. Sexuellt utnyttjande av djur innebär ett
utnyttjande av individer i en beroendeställning i handlingar som de inte riktigt förstår, och som de
omöjligen med insikt kan ge samtycke till.
Vi måste alla medverka till att sexuella övergrepp på djur blir en företeelse som inte är accepterad i vårt moderna samhälle, varken i Sverige eller i våra grannländer. Genom programinslaget
framstår Kanal5 som ett synnerligen okunnigt och omdömeslöst företag som genom programmet
bidrar till att människor som begår övergrepp av detta slag anses ”roliga” eller ”normala”.
Många människor har upprörts av innehållet och den framtoning som företeelsen sexuella
övergrepp på djur får i er programserie. Vi kan bara beklaga och uppmanar produktionsansvarig att
inte visa inslag som på detta sätt legitimerar övergrepp på levande varelser. Vi emotser ett svar på
detta brev.

Till Jordbruksminister Eskil Erlandsson
Förbud mot import av katt – och hundskinn till Europeiska Unionen
Få frågor har upprört unionens medborgare som hantering av hundar och katter i Kina och andra
asiatiska länder för produktion av skinn. Fasanfulla bilder i media med djur i trånga burar och
skoningslös slakt har medverkat till att en stark opinion, som påverkat Kommissionen att lägga ett
förslag om importförbud för hund – och kattskinn till EU.
Det finns också ett starkt stöd från en majoritet i Europarlamentet att införa ett importförbud.
Endast på detta sätt kan man tvinga dessa länder att acceptera ett annat synsätt när det gäller
hanteringen av djur.
Djurskyddet Sverige, den rikstäckande djurskyddsorganisationen, har sedan länge verkat för att
Sverige och EU ska införa förbud mot nyttjandet av hundar och katter för pälsproduktion genom
att förbjuda importen. Vi noterade med glädje att förra jordbruksministern drev frågan i ministerrådet. Hon gav också en särskild utredare i uppdrag att i brist på importförbud söka finna frivilliga
lösningar för att ge detaljhandeln och konsumenterna möjlighet att välja bort hund – och kattskinn.
Frågan närmar sig nu ett definitivt ställningstagande i ministerrådet. Djurskyddet Sverige vill därmed ha besked om regeringens uppfattning i frågan. Är Sverige berett att ge ett tydligt klart stöd till
Kommissionens förslag till importförbud utan undantag. Med förhoppningen om ett snart svar.

Till Miljöminister Andreas Carlgren, Statens Naturvårdsverk
Ang vetenskaplig jakt på vikaresälar
Djurskyddet Sverige har tidigare protesterat mot ”skyddsjakten” på gråsäl i Östersjön på djurskyddsetiska grunder. Dessa omfattar stor skadeskjutningsrisk vid jakt på säl i sjön, då träffytan för
dödlig träff är mycket ringa (endast hjärnan). Alla andra träffar i målet ger allvarliga skadeskjutningar
med långvarigt lidande som följd. I värsta fall tar det flera veckor innan en säl med avskjuten käke
svälter ihjäl. Det är inte heller nog med denna svårighet utan även att målet har en rörlighet horisontellt och genom vågrörelsen även vertikalt. Skott mot säl i sjön är därför extremt svåra och riskerna
för skadeskjutning är därmed mycket större än vid vanlig jakt på land. Därtill kommer att ett effektivt
eftersök med följande avlivning är i det närmaste omöjlig. Den misslyckade forskningsjakten på
gråsäl som föregick ”skyddsjakten” på gråsäl talade sitt tydliga språk.
Vid jakt på vikaresäl är problemen accentuerade eftersom vikaren är mindre (mindre målområde)
och dessutom visar en betydligt lägre profil i vattnet än någon annan av de svenska sälarna.
Kustlaboratoriet har ansökt om vetenskaplig jakt på 40 vikare för att studera vikarens födoval.
En sådan undersökning kan göras genom att tillvarata vikarmagar från Naturhistoriska Riksmuseets
sälstudier. Det finns dessutom moderna födovalsstudier på vikare från Finland,

16

Skrivelser 2007
vilka omfattar motsvarande område som det föreslagna svenska. Reliktpopulationen av vikare i
Östersjöområdet är dessutom mycket liten (ca 6000 sälar) och har ett stort värde eftersom den
varit isolerad från de arktiska populationerna sedan Östersjön avsnördes från Atlanten efter senaste
istiden. Dödligheten är dessutom stor bland vikare pga fiskets fångstredskap och populationstillväxten minskande eftersom föryngring på Bottenvikens, Bottenhavets och Finska vikens isar
hindras av den pågående klimatförändringen.
Den föreslagna jakten är dessutom ett försök att få igång ”skyddsjakt” även på vikare precis
som gjordes innan den nu sedan flera år pågående ”skyddsjakten” på gråsäl. Djurskyddet Sverige
anser att jakten inte kan genomföras på ett djurskyddsmässigt korrekt sätt och därför inte bör tillåtas. Djurskyddet Sverige kan inte heller se att det finns fog för den föreslagna vetenskapliga jakten.
Djurskyddet Sverige anser inte heller att jakten bör bedrivas under vikarens kutnings- och lactationsperiod och kanske inte heller under en månad efter denna, då vikarekuten tycks följa modern
betydligt längre än våra övriga sälar.
Djurskyddet Sverige motsätter sig därför att Kustlaboratoriet får tillstånd till den föreslagna vetenskapliga jakten på vikare. Ges ändå tillstånd, så bör jakten endast få ske under tiden juli – januari,
då kutningstiden i Östersjön är februari – mars och lactationsperioden är två månader. Jakten bör
alltså inte få ske under februari – slutet av maj och under minst en månad efter avvänjningen. Jakt
bör för säkrare skott endast få bedrivas på sälar på land eller is och inte från båt.

Till Naturvårdsverket
Ang jakten på gråsäl
Det är högst otillfredställande att Naturvårdsverket nu givit tillstånd till ny gråsälsjakt i Östersjön.
Djurskyddet Sverige har tidigare protesterat mot denna jakt eftersom bestämmelserna tillåtit jakt på
djur i sjön. En säl är, trots att den är ett stort djur, simmande i vatten ett litet mål – endast träffar i
hjärnan är omedelbart dödande. Målet är dessutom rörligt både horisontellt och vertikalt p g a sälens rörelse och vågrörelserna. Detta gör säljakt i sjön mycket svår. Till detta kommer att till skillnad
från jakt på hjortvilt på land inga effektiva eftersök kan göras vid skadskjutning. Detta visade bl a
den s k försöksjakten under 1990-talet.
Vi skulle knappast ha tillåtit älgjakt i Sverige om skadskjutna djur inte kunde uppspåras och
avlivas. Detta visas bl. a. av att lagstiftningen kräver att eftersökshund skall finnas tillgänglig på
skottplatsen inom 2 timmar efter påskjutningen av klövvilt, björn och lo.
När nu Naturvårdsverket dessutom tillåter jakt på säl från båt ökas riskerna för skadskjutning
högst betydligt. Att skjuta från en rörlig plattform och mot ett i flera samtidiga riktningar rörligt vilt är
aldrig att rekommendera. Tvärtom råder man vid annan kuljakt jägare att ta stöd för armbågar och
bröst eller för vapnet för att kunna avfyra så säkert dödande skott, som det är möjligt. Detta är inte
applicerbart vid säljakt från båt och alla träffar som inte tar i hjärnan är skadeskjutningar, som leder
till ett mycket begränsat eftersök om något över huvud taget. Träffar i nos eller käkar orsakar i bästa
fall förblödning, men detta torde vara sällan, och i sämsta fall till en långsam svältdöd. Gråsälar har
oftast ett kraftigt fettlager, som först kommer att förbrukas. Deras nervsystem skiljer sig inte från
vårt. Smärtorna och stressen av att inte kunna genomföra normala beteenden utsätter dem också
för stort lidande.
Vid jakt på ringduva, gäss och änder i Sverige skall under barmarksäsongen eftersökshund
medföras och på övriga fågelarter under skymnings- och nattjakt. Det är märkligt att sälar, som
intellektuellt är lika högt stående som våra hundar, inte ens får ett skydd vid skadskjutning som är
jämförbart med det för ringduva, gäss och änder.
Med de nya bestämmelserna ges det per automatik rätt till fiskare att medföra studsare i båten
och att använda denna mot gråsäl i vattnet. Rapportskyldigheten tillämpas troligen endast i undantagsfall annat än för bärgade sälar. En stor del av de dödskjutna sälarna kommer att sjunka och
inte kunna bärgas. Skadeskjutningar kommer att betraktas som bommar och totalt kommer många
fler sälar att drabbas än det tillåtna antalet.
Djurskyddet Sverige undrar, vilken cynism som styrt Naturvårdsverkets tillståndsgivning? Är det
bara ersättningen till av sälskador på redskapen drabbade fiskare, som driver Naturvårdsverket eller är detta bara ett led i att i framtiden ordna fler jakttillfällen för marklösa stadsboende jägare för att
dessa skall få möjlighet att i högre grad bedriva sin hobby. Säljakten är ur jaktsynpunkt synnerligen
oetisk. Den följer inte ens de normala kraven på säkra skott, eftersök av skadat vilt och möjlighet
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att bärga bytet. Den jägare som bedriver jakten följer oftast inte de etiska regler som skall spegla
grundsynen på den nordiska jakttraditionen nämligen:
•
•
•

att man skall vara aktsam om viltet och naturen
att man skall jaga så att inte viltet utsätts för onödigt lidande
att man skall på rätt sätt ta hand om det fällda viltet

Det är en skam att Naturvårdsverket på detta sätt bidrar till att synen på svensk jakt urholkas och
att djur får utsättas för så stora skadeskjutningsrisker som vid säljakt i sjön. Hade det varit fråga om
att begränsa sälstammen och inte genom skadskjutningar lära sälar att hålla sig borta från redskap,
så hade jakten varit inriktad på kutar som kan avlivas både enklare och säkrare än vuxna djur. Hade
det varit fråga om att komma tillrätta med sälskadorna på redskap så hade utbetalda ersättningar
istället satsats på förbättrade redskap och fångstmetoder. Huvudsyftet verkar dock vara att få till
stånd en allmän jakt.
Djurskyddet Sverige protesterar mot de nya reglerna för gråsälsjakten, den av oss i tidigare skrivelse påtalade forskningsjakten på vikare, som enligt uppgift skall vara starten på en till en början
begränsad jakt på denna art, och den återgång till en syn på rovdjur som skadedjur, vilka därför
kan behandlas hur illa som helst. Naturvårdsverket skall bidra till en nyanserad syn på rovdjur istället för som nu understödja en reaktionär, ålderdomlig och ovetenskaplig uppfattning om rovdjuren
– sälarna - och därigenom ge stöd åt den högröstade synen på de landlevande rovdjuren, som så
ofta ges uttryck åt i media och som lett till så många hatjaktbrott mot de stora rovdjuren.
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Stipendiater som tillsammans får dela på
Svenskt Djurskyddsstipendium 2006 (delas
ut under 2007)

Stipendiater
Representation i
referensgrupper &
styrelser

Djurskyddsstipendium 2006
Djurskyddsstipendiet är en årlig utdelning som med början år 1987, delas ut för insatser som leder
till förbättrat djurskydd. Summan är på 40.000:- fördelat på högst 2 pristagare. Den djurskyddsfrämjande insatsen skall vara av väsentlig betydelse för ett förbättrat djurskydd.

Följande två föreningar fick under året dela på Djurskyddsstipendiet:
Svenska Rovdjursföreningen: SRF är en organisation som arbetar för att människor och rovdjur ska kunna leva tillsammans i Sverige och för att öka människors acceptans för rovdjuren och
förståelsen för att också rovdjuren har rätt att finnas i vår natur och nyttja sina naturliga byten.
SRF är den enda tydligt synliga, aktiva och objektiva organisationen som fungerar som motpart till
de alltmer högljudda lobbyinggrupperna mot stora rovdjur. Aktiviteter där våra stora rovdjur utsätts
för förgiftningar, snarfångst och hetsjakter med bl.a. överkörning av främst varg, järv och björn.
Detta innebär ett oerhört lidande för djuren. Djurskyddet Sverige bör stödja alla positiva insatser för
att få stopp på denna grymma tjuvjakt och SRF verkar aktivt mot denna.
Riksföreningen Hänsynsfull jakt: DS anser det angeläget att stötta en förening som arbetar för
de vilda djur som kallas jaktbart vilt. RHJ är en liten organisation som vill uppmärksamma djur och
faunaskyddsproblem i samband med jakt och verkar för att beakta etiska och humanitära synpunkter på jakt. Inom Djurskyddets verksamhet inryms också arbete för de vilda djuren, vilket fastslogs
på förra stämman 2006 och frågor som hanterar djurskyddsproblem vid jakt är ett område som vi
kommer att arbeta vidare inom.

Representation i referensgrupper och styrelser
WWF:s förtroenderåd
Sven Stenson har under året varit Djurskyddet Sveriges representant.

Djurhemsföreningen
Djurhemsföreningens arbete fortsätter att öka, trots att målet är det motsatta, att det i framtiden inte
ska behövas några djurhem. Det pågår ett fantastiskt arbete med ideella krafter på djurhemmen.
Ordförande är Anders Jarkiewicz och vice ordförande är Eivor Karis. Idag är 33 djurhem anslutna till
DHF.

Djurskyddsmyndigheten
En stor förändring som skett under året är att verksamheten vid Djurskyddsmyndigheten flyttats
över till Jordbruksverket från den 1 juli 2007. De råd som verkade under Djurskyddsmyndighetens
tid har mer eller mindre legat på is under hösten, i vissa fall har något möte hållits och vissa av
rådens framtida existens är fortfarande oklar.

Djurskyddsmyndighetens Djurskyddsråd
Björn Dahlén

Djurskyddsmyndighetens råd för alternativa behandlingsmetoder
Kerstin Malm
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Djurskyddsmyndighetens referensgrupp för matfågelhållning
Björn Dahlén

Djurskyddsmyndighetens referensgrupp för värpfågel
Sven Stenson

Djurskyddsmyndighetens styrelse
Lena Hallberg

Den svenska plattformen för alternativa metoder till djurförsök,
Swecopa
För att samordna information och försöka påverka forskningen bildades år 2004 den svenska
plattformen för alternativa metoder till djurförsök, SWECOPA. Styrelsen består av representanter
från organisationer, universitet, läkemedelsföretag och myndigheter. Lena Hallberg sitter med som
ledamot i plattformens styrelse.

Sveriges Konsumenter
Sedan 2006 är Djurskyddet Sverige medlemmar i Sveriges Konsumenter. Det finns många frågor
som relaterar till den verksamhet som Sveriges Konsumenter driver när det gäller exempelvis livsmedel. Krav på ursprungsmärkning av animaliska produkter är en fråga som vi kan samarbeta kring
i och med vårt medlemskap.

Inriktningsrådet för djurvård
Ett nytt uppdrag som Djurskyddet Sverige har fått 2007 är som repesentant i Inriktningsrådet för
djurvård. Djurskyddet fick en förfrågan från Annika Brage som är planeringsledare i rådet. Syftet är
att vi ska bidra med kompetens och input för bland annat utbildningen på lantbruksutbildningarna.
Annika Schenk Sundström har utsetts till Djurskyddets representant.

Internationellt
Nordiska Djurskyddsrådet: Det nordiska samarbetet fortsätter. Nordiska Djurskyddsrådet är
en sammanslutning av representanter från de nordiska länderna. Ordförande är från 2005 Arne
Stevns från Dyrenes Beskyttelse, och som sekreterare sitter Bodil Riis från samma organisation.
Årets möte hölls i Färjestaden på Öland i augusti 2007. Sven Stenson, Gunnela Ståhle och Lena
Hallberg deltog från Djurskyddet Sverige.
Det var en del diskussioner om WSPA:s insamlingsaktiviteter i våra respektive länder och vad det
kan få för konsekvenser för föreningarnas kampanj- och insamlingsarbete. Sakfrågor som aktualiserades var t.ex. cirkusdjur, burhöns och kastrering av smågrisar.
Eurogroup for Animal Welfare: Djurskyddet Sverige är medlem i Eurogroup for Animals, en
lobbygrupp som arbetar med att förbättra djurskyddet inom Europa genom skärpt och förbättrad
lagstiftning. På Europanivå drivs de större frågorna som till exempel långa djurtransporter, slakt och
avlivning samt förändrade attityder till djur och djurskydd. Gunnela Ståhle har valts in Eurogroups
styrelse och har därmed möjlighet att få en bättre insyn i arbetet och ökade möjligheter att påverka.
Det är också ett erkännande av arbetet i vår egen organisation.
WSPA: I juni 2004 valdes Sven Stenson in i styrelsen för WSPA, den globala organisationen World
Society for Protection of Animals som har samarbete med drygt 800 medlemsorganisationer i
nästan 150 länder, varav Djurskyddet Sverige är en. Sverige har hög status när det gäller djurskyddsfrågor och det är viktigt att den som företräder Djurskyddet Sverige är väl insatt i de olika
frågor som man arbetar med inom WSPA. Uppdraget som ledamot får man genom att medlemsorganisationerna rekommenderar eller lämnar förslag på lämpliga kandidater som sedan intervjuas av
en kommitté innan man väljs in.
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Gåvor och donationer
Bidrag
Erhållna bidrag, arv och gåvor har jämfört med 2006 ökat radikalt och uppgick under året till drygt
fem miljoner kronor. En del av detta kan tillskrivas Kattkampanjen med insamling och ökat antal
medlemmar. En annan orsak är att intäkterna från arv har mer än fördubblats under 2007. Vi hoppas på en fortsatt uppåtgående trend när det gäller ekonomin.
Styrelsen vill rikta ett särskilt stort tack till alla som har bidragit till den positiva ekonomiska
utvecklingen.
Under 2007 har Djurskyddet Sverige lämnat bidrag med drygt 1,3 miljoner kronor. Ändamålen
har varit olika djurskyddsfrämjande åtgärder som exempelvis kastreringskampanjer, verksamhetsbidrag till föreningarna, utbildning och forskning.

Gåvor & donationer
under 2007
Medlemmar
Året som har gått
Kansliet

Medlemmar
En mycket glädjande utveckling under året har varit medlemsökningen. Vid årsskiftet hade Djurskyddet Sverige 14 600 medlemmar, en ökning med 23 % från föregående år. Antalet anslutna
föreningar är 58 stycken jämfört med 2006 då vi hade 52 föreningar. Kattkampanjen och ökad
kännedomen om vår organisation är de största bidragande orsakerna till den positiva medlemsökningen. En ny möjlighet till fadderskap är en annan.
Av våra 58 föreningar har i dagsläget 44 stycken bytt namn till Djurskyddet följt av ortsnamn.

Året som har gått
Det har varit ett på många sätt fantastiskt år. Vi har genomfört en lyckad kampanj i kattfrågan, som
gjort Djurskyddet synligt i media och genererat fler medlemmar.
Ett annan lyckosam satsning är projekt REDE som tagits fram och börjat spridas och användas i
skolor. På företaget Utbudets hemsida, (Utbudet distribuerar material till skolor i landet), har REDEmaterialet legat på topp 10 listan under lång tid, som bäst på tredje plats för mest beställt material.
Detta i konkurrens med stora företag, organisationer och myndigheter som Röda Korset, WWF
med flera. Ett mycket gott betyg både på kvalitet, innehåll och ämnesområde.
I februari anordnades ordförandekonferensen som nu har blivit en inarbetad och återkommande
aktivitet. Möjligheten att träffas och diskutera innehållet i det framtida djurskyddsarbete känns både
givande och viktigt.
På förbundsstämman som hölls i Göteborg i maj deltog 33 anslutna föreningar och förbundsstyrelsen. Djurskyddet Sveriges stipendiater fanns också på plats för att presentera sina respektive
föreningars arbeten med rovdjurs- och jaktfrågan. Upplägget med workshops kring viktiga frågor
har skapat en mer aktiv organisation och värdet av deltagarnas synpunkter och frågor är stort.
Fokus var exempelvis jaktfrågorna, kattfrågan och naturligtvis den stora satsningen på Kattkampanjen. Det rådde enighet om att Djurskyddet måste fortsätta den utåtriktade verksamheten genom
aktiviteter, för att bli mer synliga och för att kunna åstadkomma en faktisk förändring för djuren.
Höstens regionala träffar var inte lika välbesökta som tidigare och om behovet av regionala
sammankomster har minskat får vi kanske se över alternativ och andra lösningar. Våra föreningar
har efterfrågat möjligheter att träffas för erfarenhetsutbyte och utbildning men det kanske ska ske i
någon annan form i framtiden. Träffarna gick av stapeln på tre orter, Växjö, Umeå och Kristinehamn.
Ett stort tack till de föreningsarrangörer som stod för organisationen.

Kansliet
På kansliet har vi under året varit sju anställda. I början av året anställdes Bella Öberg som kampanjstöd inför den stora satsningen på Kattkampanjen. Det har genom det mer utåtriktade arbetet
skapats ytterligare administration för exempelvis nya medlemmar, utskick och den nya möjligheten
att bli djurfadder. Fortfarande är könsfördelningen mycket skev, endast en man och resten kvinnor.
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Styrelsen
Ekonomin
Verksamheten

Hemsidan
Det planerade arbetet med hemsidan och den större revidering som planerades under året har fått
skjutas på framtiden. Det har varit ett intensivt år med att uppdatera hemsidan med nyheter och
aktiviteter samt merarbete med att ta fram material med mera till Kattkampanjen.
Vi ser ett ökat behov att göra hemsidan mer interaktiv, aktuell och användarvänlig. Under kampanjen ökade antalet unika besökare, framför allt under de perioder som Hitta Hem visades under
mars och oktober. Det visar på vikten av att Djurskyddet syns i djurskyddsdebatten via media och
andra kanaler.

Tidskriften Djurskyddet
Djurskyddet är fortfarande en viktig kanal för att nå ut med information till våra medlemmar. Under
året har Djurskyddet utkommit med 5 nummer. Teman under året har varit: Nr 1 Katt, nr 2 Historia
nr 3 Internationellt, nr 4 Jakt, nr 5 Hund.
Genom ett företag som heter Utbudet finns det möjlighet för våra skolor i landet att beställa
Djurskyddet. Under 2007 har nästan 10 000 extra tidskrifter beställts av skolor för att användas i
undervisningen.

Styrelsen
Styrelsen har arbetat hårt under året, ett större antal styrelsemöten har krävts för att hinna handlägga de frågor som varit aktuella. Genom de olika arbetsgruppernas uppdrag har även detta arbete
intensifierats.
I september genomfördes, tillsammans med kansliets personal, en teambuildingshelg ute på
Lidingö. Det var mycket givande dagar.

Ekonomin
Den ekonomiska utvecklingen har varit positiv under 2007 och våra förvaltare har gjort ett bra jobb.
Medlemsintäkterna har ökat med drygt 150.000:- och intäkterna från arv och gåvor har jämfört
med 2006 ökat radikalt och uppgick till drygt fem miljoner kronor. Vi hoppas att den positiva trenden håller i sig.

Verksamheten
Efter årets intensiva och roliga arbete känns det som om färdriktningen har börjat formas. Ett stort
steg ut i offentlighetens ljus har tagits i och med Kattkampanjen och det fokus Djurskyddet Sverige
har fått genom föreningarnas ihärdiga arbete, media, påverkansarbete och ett oerhört engagemang för att höja kattens status. Vi har inte nått ända fram, men har kommit en bit på väg.
Fortsättningen blir inte lika offentlig, men kattfrågan kommer att hållas vid liv på andra sätt.
Personal, föreningsaktiva och övriga medlemmar har alla bidragit till de framgångar vi faktiskt kan
mäta och känna stolthet över.
Styrelsen vill rikta ett särskilt tack till alla er som bidragit till ett förbättrat djurskydd
genom gåvor, verksamheten i anslutna föreningar eller på annat sätt stöttat genom
medlemskap och ett fantastiskt engagemang.
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Styrelsen
Ekonomin
Verksamheten

Förbundsstyrelsen för Djurskyddet Sverige Stockholm mars 2008
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