2018–2019
Verksamhetsberättelse
& årsredovisning

INNEHÅLL
4 Så här arbetar vi
5 2018 & 2019 i korthet
6 Inledningsord
7 Våra mål
8 Politisk påverkan
22 Information och attitydpåverkan
30 Ge trygga hem åt övergivna djur
36 Bli fler djurskyddare
48 Förbundsstyrelse och kansli
49 Förvaltningsberättelse & årsredovisning 2018
69 Förvaltningsberättelse & årsredovisning 2019

Djurskyddet Sverige - mars 2020
Text: Katarina Hörlin och Sandra Rönnsved
Layout: Sandra Rönnsved
Omslagsfoto: Istock
Tryck: Urban Print

TILLSAMMANS
GÖR VI SKILLNAD
FÖR DJUREN!

3

SÅ HÄR ARBETAR VI

VI RÄDDAR &
SKYDDAR DJUR
Djurskyddet Sverige är med sina över
10 000 medlemmar en av Sveriges största
djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande
organisation med 47 anslutna lokalföreningar – från
Skåne i söder till Norrbotten i norr. Organisationen
har arbetat ideellt i över 120 år för att hjälpa djuren
och stärka djurskyddet.
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.
Varje människa måste ta ansvar för djur i sin omgivning. Djur som lever
under vårt beskydd innebär ett stort ansvar för djurägaren, men även den
som äter animaliska produkter har ett ansvar för hur djuren levt. Vi vill också
påverka alla människor att utveckla ett empatiskt förhållningssätt till djur.
Djurskyddsarbete på kort och lång sikt
Vi räddar djur genom att göra direkt skillnad för övergivna och andra
behövande djur som behöver nya kärleksfulla hem. Det arbetet utförs främst
av våra lokalföreningar som driver djur- och jourhemsverksamhet.
Vi skyddar djur genom att långsiktigt påverka lagar och regler samt enskilda
människors agerande för att stärka djurens skydd. Detta sker dels på
förbundsnivå av förbundsstyrelse och kansli, men även lokalföreningarna
har ett viktigt uppdrag i att påverka beslutsfattare och enskilda människor
lokalt.
Djurskydd i skolan
Med vårt värdegrundsmaterial REDE – Respekt Empati Djur Etik jobbar
vi med attitydpåverkan i förskolor och skolor. Målet med REDE är att alla
barn i Sverige ska utveckla ett respektfullt synsätt gentemot djur och sina
medmänniskor.
Partipolitiskt obunden
Djurskyddet Sverige 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.

På djurskyddet.se hittar du fullständig
information om våra lokalföreningar och kan
läsa mer om vårt arbete.
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Krav på ökad forskning till alternativ
till djurförsök och en plan på hur
djurförsök ska fasas ut. Sid 19.

#FISKSKYDDNU

Läs mer på sidan 14.

djur omplacerades av Djurskyddet
Sveriges lokalföreningar under 2018
och 2019.

Fika-succé

Under 2018 drog vi igång med den lyckade
kampanjen ”Fika med REDE”. Kampanjen
gick ut på att vi tog oss runt till skolor och
förskolor för att visa REDE-materialet under
en fikarast för personalen.
Läs mer på sidorna 28-29.

Djurskyddet Sverige har under sommaren
2019 kört kampanjen #fiskskyddnu, med
krav som att koldioxid ska förbjudas som
bedövningsmetod inför slakt, att fiskar ska
mätas i individer – inte kilogram och att
fiskkunskap ska ingå i alla veterinär- och
djurskyddsutbildningar.

4 891

Rösta för djuren! Vi granskade
riksdagspartiernas djurskyddspolitik
inför riksdagsvalet 2018 och inför EUvalet 2019.
Läs mer på sidorna 12-13.

" Vi arbetade aktivt gentemot utredaren och bistod med mycket

underlag. Vi blev även inbjudna till ett möte med utredaren på
regeringskansliet där vi fick möjlighet att föra fram våra synpunkter.
Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige, om utredningen av obligatorisk
ID-märkning och registrering av katter. Läs mer på sidorna 16-17.

Den 14 juni 2018 röstade riksdagen
för en ny lag och 1 april 2019 trädde den
i kraft. I stort innebär lagen en förbättring jämfört med tidigare, men flera
saker saknades, som obligatorisk
ID-märkning och registrering av
katter.
Läs mer på sidan 11.

Djurskyddet Sverige lämnar tillsammans med Djurens Rätt över 100 701 underskrifter mot pälsdjursuppfödning. På bilden
står Sebastian Wiklund från Djurens Rätt, landsbygdsminister Jennie Nilsson och Åsa Hagelstedt från Djurskyddet Sverige.
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Foton: Maja Brand

FÖRBUNDSORDFÖRANDE OCH GENERALSEKRETERARE HAR ORDET

Förbundsordförande Linda Maria Vonstad.

Generalsekreterare Åsa Hagelstedt.

Två framgångsrika
djurskyddsår till ända
O

m vi tittar i backspegeln är det
mestadels trevliga saker vi ser.
Vi är glada och stolta över att
tillsammans med resten av styrelsen och
kansliet få presentera denna verksamhetsberättelse för er. Många goda saker har hänt
för djuren och deras skydd de senaste åren,
saker som vi väntat länge på som nu äntligen
blir realiteter. Flera rapporter, utredningar och
lagstiftningsförändringar har levererats som
gynnar djurskyddet och framtiden för djuren.
Saker som för oss är självklara och viktiga
men där det tagit lång tid att fatta nödvändiga
beslut kring. Vi hade självklart gärna sett
att vi nått ännu längre men det är viktigt att
uppmärksamma när det går framåt.
Vi som organisation ska ta på oss en hel
del av äran och klappa oss själva på axlarna.
Både för det nationella och det lokala
arbetet.

Vi ser också med glädje den goda utvecklingen
som REDE uppvisar. Med en stark bas i
forskningen och att insatsen riktar sig till våra
kommande djurskyddare gör att kunskapsspridningen blir större och bärkraftigare som
i sin tur med all sannolikhet kommer verka
för ett allt bättre skydd för djuren – tack alla
inblandade! På tal om yngre generationer så
har ju också Djurskyddet Ungdom fortsatt att
växa och utvecklas, glädjande för oss andra.
Föreningarna bär ett tungt lass lokalt för
både kunskapsspridning och omhändertagande
av djur på flera olika sätt. Föreningarna har ett
oerhört viktig uppdrag att fungera som noder
för djuren i samhället. Under 2018 betalade
Djurskyddet ut nästan 1,4 miljoner och 2019
drygt 1,6 miljoner kronor i bidrag till djurhem
och landets olika föreningar. Dessa ökade
bidrag har varit möjliga tack vare att
insamlingsarbetet gått så bra.

Vi är tacksamma och stolta för mångas
insatser i att fortsatt hålla djurskyddsfrågorna
aktuella och att välfärden och omtanken för
djuren utvecklas på olika sätt inte minst den
dagliga hanteringen av djuren och lagstiftarnas
försiktiga vilja till utveckling av lagstiftning och
samhällets stöd för våra frågor och förhållningssätt.
De stora framgångarna som Djurskyddet
Sverige har nått under de gångna åren skulle
aldrig ha kunnat ske utan det starka förtroendet
från föreningar, samarbetsorganisationer och
givare. Vi tackar för det förtroendet och blickar
med tillförsikt fram emot att fortsätta vår
outtröttliga kamp för en värld där välfärden för
djuren är god!

Linda Maria Vonstad
Förbundsordförande

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare

PS. 2019 var också året när kattsyskonen Leffe och Labolina flyttade hem till oss. Kattungarna kom tillsammans med sin mamma och tre ytterligare syskon
till Djurskyddet Kattfotens Katthem i Halmstad efter att ha övergivits av kattmammans tidigare ägare. Under förbundsstyrelsens möte i Halmstad under hösten
besökte vi katthemmet och förälskade oss i varsin kattunge och runt jul flyttade så Leffe hem till Linda Maria och Labolina hem till Åsa.
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VÅRA MÅL

VI SKA FÖRBÄTTRA FÖR DJUREN GENOM:

•
•
•
•

Politisk påverkan
Information och attitydpåverkan
Att hitta trygga hem till övergivna djur
Att bli fler djurskyddare

POLITISK
PÅVERKAN

Att påverka politiskt är ett av Djurskyddet Sveriges
viktigaste arbeten, och något vi arbetar med
dagligen på förbundskansliet och i flera av
lokalföreningarna. Vi arbetar på olika sätt för att
påverka politiker och myndigheter.

POLITISK PÅVERKAN

Situationen

Vi ska

Vi fortsätter arbeta för

20

1. Påverka riksdag och regering
2. Påverka myndigheter och EU
3. Bevaka och påverka partierna och
väljarna i valen 2018 och 2019

i

g
da

Vå
r

ål
m
a

1. Att obligatorisk ID-märkning och
registering av katter blir lag
2. Att införa förbud mot
pälsdjursuppfödning
3. Att anta en nationell plan för
utfasning av djurförsök

och 2019
8
1
Vi har

1. Påverkat till ny djurskyddslag
2. Bevakat och påverkat
riksdagsvalet och EU-valet
3. Kampanjat för stärkt
fiskskydd

Djurskyddet Sverige påverkar politiskt

D

jurskyddets kansli har regelbunden
kontakt med politiker och tjänstemän
i riksdagen och regeringskansliet.
Vi skickar underlag med åsikter och fakta i
aktuella djurskyddsfrågor men blir även
kontaktade av riksdagsledamöter som har
frågor om olika djurskyddsfrågor och önskar
höra våra synpunkter.
Fokus i påverkansarbetet har legat
på ID-märkning och registrering av katt,
djurtransporter, fiskars djurskydd och förbud
mot pälsdjursuppfödning. Detta enligt beslut
av lokalföreningarna på förbundsstämman i
april 2018.
Djurskyddet Sverige bjuds in till olika typer
av påverkansmöjligheter. Den rollen har vi
tack vare att vi är landsomfattande, har många
enskilda medlemmar, kunniga företrädare och
god ordning på ekonomi, redovisning och ett
bra kommunikationsarbete.

Jordbruksverket är den myndighet som
ansvarar för djurskyddsfrågor på nationell
nivå. Verket tar bland annat fram föreskrifter
för olika djurslag, dvs. detaljregler för hur
djur ska skötas utifrån den mer allmänt
skrivna djurskyddslagen.
Djurskyddet Sverige arbetar aktivt gentemot
Jordbruksverket och har plats i de råd och
arbetsgrupper som berör djurskyddsfrågor.
Vi är representerade i Dialoggruppen för
djurskydd och sedan hösten 2017 sitter vi som
representant för alla svenska djurskyddsorganisationer i Rådet för hållbar produktion
och konsumtion.
Under 2018 och 2019 har vi bjudits in och
deltagit i regeringens sakråd om Europeiska
Unionens gemensamma jordbrukspolitik samt
i Näringsdepartementets arbetsgrupp kring
den gemensamma djurskyddsplattformen.
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remisser har vi
svarat på under
2018/2019, några
av dem är:

• Naturvårdsverkets föreskrifter om
jaktmedel.
• Jordbruksverkets föreskrifter angående
tävling och träning av djur.
• Regeringsuppdrag: Jakt i Sveriges
ekonomiska zon.
• Tidigt samråd angående utredning av
konsekvenserna att införa ett krav på att
hålla djur lösgående.
• Tidigt samråd angående Statens
jordbruksverks föreskrifter och allmänna
råd (SJVFS 2012:27) om slakt och
annan avlivning av djur.
• Statens Jordbruksverks föreskrifter och
allmänna råd om hållande av hundar och
katter.
• Förslag till föreskrifter om
rovdjursförvaltning.
Läs alla remissvar på djurskyddet.se
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I november 2018 uppvaktade Djurskyddet Sverige, tillsammans med andra organisationer, Naturvårdsverket för att uppmana dem att avslå förslaget att tillåta pilbågsjakt. Från
vänster: Naturvårdsverkets Hanna Dittrich Söderman, Marcus Öhman och Gunilla Skotnicka Ewing bredvid Åsa Hagelstedt, Djurskyddet Sverige, Rouna Burman,
Naturskyddsföreningen, Camilla Björkbom, Djurens Rätt och Johan Beck-Friis, Svenska Djurskyddsföreningen.

Olika sätt vi påverkar politiskt
Uppvaktning av politiker
En uppvaktning av en politiker innebär att en organisation eller ett
företag ber om att få träffa en politiker för att prata om en viss fråga.
Det är ingen rättighet att få en tid för en sådan uppvaktning, men
Djurskyddet Sverige brukar få träffa ministrar eller andra framstående
politiker när vi ber om det. Ibland ber vi om en sådan uppvaktning
tillsammans med andra organisationer som vill samma sak som vi.
Överlämning av namninsamlingar
Ibland tar uppvaktningarna sin utgångspunkt i att vi genomfört
en namninsamling i en aktuell fråga och då ber vi att få träffa den
ansvarige ministern för att få överlämna dessa namnunderskrifter.
Ju fler namn och ju mer angelägen fråga desto större är chansen att
ministern själv tar emot.
Samråd
Ibland är det politikerna som bjuder in oss till möten. Det handlar ofta
om en konkret fråga som politiker eller tjänstemän på en myndighet
vill diskutera med intresseorganisationer innan man fattar beslut. På
ett sådant möte brukar varje inbjuden organisation få redogöra kort för
sin ståndpunkt i den aktuella frågan.
Remissvar
Innan regering, riksdag eller en myndighetschef fattar beslut i stora
frågor brukar förslagen skickas ut på remiss. Det kan vara ett förslag
från en utredare eller förslag från Jordbruksverket om nya regler
om hur djur ska hållas. Ett antal organisationer får då förslagen och
10

uppmanas att komma in med sina synpunkter på dessa inom en viss
tid. Organisationer som står med på en sådan sändlista kallas för
remissinstanser. Även andra har rätt att svara på remisser, men som
remissinstans vet man att den som skickat ut förslaget efterfrågar ens
åsikter. Ett välskrivet remissvar med konkreta och välunderbyggda
synpunkter kan göra att förslaget ändras innan beslut fattas.
Seminarier, paneldebatter, möten m.m.
Ett bra sätt att påverka andra politiker än ministrar är att ordna
seminarier där företrädare för de olika riksdagspartierna bjuds in.
Under politikerveckan i Almedalen sker många sådana seminarier, ofta
med en paneldebatt med flera politiker. Vi brukar också ibland ordna
seminarier tillsammans med riksdagens djurskyddsforum för att nå
politiker. Även enskilda möten med politiker som arbetar med ens
frågor, eller utfrågning av en journalist, exempelvis från Tidningen
Djurskyddet, är bra sätt att få politiker intresserade av våra frågor och
att lyssna på våra argument.
Debattartiklar och brev
Att skriva ett brev direkt till en politiker eller en myndighetschef eller
att skriva sina åsikter i en debattartikel som man försöker få en tidning
att publicera är också ett effektivt sätt att nå ut med sitt budskap.
Partipolitiskt obundna
Djurskyddet Sverige är partipolitiskt obundna. Det betyder att vi inte tar
ställning för eller emot något politiskt parti. Vi tar bara ställning för djuren
och försöker påverka alla partier och politiker att göra detsamma.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

& 2019

Ny lag för djuren
ÄNTLIGEN STÄRKT DJURSKYDD
Foto: Frida Ekman

Vi fick äntligen en ny djurskyddslag! Den 14 juni 2018 röstade
riksdagen för en ny lag och 1 april 2019 trädde den i kraft. I stort
innebär lagen en förbättring jämfört med den tidigare, men det
finns fortfarande viktiga frågor som inte togs med i den nya lagen
såsom exempelvis obligatorisk ID-märkning och registrering av
katter.
Den nya djurskyddslagen trädde i kraft den 1 april 2019.

D

jurskyddet Sverige har i många år
arbetat för att Sverige ska få en ny
djurskyddslag - och äntligen blev
den verklighet!
– Den nya djurskyddslagen är på plats vilket är
bra, men så länge minkar i bur, uppbundna djur
och icke ID-märkta katter fortfarande är lagligt
kan vi inte luta oss tillbaks och vara nöjda,
säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare för
Djurskyddet Sverige.
Huvudsakligen blev den nya lagen en
förbättring. Den förra lagen hade blivit
gammal och andra länder hade både hunnit
komma i kapp och i vissa fall passera oss.
En viktig grund i den nya djurskyddslagen är
de tydliga krav som ställs på djurägare.
"Portalparagrafen" om att alla djur ska ha rätt till
att utföra sina naturliga beteenden har utvecklats
till att bli ännu bättre än tidigare. Det har också
tydliggjorts att hemlösa katter ska omfattas av
djurskyddslagen, vilket tidigare har varit oklart.

Det negativa med nya lagen är att man
inte tog med alla bra förslag utan skickade
vidare flera frågor till nya utredningar. Detta
innebär att det inte blev så stora förändringar
som vi önskat.
Negativt är också att man inte låter kravet på
naturligt beteende omfatta minkuppfödningen.
Det kan omöjligt sägas att minkar som lever
i burar tillåts utföra sina naturliga beteenden
men ändå har det inte förbjudits i samband
med att nya lagen trädde i kraft. Någonting vi
varit mycket kritiska till och fortsatt att arbeta
med.
En ytterligare negativ aspekt är att
den nya lagen lämnar större utrymme till
Jordbruksverket och deras föreskrifter. Detta
i kombination med att föreskrifterna ska
vara ”flexibla och målstyrda” gör att vi ser en
risk för att det blir otydligt för den enskilda
djurägaren hur djurskyddet ska garanteras
och vi är oroliga för att detta kan leda till ett
försämrat djurskydd.

Bakgrund till lagen
Underlaget till den nya djurskyddslagen var ett förslag från en statlig
utredning 2011. Utredare Eva Eriksson
hade en expertgrupp där vi ingick med
en representant.
Sedan dess har Djurskyddet Sverige på olika
sätt försökt påverka regering och riksdag till
att anta den nya lagen. Vi har uppvaktat två
olika landsbygdsministrar; Eskil Erlandsson
(C) och Sven-Erik Bucht (S) och lyft delar i
förslaget som vi ansåg vara nödvändiga att
införa. Vi har också drivit kampanjer kring
några av frågorna:
•
Förbud mot vilda djur på cirkus, vilket
infördes
•
Insatser för att minska antalet hemlösa
katter, där några delar blev verklighet
•
Förbud mot uppbundna djur, vilket blev
ett utredningsuppdrag
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Valåren 2018 & 2019
RIKSDAGSVAL OCH EU-VAL

I september 2018 var det val till riksdag, kommun och landsting. I
maj 2019 var det val till Europaparlamentet. Djurskyddet Sverige
granskade partiernas och kandidaternas djurskyddspolitik.

Europeisk samverkan
för att påverka EU
Djurskyddet Sverige arbetar som namnet
anger i första hand inom landet. Men
i och med Sveriges medlemskap i EU
avgörs många svenska djurskyddsfrågor
på EU-nivå och därför arbetar vi med
påverkan även på den nivån.
Djurskyddet Sverige är medlem i Eurogroup
for Animals, en paraplyorganisation som
samlar 54 medlemsorganisationer från
EU:s medlemsländer.
Tillsammans med Eurogroup for Animals
genomför vi ett antal kampanjer per år.
Under 2018 och 2019 har vi lagt särskild kraft
på frågan om burhållning av lantbruksdjur
i kampanjen End the cage age. Vi har
också deltagit i en kampanj om att stoppa
koldioxidbedövningen av grisar vid slakt
där vi bland annat gjort en skrivelse till
landsbygdsminister Jennie Nilsson.
Vi deltar också i arbetsgrupper om
olika djurskyddsfrågor och på Eurogroups
årsmöte där en ny styrelse väljs och
verksamhetsplan och budget antas.

12

I

nför valet till Europaparlamentet skapade
vår europeiska paraplyorganisation
Eurogroup for animals den gemensamma
kampanjsidan Vote for Animals. De som
kandiderade till EU-parlamentet kunde på
denna sida anta djurskyddslöftet, vilket var
en punktlista där de kunde kryssa för de
politiska punkter som de ämnade att arbeta
för om de blev invalda i parlamentet.

Europaparlamentsvalet är avgörande
för Europas politiska prioriteringar under de
kommande fem åren. Politiska framsteg för
djuren kräver engagerade parlamentariker,
därför uppmanade vi kandidaterna i EU-valet
att visa sitt engagemang genom att anta
detta löfte.
Frågorna i djurskyddslöftet rörde vilda djur,
lantbruksdjur, hästar, sällskapsdjur, djur inom
forskningen, handel och djurskydd, samt ett
löfte att om hen blir invald kommer personen
att ansluta sig till EU-parlamentets Intergroup
on the Welfare and Conservation of Animals.
Djurskyddet Sverige arbetade tillsammans
med Djurens Rätt för att samla in svar från
svenskarna som kandiderade till Europaparlamentet och tillsammans skapade vi en
sida där allmänheten kunde hitta en djurvänlig
kandidat att rösta på. Totalt antog 1 005

kandidater djurskyddslöftet. I Sverige var det
75 kandidater från olika partier.
Djurskyddet Sverige anordnade en
kampanj veckorna innan valet för att
uppmärksamma fem av våra viktigaste frågor
inför kommande mandatperiod i Europaparlamentet. Dessa handlade om fiskvälfärd,
försöksdjur, pälsdjursuppfödning, bedövning
vid slakt och djurtransporter. De olika kraven
presenterades i filmer på sociala medier och
på hemsidan.
Efter valet har vi följt upp flera av
sakfrågorna och kommer att använda
djurskyddslöftet i ansvarsutkrävandet av
europaparlamentariker. Arbetet fortsätter.

Kampanjssidan hittar du på:
www.voteforanimals2019.eu/sv/home

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
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Innan valet till riksdag, kommun och landsting gjorde Djurskyddet Sverige en kampanj i sociala medierför att lyfta alla riksdagspartiers djurskyddspolitik.

Djurskyddets valspecial
Inför valet till riksdag, kommun och
landsting genomförde tidningen
Djurskyddet en enkät för att undersöka
alla riksdagspartiers inställning till
olika djurskyddsfrågor. Politiker fick
svara på frågor om fiskvälfärd, djurtransporter och pälsdjursuppfödning.
Utifrån denna enkätundersökning
sammanställde Djurskyddet Sverige vilka
djurskyddsfrågor de olika partierna vill
prioritera och hur det linjerar med
Djurskyddet Sveriges viktigaste krav.

ID-märkning och registrering av katter, höjda
straff för brott mot djur och kravet på att alla
djur ska få gå ute.
Efter riksdagsvalet har vi följt utvecklingen
inom samtliga djurskyddsfrågor. Exempelvis
undersökte Tidningen Djurskyddet riksdagspartiernas inställning till att se över lagen att
smågrisar får skiljas från suggan efter 21 dagar
istället för det ursprungliga - 28 dagar.

Vad tycker partierna
om djurskyddsfrågor?

Totalt ställdes nio frågor till de olika
partiföreträdarna. På frågan om vilken
djurskyddsfråga som är den viktigaste inför
kommande mandatperiod svarade flera av
företrädarna att djurskyddstransporter och
pälsdjursuppfödning är två av de viktigaste
frågorna att ta itu med.
I en serie filmer presenterades alla
riksdagspartiers djurskyddspolitik med både
positiva och negativa anmärkningar efter
organisationens principprogram.
Inför valet till riksdag, regering och landsting
så prioriterade vi frågan om obligatorisk

Politikerutfrågning under ett av Djurskyddet Sveriges
seminarium under Almedalsveckan innan valet 2018.

Sommaren 2018 genomförde vi en
utfrågning av representanter för
riksdagspartierna i Almedalen. Vi lyfte
våra viktigaste djurskyddsfrågor och
frågade var partierna stod i dessa.

Debattartikel om tidig avvänjning av smågrisar i
Kurera i september 2019.

Vi frågade politikerna om hur de vill lösa
problemet med hemlösa katter, om kor ska
ha rätt att gå på bete, om minkuppfödning
ska förbjudas samt om griskultingarna ska
få tas tidigare från sin mamma. Och självklart
om man var beredd att rösta igenom en ny
djurskyddslag.
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Fiskvälfärd i fokus
#FISKSKYDDNU

Djurskyddet Sverige har arbetat intensivt med att fiskvälfärd ska sättas på agendan. Under 2019
startade vi kampanjen #fiskskyddnu för att uppmärksamma frågan och uppmana politiker att uppfylla
våra krav.

Under 2018 och 2019 har vi:
• Deltagit på flertalet dialoggrupper,
konferenser och möten kring fiskvälfärd.
• Lyft fiskars välfärd i alla sammanhang vi
pratar om djurvälfärd.
• Samarbetat med Matfiskodlarna och
deras code of practice.
• Samarbetat med Sigill och tagit fram
deras certifiering av fisk.
• Sökt och fått pengar för projekt kring
fiskvälfärd två gånger av Eurogroup for
Animals.
• En föreläsning kring fiskvälfärd på
Djurskyddskonferensen 2018.
• Ett temanummer om fisk i Tidningen
Djurskyddet.
• Kampanj kring fiskvälfärd i sociala medier.
14

D

et finns inte längre några tvivel om
att fiskar känner smärta och har ett
känsloliv. Ändå ignoreras ofta deras
välfärd, både av allmänheten och beslutsfattare.
Miljarder av vildfångade fiskar omfattas inte
av någon djurskyddslag och kvävs till döds
och uppfödda fiskar hålls utan krav på
miljöberikning och avlivas på plågsamma
sätt. I Sverige bedövas till exempel uppfödda
fiskar med koldioxid, en metod vi vet är
smärtsam och ångestframkallande.

Kampanjen arrangerades tillsammans
med Djurskyddet Sveriges ungdomsförbund
Djurskyddet Ungdom som fanns på plats
under Almedalsveckan och delade ut faktablad
om fiskvälfärd och egengjorda fiskskyltar för
att informera om kampanjen.
Vår ungdomsorganisation spred
också informationen om Djurskyddet Sveriges
seminarium om fiskskydd som hölls senare
under Almedalsveckan.

Djurskyddet Sverige har under våren och
försommaren 2019 kört kampanjen
#fiskskyddnu, med krav som att koldioxid
ska förbjudas som bedövningsmetod inför
slakt, att fiskar ska mätas i individer – inte
kilogram och att fiskkunskap ska ingå i alla
veterinär- och djurskyddsutbildningar.
Kampanjen las ut på sociala medier och
bestod av flera bilder, filmer och gifar med
information, politiska krav och vad en som
privatperson kan tänka på vid konsumtion av
fisk.

Foto: Katarina Hörlin

Frågan om att stärka fiskarnas skydd i lagen
var en av de prioriterade politiska områden
som Djurskyddet Sveriges förbundsstämma
beslutade om 2018. Organisationen har på
flera olika sätt arbetat för att förverkliga detta.

Emma Lennartsson och Tilde Norman från
Djurskyddet Ungdom tillverkar fiskskyltar.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

& 2019

Bilder från Djurskyddet Sveriges kampanj för fiskarna i sociala medier i juni 2019. Syftet var att öka kännedomen om fiskarna och framföra organisationens politiska krav för att stärka
fiskarnas skydd i lagen.

Populärt fiskseminarium i Almedalen

– Vi ordnade ett seminarium om djurskydd
för fisk för två år sedan i Almedalen, då var vi
i princip de enda som hade det på agendan
och det var en liten skara som lyssnade. Nu
är ni betydligt fler här, sa generalsekreterare
Åsa Hagelstedt i sitt inledningsframförande.

2018
• En svensk livsmedelsstrategi - hur går
det? Uppfyller strategin kraven från
konsumenterna?
• Vad tycker riksdagspartierna om
djurskyddsfrågor?
• Att ta hand om djur kan rädda livet på
kvinnor och barn.
• Hur fungerar djurskyddskontrollerna?

Panelen bestod av representanter från
Coop, Sigill, Asc, Krav och forskaren Lotta
Berg. Samtliga instämde att djurskyddet för
fisk måste stärkas, och alla var beredda att
arbeta för detta.
Traditionellt har fisken betraktats som ett
lågt stående djur med dåligt utvecklade

Våra seminarier
2018 och 2019

sinnen, bristande mimik och oförmåga att
skrika, konstaterade första talaren veterinär
Lotta Berg, som är professor i husdjurens
miljö och hälsa, SLU.
– Ju mer vi forskar desto mer ser vi att fiskar
är djur med avancerade uppfattningsförmågor.
De känner smärta och kan interagera socialt.
Som veterinär är min uppfattning att vi måste
ta mer hänsyn till den kunskapen och ta in
den i hur vi hanterar fiskar, sa hon under
seminariet.
Foto: Katarina Hörlin

Intresset för fiskarnas välfärd har
ökat. Under Almedalsveckan i Visby
arrangerade Djurskyddet Sverige ett
seminarium på temat ”Hur hållbart
är fisket för fisken?”. Seminariet var
fullsatt och flera personer stod längs
väggarna.

• Söt, snabbväxande, produktiv och sjuk
- när aveln blir extrem.
2019
• Hur kan vi förhindra livsmedelsfusk?
Kan blockkejda vara ett bra hjälpmedel?
• Hur hållbart är fisket för fisken?

Panelen under Djurskyddets fiskseminarium under
Almedalsveckan 2019.

Läs mer om seminarierna på
tidningen.djurskyddet.se
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KAMPEN FÖR

De hemlösa katterna
Införandet av obligatorisk ID-märkning och registrering har
varit en högprioriterad fråga för Djurskyddet Sverige och
organisationens lokalföreningar.

D
Djurskyddet Sveriges generalsekreterare och hennes
katt Taxi gästade nyhetsmorgon i TV4 i december
2018.

De hemlösa katterna
uppmärksammas i TV4
Hösten 2018 genomförde försäkringsbolaget Sveland en undersökning som
visade att landets katthem ofta är
överfulla.
Undersökningen visade också att många
katthem tvingas säga nej till en stor mängd
katter som är i behov av hjälp. I samband
med denna undersökning medverkade
Djurskyddet Sveriges generalsekreterare
Åsa Hagelstedt i TV4 Nyhetsmorgon.
Hon lyfte Djurskyddet Sveriges djurhemsverksamhet, vikten av att obligatorisk
ID-märkning och registrering blir lagstadgat
samt att alla utekatter behöver vara
kastrerade.
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jurskyddet Sverige har arbetat hårt
med kattfrågan under perioden och
det har gett resultat! Vi försökte
få med frågan i den nya djurskyddslag som
trädde i kraft 2019 men regeringen valde
istället att tillsätta en utredning för att få mer
underlag i frågan.
– Vi arbetade aktivt gentemot utredaren
och bistod med mycket underlag. Vi blev
även inbjudna till ett möte med utredaren på
regeringskansliet där vi fick möjlighet att föra
fram våra synpunkter, säger Åsa Hagelstedt,
generalsekreterare för Djurskyddet Sverige.
Hösten 2019 presenterade utredaren sitt
förslag och det går helt i linje med våra krav,
att märkning och registrering av katter ska bli
obligatorisk. Förslaget skickades på remiss
och under våren 2020 arbetar regeringen
med att sammanställa dessa svar och lägga
fram en proposition.
I förslaget till ny djurskyddslag från
utredningen 2011 fanns flera förslag för att
minska problemet med hemlösa katter. Några
av dessa blev verklighet, nämligen ett tydliggörande om att hemlösa katter ska omfattas
av djurskyddslagen och uttryckligt förbud mot
att överge djur.
Där fanns också ett förslag om att införa
obligatorisk ID-märkning och registrering
av katter, så som det är för hundar. Både
ideella organisationer som arbetar med

omhändertagande av hemlösa katter samt
myndigheter som länsstyrelse och polis har
under många år lyft fram märkningen som en
mycket viktig fråga för att kunna både hjälpa
hemlösa katter och i förlängningen minska
antalet.
Regeringen tog inte med detta krav i
förslaget till ny djurskyddslag utan menade
att frågan måste utredas vidare. Detta
utredningsuppdrag lämnades till rådmannen
Ulrika Geijer.

I oktober 2019 kom utredningen om märkning och
registrering av katter. Vi bidrog med underlag och
synpunkter under arbetets gång.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
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Djurskyddet Sverige har lyft katternas situation och våra
krav på årgärder flertalet gånger i olika nyhetsmedier. Vi
har exempelvis lyft detta i Göteborgs-Posten, Dagens
Samhälle och Aftonbladet. Vår generalsekreterare har
också medverkat i TV4 nyhetsmorgon.

Politisk påverkan genom media
Djurskyddet Sverige har under de
senaste åren arbetat mer med kommunikation
och marknadsföring. Både för arbetet inom
insamling men också politisk påverkan.
Debattartiklar är ett effektivt sätt för oss
att nå ut i olika frågor och vara tongivande
i olika debatter. Vi har under 2018 och 2019
synts i media vid flertalet tillfällen i olika
djurskyddsfrågor. Ett av organisationens

EN KATT HAR ETT LIV
– INTE NIO
En rapport om Sveriges

största djurskyddsproblem
och förslag till politiska
lösningar

1

Djurskyddets kattrapport finns att
ladda ner på www.djurskyddet.se.

prioriterade områden har under perioden
varit frågan om att höja kattens status.
I och med detta har vi under flertalet
tillfället bearbetat medier för att lyfta frågan
om katternas situation till allmänheten men
också till politiker och andra beslutsfattare.
I just kattfrågan har vi också märkt att
många av våra lokalföreningar synts och

hörts extra mycket. Framförallt i samband
med utredningen om obligatorisk IDmärkning och registrering av katter. Flera
medier har besökt föreningarna och
djurhemmet vid flertalet tillfällen.
Vi har också lyft andra djurskyddsfrågor
i TV och tryckt media, som exempelvis för
frågorna om stärkt djurskydd för minkar
och grisar.

Politisk påverkan genom samverkan
Vi samarbetar och för dialog med andra
intressenter på djurområdet. Vi har ett nära
samarbete med andra djurskyddsorganisationer, främst Djurens Rätt och
World Animal Protection. Vi samarbetar
även med Naturskyddsföreningen och
WWF när det gäller frågor om vilda djur
och hållbarhetsfrågorna.
Vi för även en dialog med andra intresseorganisationer inom djurområdet men där vi
inte alltid tycker lika. Vi träffar regelbundet
ledningen för LRF och har även en bra

dialog med branschorganisationer som
Svenska köttföretagen, Svenska
grisföretagarna och Svensk fågel.
I frågor som rör det svenska civilsamhället
och regler och förutsättningar för ideella
organisationer samverkar vi med många
andra organisationer. Detta sker främst
genom vårt partnerskap i Ideella Arena,
som samlar nära 100 nationella ideella
organisationer. Här har vi även en plats i
styrgruppen genom vår generalsekreterare
Åsa Hagelstedt.
17
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Arbetet för försöksdjuren
FORTSÄTTER

Under den senaste verksamhetsperioden har försöksdjursfrågan
fått stor uppmärksamhet i Sverige efter ett antal uppmärksammade
händerlser på området.
Djurskyddet Sverige ser positivt på
debatten kring djurförsök och hoppas att det
leder till konstruktiv diskussion och förändring.
Vi fortsätter att prata med både politiker och
myndigheter för att få mer forskningspengar
till djurfria metoder och en handlingsplan för
hur vi ska kunna fasa ut djurförsök.
Det största jobbet på försöksdjurssidan
gör de ledamöter som vi nominerat till de
djurförsöksetiska nämnderna när de genom
sitt uppdrag gör sitt bästa för att förändra
försöksdjurens situation.
Den största delen görs genom vårt arbete i
de djurförsöksetiska nämnderna. Vi nominerar
ledamöter till nämnderna och de jobbar med att
gå igenom alla etiska ansökningar om att få utföra djurförsök. Vi nominerade nya ledamöter till
nämnderna under 2019 och har under 2018-2019
hållt två diskussionsdagar för ledamöterna.
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Utbildningen i januari 2019 fokuserade vi
på att sammanfatta arbetet de senaste fyra
åren. I oktober samma år hade vi en
utbildningsdag och uppstartsmöte inför
den nya mandatperioden. Under träffarna
fokuserade vi på det bästa sättet att läsa och
bedöma en ansökan, samt på beteende hos
möss och råttor.
Under åren har vi varit mycket kritiska till hur
arbetet i de etiska nämnderna fungerar, både
gällande utvärdering av ansökningarna och
gällande arbetsmiljön för våra ledamöter. Detta
utmynnade i en skrivelse till Jordbruksverket i
samband med att vi nominerade nya medlemmar
till de olika nämnderna.
Vi har också diskuterat denna fråga med
Jordbruksverket vid flertalet möten och
upplever att de tagit kritiken på stort allvar och
vidtagit åtgärder.

Mejlkampanj till miljöoch jordbruksutskottet
Krav på ökad forskning till alternativ
till djurförsök och en plan på hur
djurförsök ska fasas ut. Det var
kraven i en mejlkampanj som
Djurskyddet Sverige anordnade
under 2019.
I slutet av februari 2019 uppmanade
Djurskyddet Sverige privatpersoner att
maila kraven till politikerna i miljö- och
jordbruksutskottet. Uppmaningen
gjordes på Djurskyddet Sveriges
hemsida och i sociala medier, framförallt
på vår facebooksida och på vårt
instagramkonto.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
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Djurskyddet Sverige lämnar tillsammans med Djurens Rätt över 100 701 underskrifter mot pälsdjursuppfödning. På bilden står Sebastian Wiklund från Djurens Rätt, landsbygdsminister
Jennie Nilsson och Åsa Hagelstedt från Djurskyddet Sverige.

KAMPEN FÖR ETT FÖRBUD MOT

Pälsdjursuppfödning
Trots intensivt arbete av både Djurskyddet Sverige och andra
organisationer har vi ännu inte ett förbud mot uppfödning av djur för
päls, men antalet uppfödare minskar.

M

inkar är av naturen intelligenta små
ensamlevande rovdjur som jagar, rör
sig över stora ytor och alltid väljer
att leva nära vattendrag. I fångenskap tvingas
de istället att leva tätt inpå andra minkar i små
och kala burar utan möjlighet att jaga, röra
sig eller simma. När djur inte får utlopp för de
beteenden de är skapta för blir de frustrerade
och utvecklar beteendestörningar. Sverige fick
en ny djurskyddslag 1 april 2019. I den
tydliggjordes att alla djur ska hållas så att
deras välfärd främjas och att de har rätt att
kunna bete sig naturligt. Djurskyddet Sverige
anser inte att dagens minkhållning lever inte
upp till dessa krav.
Trots intensivt arbete av både oss och
andra organisationer har vi ännu inte ett
förbud mot uppfödning av djur för päls, men
antalet uppfödare minskar. Regeringen gav
Jordbruksverket i uppdrag att utvärdera

välfärden i minknäringen och de tog hjälp av
SLUs vetenskapliga råd. Vi var starkt kritiska
till vetenskapliga rådets rapport och skrev en
egen alternativ vetenskaplig rapport där vi
redogör varför Sveriges minknäring inte lever
upp till djurskyddslagen.
Utifrån denna skrift startade vi snabbt en
namninsamling för att förbjuda minknäringen.
Vi samlade in totalt 100 701 namnunderskrifter
tillsammans med Djurens Rätt och dessa
överlämnades till landsbygdsminister Jennie
Nilsson den 28 mars 2019.
Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S)
meddelade tyvärr i januari 2020 att hon inte
avser att varken avveckla eller utreda hur en
avvecklingen av svensk pälsdjursuppfödning
kan ske. Hon gav beskedet i riksdagen under
en interpellationsdebatt i början på det nya
året 2020.

Rapporten finns att ladda ner på
www.djurskyddet.se
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Djurskyddskonferenser
OM VÄRLDENS BÄSTA DJURSKYDD
Är och förblir Sverige mästare i djurskydd? Hur når vi världens
bästa djurskydd? Dessa två frågor stod i fokus på de årliga
djurskyddskonferenserna som Djurskyddet Sverige anordnade
2018 och 2019.

D

j urskyddet Sveriges årliga
djurskyddskonferens är välkänd och
uppskattad. Konferenserna under
2018 och 2019 lockade politiker, veterinärer,
Djurskyddet Sveriges medlemsföreningar
och flera andra djurskydds- och konsumentorganisationer, forskare och tjänstemän.

politikerna genom att ställa frågor om
djurskydd direkt till dem. Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt var moderator.
– Anledningen till att det händer för lite i
de här frågorna är att de har för låg politisk
status. Då ska vi som djurskyddare och väljare
göra vad vi kan för att förändra det, sa hon.

Under 2018 ställde vi frågan om Sverige
har världens bästa djurskydd. Två svenska
professorer, Linda Keeling och Lotta Berg
introducerade vad djurskydd är och vad den
nya djurskyddslagen faktiskt innebär. Det
gjordes även djupdykningar i pälsdjursfrågan,
exotiska sällskapsdjur och katternas välfärd.
Här konstaterades att det inom de frågorna finns
mycket kvar att göra i Sverige. Konferensen inföll
innan valet till riksdag, regering och landsting.

Året efter var konferensens tema en
uppföljning på det tidigare temat och vi
ställde istället frågan om vad som krävs för
att Sverige ska bli bäst i världen på djurskydd.
Konferensen inleddes med Frida Lundmark
från SLU som pratade om hur vi ska utveckla
djurskyddsregelverket.

Djurskyddet Sverige gav avslutningsvis
publiken rådet att fortsätta arbeta för ett
starkt djurskydd och gärna passa på att inför
det kommande valet i september påverka
20

Efter ytterligare introduktioner kring hur
handeln, konsumenterna och djurskyddsmärkningar ser på och vill utveckla djurskydd
så bad vi tre av Sveriges ledande experter på
gris, fisk och försöksdjur berätta om hur deras
område behöver utvecklas. Rebecka Westin,
Albin Gräns och Elin Weber gav då konkreta

tips till politiker och myndigheter hur vi kan
återta förstaplatsen i djurskydd för dessa
djurslag.
Även i år fungerade Djurskyddet Sveriges
generalsekreterare Åsa Hagelstedt som
moderator och avslutade konferensen.
– Tack alla modiga forskare som vågar säga
vad ni tycker, ni som experter ger oss inom
djurskyddsorganisationerna väldigt mycket!

Professor Linda Keeling föreläser under konferensen i
april 2018 i Stockholm.

& 2019
Foto: Sandra Rönnsved
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Djurskyddet Sveriges förbundsordförande Linda Maria Vonstad hälsar alla välkomna till djurskyddskonferensen i april 2019.

Fokus på djurvänlig konsumtion
Konsumentmakt är viktigt! Genom att
välja produkter som produceras på ett
djurvänligt sätt kommer utbudet av
sådana produkter också att öka. Det är
däremot inte alltid lätt att välja rätt, det
finns ett stort antal märkningar att hålla
koll på.
Djurskyddet Sverige tar emot många frågor
om vilka märkningar som är bäst och hur den
vanliga konsumenten ska handla för att vara så
djurvänlig som möjligt. Då vi märker att efterfrågan
på information är stor så har vi under 2019
startat arbetet med att utveckla en ny
konsumentguide för den djurvänliga konsumenten.
Guiden kommer att lanseras under 2020.
Djurskyddet Sverige är medlemmar i
Sveriges konsumenter, som är en ideell
organisation som arbetar för alla konsumenters
självklara rätt till skydd, inflytande och möjlighet
att göra medvetna och hållbara val. Genom
Sveriges konsumenter får vi en ännu starkare
röst i vårt arbete att se till att alla konsumenter
enkelt ska kunna göra djurvänliga val.
Ett exempel på hur vi samarbetar med

Sveriges konsumenter är deras rapport om
hur ägg från burhöns dolt förekommer i olika
färdigprodukter. Djurskyddet Sverige var med
och tog fram fakta och kommenterade denna
viktiga rapport. Vi är även aktiva i Sveriges
konsumenters matgrupp tillsammans med
andra organisationer som på olika sätt är
intresserade av livsmedelsfrågor.
En stor del i vårt konsumentarbete är
också att försöka öka djurskyddsfokuset i
olika certifieringar och märkningar så att en
konsument som väljer en viss märkning ska
vara säker på att det innebär en bättre
djurskyddsnivå. Vi arbetar till exempel med
Svenskt Sigill som är en hållbarhetsmärkning
för olika livsmedel. Djurskyddet Sverige har
en plats i standardrådet som är ett rådgivande
organ till styrelsen för Svenskt Sigill.
Vi är dessutom aktiva i arbetsgrupperna
när de olika standarderna ska utvecklas eller
ändras, allt för att se till så att märkningen
innebär en så hög djurvälfärdsnivå som möjligt.
Under 2018-2019 har vi till exempel arbetat med
standarder för produktion av fisk, naturbeteskött,
griskött, kyckling och naturbeteskött.

Påverka myndigheter
En viktig del i Djurskyddet Sveriges
påverkansarbete är att föra dialog
med myndigheter på olika sätt och i
olika sammanhang.
Djurskyddet Sverige blir inbjudna till att
delta i flera sakråd, dialoggrupper och
till olika möten. Vi har en stor chans att
påverka myndigheter och organisationers
arbete och vara en stark röst för djuren i
dessa sammanhang.
Jordbruksverkets råd som Djurskyddet
Sverige medverkat i under 2018 och
2019:
• Rådet för hållbar produktion och
konsumtion
• Dialoggrupp djurskydd
• Referensgrupp vattenbruk
• Arbetsgrupp nya hund- och
kattföreskrifter
• Referensgrupp häst
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INFORMATION
OCH ATTITYDPÅVERKAN

Samarbeten. Medlemstidningen. Skolmaterialet
REDE. Djurskyddstips per telefon, e-post
och sociala medier. Kunskap till företag och
konsumenter. Vi förändrar attityder och sprider
information på många olika sätt.
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Situationen

Vi ska
Vi fortsätter arbeta för

20

1. Få fler barn att utveckla
empati för djur
2. Ge information till konsumenter
och djurägare
3. Påverka företag

i

g
da

Vå
r

ål
m
a

1. Att sprida REDE till ännu fler
skolor
2. Skapa en webbaserad
konsumentguide
3. Påverka och inleda samarbeten
med fler företag

och 2019
8
1
Vi har

1. Fått fler lärare att arbeta
med REDE
2. Tagit fram nytt
informationsmaterial
3. Haft kontakt med
många företag

Djurskyddet Sverige informerar och påverkar

V

arje dag tar Djurskyddet Sveriges
kansli emot mejl, telefonsamtal och
meddelanden via Facebook från
allmänheten. Vanligast är ärenden där
någon är orolig att ett sällskapsdjur far illa.
Många undrar vad man som privatperson
kan göra vid sådana situationer. Vi får också
många frågor om skadade vilda djur och om
vilka lagar och regler som gäller för hållande
av olika djur. Ibland är det svårt att veta vart
man ska vända sig när en situation uppstår,
då finns vi till hands och ser till att de som
hör av sig hamnar rätt.

Djurskyddet Sverige är aktiva på sociala

produkter betyder. På vår hemsida finns tips
och råd för den som funderar på att skaffa
katt, hund, kanin, gnagare, burfågel, kräldjur,
akvariefiskar eller häst.

medier. I början av 2020 hade Djurskyddet

Under 2019 har vi uppdaterat handböckerna
till hund- och kattägare, vilka går att beställa
gratis via hemsidan.

att vi arbetat med flera kampanjer i sociala

Sverige 28 731 följare på Facebook och 3243
på Instagram. Antalet följare på Instagram har
tvådubblats på ett år vilket är ett resultat av
medier och ökat vår aktivitet generellt.

Följ oss på @djurskyddet på Instagram och
Djurskyddet Sverige på Facebook.

Vi erbjuder information till konsumenter
och blivande djurägare. För att underlätta för
konsumenter och djurägare att göra aktiva och
djurvänligare val har vi tagit fram information och
broschyrer som finns att ladda ner digitalt
eller beställa kostnadsfritt från vår hemsida.
I broschyrerna finns bland annat information
kring ull- och dunprodukter och vi reder ut
vad olika märkningar på kött och mejeri-

Vi är sociala!

Två handböcker för djurägare som finns
att beställa på www.djurskyddet.se.

15

nyhetsbrev skickade vi under 2018 & 2019.
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Djurskyddspriset 2019
TILLDELADES MARCUS OSCARSSON

Djurskyddet Sveriges generalsekreterare Åsa Hagelstedt delade ut Djurskyddspriset 2019 till Marcus Oscarsson i TV4s Nyhetsmorgon.

Djurskyddet Sveriges djurskyddspris 2019 tilldelades den politiska
kommentatorn Marcus Oscarsson. Han har flera gånger om lyft
upp djurskyddsfrågor på den politiska agendan. Han mottog priset
i direktsändning i TV4:s Nyhetsmorgon.

T

V4:s politiske kommentator Marcus
Oscarsson lyfter upp djurskyddsfrågorna på den politiska agendan.
Därför fick han Djurskyddspriset 2019.
En råkall kväll i mars gick han ut och
sopade trottoarerna i sitt kvarter rena från
grus. Ett sätt att hjälpa hundarna, som
får ont av att gå på de vassa stenarna på
asfalten. Gruset sparades så skulle mer snö
komma var det bara att lägga ut igen.
– Det är så jag vill att vi behandlar våra
hundar och alla andra djur i Sverige. Men
värme, kärlek och respekt i alla lägen. Och
jag vet att många andra runt om i Sverige
känner likadant.” slog Marcus Oscarsson,
TV4:s politiske expertkommentator fast i ett
inlägg på sin Facebooksida.
För denna insats, men än mer för sitt sätt att
lyfta upp och föra in djurskyddsfrågor på den
24

politiska dagordningen får han Djurskyddet
Sveriges Djurskyddspris 2019. Han har bland
annat tagit upp när djurskyddskontrollerna fick
mer medel i statsbudgeten och engagerat
sig i frågor om djurförsök.
– Det Marcus gör är att han visar att
djurskydd är en politisk fråga. Många av
oss väljare är otroligt engagerade men
den har tyvärr inte särskilt hög status bland
politiker eller politiska kommentatorer. Men
Marcus är på god väg att ändra det, så att
djurskyddsfrågorna får högre status. Därför
har vi valt att tilldela honom priset, sa Åsa
Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet
Sverige, när hon via länk i TV4:s sändning
offentliggjorde nyheten.
Tack! Det är jättekul! sa Marcus Oscarsson,
som i samband med utdelningen visade bilder
på sin hund Leo, sittande vid köksbordet i
väntan på frukost.

Diplom till forskaren Stefan Gunnarsson delades ut av
förbundsordförande Linda Maria Vonstad.

2018 års pris till forskare
Djurskyddspriset 2018 gick till forskaren
Stefan Gunnarsson, lektor på SLU Sveriges Lantbruksuniversitet.
Stefan Gunnarsson tog emot priset för att
han i debatten kring nya grisföreskrifter visat
att han står upp för vetenskap och beprövad
erfarenhet, med integritet och mod som bara
en äkta djurskyddare har.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

& 2019

MEDLEMSTIDNING
SOM BEVAKAR DJURSKYDDET
Tidningen Djurskyddet är Djurskyddet Sveriges medlemstidning
som kommer ut fyra gånger per år och bevakar djurskyddsfrågor.
Under 2018 och 2019 har teman som fiskvälfärd,
pälsdjursuppfödning och djurskyddet för katter tagits upp och
granskats.

T

idningen Djurskyddet kommer ut
med fyra nummer varje år. Under
2018 lyftes teman som Fiskskydd,
Djurskyddspolitik och Djurskydd för travhästar.
I det sistnämnda temat hade tidningen med
grundmaterial från en frilansjournalist arbetat
fram unik statistik över hur många travhästar
som startat trots upprepade startförbud utan
att veterinärundersökas. Granskningen gav eko
inom travvärlden och problemen togs upp på en
måldomarkonferens.

Slakteritransporter, hur hålla lantbruksdjur
på ett bra sätt och djurskydd för vilda djur i
hägn - tre teman från 2019. I årets sista
nummer kom den första publiceringen i
granskningen om katter som omhändertas.
Efter tidningens intervju anmälde Länsstyrelsen
i Kalmar till JO att den behövde vägledning i
hur bedöma vilka katter som hittas ute som är
deras respektive Polismyndighetens ansvar.
Temanumret utgick från de problem som
djurskyddsföreningarna landet runt larmat om.

Eftersom 2018 var valår gjorde redaktionen
en omfattande Val-special med bland annat en
enkät över var riksdagspartierna stod i olika konkreta djurskyddsfrågor. I nummer tre lyftes den
stora gruppen fiskars djurskydd. Året avslutades
med det genom tiderna förmodligen sorgligaste
numret om hur veta när ett djur bör avlivas. I
”Djurskydd till sista stund” delade veterinärer,
djurägare, forskare med sig av sina erfarenheter
och det blev ett nummer som fick stor spridning.

De fasta avdelningarna, Vi tipsar, Fråga
Experten och Djurkrysset har engagerar
många läsare och på tidningens krönikeplats
har initierade personer skrivit om brännheta
frågor, som illegal jakt, brister i de djurförsöksetiska nämnderna och inte minst populär var
krönikan som regeringens särskilde utredare
chefsrådman Ulrika Geijer skrev om hur det
var att utreda förslaget om obligatorisk
märkning och registrering av katt.

Webbtidningen
Webbtidningen har haft fler besökare
än någonsin under 2018/2019. Totalt
var 185 867 respektive 163 087
unika besökare inne på tidningen
respektive år.
Under perioden har webbtidningen flera
gånger varit bland de nyhetsledande
medierna i djurskyddsfrågor. Vi var bland
de första i landet att rapportera att det
planerade stordjurscentret för djurförsök
Swecclim fått avslag för sin finansiering
från Vetenskapsrådet och att dagens
minkhållning och grytanlagsprov på
grävling kommer att fortsätta tillåtas även
i den nya djurskyddsförordningen.
Läs mer på tidningen.djurskyddet.se
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Vi prisade cirkus
OCH TROLLE RHODIN

Djurskyddet Sverige delade i april 2019 ut en hedersutmärkelse till
en kommersiell aktör som gjort särskilda insatser för ett starkare
djurskydd. Utmärkelsen tilldelades cirkusdirektören Trolle Rhodin
som nu driver en helt djurfri cirkus.

I

januari i 2019 blev det äntligen förbjudet
att ha elefanter och sjölejon på cirkusar
i Sverige. Cirkus Brazil Jack med 120
åriga traditioner har dock valt att gå ännu
längre och visat på ett modernare synsätt.
Sedan 2018 är nämligen cirkusen helt djurfri.
Istället satsar man på duktiga människor som
luftakrobater, lindansare, clowner, musiker
och showartister. Och som Trolle själv säger:
Cirkus Brazil Jack står för cirkus som en
konst och en kultur, inte en djuruppvisning.
Redan i början av 2018 kom beskedet att
cirkusen helt slutar med djur på cirkus. Trolle
berättade då för Tidningen Djurskyddet att
det var en stor omställning, men att det är
viktigt att följa med i samhällsutvecklingen.
– Nej, det har inte varit svårt. Cirkus har en
lång tradition, vår har varit igång i 119 år och
jag tillhör den tolfte generationen, som driver
Brazil Jack. Men traditionen är cirkus som
konstform, och föreställningarna med djur har
26

absolut varit en del av själva cirkustårtan, men
ändå bara en del. Det finns andra viktiga delar
som komedi och akrobatik vilka vi nu kommer
att utveckla än mer.
Djurskyddet Sverige anser att djur inte
hör hemma på cirkus alls. Långa transporter,
små ytor att leva på samt krav att prestera
i föreställningar är inget gott liv för djur och
Cirkus Brazil Jack visar genom sin inställning att
cirkustraditionen kan leva vidare och utvecklas
utan att djur utnyttjas.

Taxen Kanel tillsammans med skor från prisade Josefin
Liljeqvist AB.

För detta ville vi uppmärksamma Trolle
Rhodin och tilldela honom Djurskyddet
Sveriges hedersomnämnande år 2019.

Hedersutmärkelsen till ”en kommersiell
aktör som gjort särskilda insatser för
ett starkare djurskydd” 2018 gick till
skodesignern Josefin Liljeqvist AB.

Priset delades ut under Djurskyddet Sveriges
djurskyddskonferens av förbundsordföranden
Linda Maria Vonstad. Trolle Rhodin tog emot
priset via länk då han har flera föreställningar
i Malmö under helgen.

De arbetar för att göra djurskydd och
spårbarhet till en del av modeindustrin och
hennes företag skapar skor av läder från djur
som levt ett gott liv.

Vi prisade skodesigner

& 2019
Foto: Sandra Rönnsved
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Trolle Rhodin tar emot Djurskyddet Sveriges hedersomnämnande av ordförande Linda Maria Vonstad under djurskyddskonferensen i april 2019.

Fler företag visar intresse för djurskydd
Djurskyddet Sverige arbetar för att
fler företag ska ta ansvar för djuren.
Som en del i detta arbete har vi under
denna period satsat på vårt arbete
med företagssamarbeten och det är
fler företag som visat intresse för att
hjälpa oss.

Även ekonomiska gåvor förekommer där
företag blir Djurskyddet Sveriges företagsvän
Guld, Silver eller Brons för att i olika grad få
synas på våra hemsidor och i våra sociala
medier.
Se alla våra företagsvänner på djurskyddet.se.

Områdena som hittills lett till resultat
är samarbeten om foder, försäkringar och
kattsand till våra lokala djurhem. Nu stödjer
företag som exempelvis Hills, Agria och Best
Friend oss. Under både 2018 och 2019 har vi
tagit kontakt med många företag och hoppas
att det kommer att ge effekt även framöver.

Foto: Jenny Lindkvist

Företagssamarbeten har under 2018 och
2019 varit en del i fokus, och fler företag har
visat intresse för att hjälpa Djurskyddet Sverige.
Både rikstäckande och lokala samarbeten har
inletts, men det är en långsiktig satsning som
har initierats och förhoppningarna är att det
ska leda till fler samarbeten framöver.

Under 2019 inledde Djurskyddet Sverige ett företagssamarbete med Best Friend som skänker kattsand till
vår lokalförening Djurskyddet Karlstad. På bilden är
katten Skuggan Johansson.

Kampanjbild från en kampanj sommaren 2019
där Hills donerade 20 kronor per köpt produkt.

Kampanjer med Hills
Under 2018 och 2019 har Djurskyddet
Sverige arrangerat flera kampanjer med
djurfoderföretaget Hills för att få in
pengar till vår verksamhet för djuren.
Kampanjerna sker på sociala medier och
Hills skänker ett visst belopp per inköpt
produkt till Djurskyddets verksamhet.
Totalt under perioden fick vi 125 000 kr.
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VÅRT ARBETE BÖRJAR I

FÖRSKOLAN & SKOLAN
Med skolmaterialet REDE satsar Djurskyddet Sverige på
förebyggande djurskyddsarbete genom att påverka barn i tidig
ålder. Med varierande övningar lär sig barn att sätta sig in i andras
situation och att även djur har känslor.

R

EDE (Respekt Empati Djur Etik)
fortsätter att spridas i landets
förskolor och skolor. Via REDEs
hemsida kan pedagoger registrera sig och
kostnadsfritt ladda ner materialet som består
av empatiutvecklande övningar.
Med cirka 1 000 nya registrerade pedagoger
varje år, får fler barn möjlighet att träna upp
sin empati och att ta ställning i livsfrågor.
REDE är framtaget av pedagoger och djurexperter, med vetenskaplig forskning i empati
som grund. Materialet riktar sig till barnskötare,
pedagoger och lärare som i sin tur arbetar
med materialet i sina barngrupper.
För att skolor och förskolor lättare ska
komma igång med REDE så har vi en introkurs som vi erbjuder pedagoger som ska
komma igång med REDE. Kursen hålls
antingen på Djurskyddets kansli i Stockholm
eller ute på arbetsplatsen. Det är ett effektivt
sätt att engagera hela personalgruppen att
komma igång. Vi har även haft en utbildning
för en klass i REAL-gymnasiet som sedan
höll REDE-övningar för yngre skolelever. Ett
mycket lyckat projekt som ska upprepas 2020.
28

REDE-läger
Tack vare engagerade eldsjälar har det
anordnats REDE-läger för barn både år 2018
och 2019. Lägrerna hölls på Djurskyddet
Kristinehamns djurhem och hette ”Djurkul”
samt i Ramslöv utanför Finnspång på ett
familjehemcenter. Vi hoppas att det här är
en växande trend och att fler barn kan få
möjligheten framöver att få komma på läger
och göra REDE-övningar. Totalt REDE-läger
hölls somrarna 2018 och 2019.
4H + REDE = sant
Ett samarbete startade med 4H i Stockholms
län. Tanken är att samtliga gårdar ska jobba
med REDE i sin verksamhet. En utbildning
hölls för representanter för 4Hs Stockholmsgårdar som fick lära sig grunderna i materialet
samt veta hur REDE-övningen ”Djurens och
våra känslor” går till som vi tagit fram för
visningsgårdar och djurparker.
4H Stockholm har som mål att samtliga
gårdar ska jobba med REDE i sin verksamhet
från och med 2020. Någonting som vi tycker
är fantastiskt roligt.

REDE på djurparker och visningsgårdar
Skansen, Parken Zoo, Borås Djurpark,
Slottsskogens djurpark använder REDE i sin
visningsverksamhet. Fler djurparker och
visningsgårdar har inlett samarbete men
har inte fått igång det riktigt än i sitt utbud.
Vi hoppas kunna engagera fler djurparker i
framtiden.

DIPLOM
tilldelas

........................

........................

som blivit en

.......

äkta
djurskyddare
med hjälp av
Mini-REDE!

Diplom till den som gått en REDE-utbildning.
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Projektledare Helena Risinger håller i en "Fika med Rede".

& 2019

Bröd och salt sponsrade fikorna med kanelbullar.

Succé för fika med Rede
Vi vill att REDE ska finnas på plats där
materialet kan göra skillnad därför
samarbetar vi bland annat med skolor
och utvalda djurparker. För att sprida
utbildningsmaterialet ännu mer drog
vi också igång kampanjen "Fika med
Rede".
Djurskyddet Sverige jobbar ständigt med
att sprida materialet på skolor och förskolor.
Under 2018 drog vi igång med den lyckade
kampanjen ”Fika med REDE”. Kampanjen
gick ut på att vi tog oss runt till skolor och
förskolor för att visa REDE-materialet under
en fikarast för personalen. För att krydda
besöket något hade vi med oss goda bullar
från bageri- och kafékedjan ”Bröd och salt”
som sponsrade kampanjen.
Under fika-kampanjen var vi på 13 olika
skolor eller förskolor och fikade med 139
pedagoger.
– Vi anade att ”Fika med REDE” skulle bli en
succé vilket det också blev! Det var också så

fint av Bröd och Salt att sponsra kampanjen
med bullar vilket gav våra fikor en guldkant,
berättar projektledare Helena Risinger.
Ett annat effektivt sätt att sprida REDEmaterialet är att delta på läromedelsmässor
där man möter ett stort antal pedagoger som
är nyfikna på nya material. Mycket synlighet
ledde till att många pedagoger hittade till
REDE-materialet.
– Vi slog rekord med 2 000 nya registrerade
pedagoger tack vare många mässor och
Djurskyddets många fikor, säger Helena
Risinger.

11

mässor deltog vi på under 2018 & 2019 för
att presentera och sprida Redematerialet.

Vad är REDE?
• REDE riktar sig till skolan
(årskurs F-5) och Mini-REDE till
förskolan (1-6 år)
• Materialet består av övningar
som hjälper barn att utveckla sin
empati för djur och människor
• Anpassat efter läroplanen
• Vetenskapliga utvärderingar som
gjorts visar att övningarna har god
effekt
• Alla övningar laddas ner kostnadsfritt på www.rede.se
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ATT GE TRYGGA
HEM TILL ÖVERGIVNA DJUR
De jobbar helt ideellt och står inför en ständig
utmaning att få ekonomin att räcka till.
Tillsammans gör de ett fantastiskt jobb och räddar
livet på tusentals djur varje år. Lokalföreningarnas
omplaceringsverksamhet är en stor och viktig del
av Djurskyddet Sveriges verksamhet.
30
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Situationen

Vi ska
Vi fortsätter arbeta för

20

1. Ge fler övergivna djur
trygga hem
2. Öka antalet kastrerade katter
och minska antalet oönskade
kattungar

i

g
da

Vå
r

ål
m
a

1. Att informera om nya reglerna
om kastrering
2. Få fler att kastrera genom lokala
kampanjer
3. Rätten för varje katt att födas
önskad

och 2019
8
1
Vi har

1. Hjälpt 4891 djur till nya hem
2. Genomfört lokala
kastreringskampanjer
3. Påverkat regelverket om
kastrering för utekatter

Vi hjälper 2 500 hemlösa djur varje år

U

ngefär 30 av Djurskyddet Sveriges
47 anslutna föreningar arbetar i
någon form med omhändertagande
och omplacering av djur. Alla har inte möjlighet
att bygga ett djurhem utan arbetar istället med
att bygga upp ett kontaktnät med jourhem på
orten. Sedan läggs mycket arbete på att hitta
nya för-alltid-hem till djuren. Det är viktigt att
ett djur som övergivits eller av någon annan
anledning tvingats lämna sitt hem får ett
tryggt och stabilt hem med människor som
förstår att ett omplacerat djur har särskilda
behov.
Majoriteten av de djur som våra djur- och
jourhem hjälper är katter som övergivits eller
gått vilse. Många föreningar samarbetar med
Länsstyrelsen vilket innebär att föreningarna
hjälper till att ta hand om sällskapsdjur som
myndigheten har omhändertagit på grund

av vanvård eller utebliven ägare. Några
föreningar arbetar också med att omplacera
hundar och några föreningar hjälper mindre
djur som kaniner, marsvin och sköldpaddor att
hitta nya hem. Totalt hjälper våra föreningar
ungefär 2 500 djur per år att hitta nya hem.
Förbundet betalar ut bidrag till lokalföreningarna en gång om året. Bidraget är
baserat på vilken typ av verksamhet som
drivs. Föreningar som omplacerar djur får mer
bidrag då den verksamheten kostar mycket
pengar. Föreningar med fysiska djurhem har
möjlighet att söka extra bidrag till om- eller
tillbyggnationer av djurhemmen. Det finns
även särskilda bidrag till föreningar som
omplacerar hundar. Totalt betalar förbundet
ut drygt 1,5 miljoner kronor per år i bidrag till
föreningarna. Dessa bidrag möjliggörs av
gåvor och testamenten.

1,5

miljoner kronor betalar riksförbundet
ungefär ut till lokalföreningarna en
gång om året.
De föreningar som arbetar med omplacering
av djur får mer bidrag då deras verksamhet
innebär högre kostnader.

Rottweilern Ronja räddades av Djurskyddet Västerbotten
under 2019.
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VIKTIGT MED KASTRERING
Enbart planerade kattungar ska födas och katthonor ska skonas från att vara dräktiga
många gånger under sitt liv. Med hjälp av kastreringskampanjer uppmanar Djurskyddet
Sveriges föreningar kattägare att kastrera sina katter som går utomhus – en av de viktigaste
förebyggande åtgärderna för att minska antalet hemlösa katter.

E

n katthona kan få två och ibland tre
kullar per år. En kull kan bestå av
en till tio kattungar, men tre till fyra
stycken är vanligast. En katt är fertil i cirka 15
år. Detta innebär att en katthona som går ute
och inte kastreras eller ges p-piller kan föda
cirka 120 ungar under sitt liv.
Utöver problemet att hitta hem åt så
många kattungar är det dessutom plågsamt
för katthonan att utsättas för de kroppsliga
påfrestningar som dräktighet och diande av
så många ungar innebär. Av de kattungar
som föds ute är det också mycket få som
överlever ens sitt första år.
Under många år har vi arbetat för att det
ska bli lagkrav på att kastrera sin katt om
den går utomhus. Detta för att alla kattungar
som föds ska vara planerade och önskade.
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Under 2019 ingick vi i en referensgrupp hos
Jordbruksverket som arbetade fram nya
föreskrifter för katt och hund.

De nya föreskrifterna kommer att träda i kraft
under våren 2020.

120

kattungar kan en okastrerad katthona
som går utomhus få under sin livstid.

Tack vare detta la Jordbruksverket i slutet
av året fram ett förslag till nya föreskrifter
där det står att en kattägare är skyldig att
kontrollera reproduktionen för sin katt, vilket i
praktiken innebär kastrering för utekatter.

Lilla kattungen Lobo föddes utomhus och räddades
under 2019 av Djurskyddet Norra Halland.

& 2019
Foto: Sundsvalls Tidning
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Eva Norberg är ordförande för Djurskyddet Sundsvall. På denna bild tillsammans med sina tidigare hundar springer spanieln Fabian och den stora blandrasen Nestor.

Djurskyddet Sundsvall vill höja kattens
status samt minska kullar av oönskade kattungar.
Djurskyddet Sundsvall har anordnat
kastreringskampanjer i mer än 10 år
tillbaka tillsammans med två olika
djurkliniker i Sundsvall.
Anledningen är att Djurskyddet Sundsvall
vill höja kattens status samt minska kullar av
oönskade kattungar. 2019 var det sjuttonde
året i rad som de anordnade kastreringskampanjen.
– Vi har bara fått positiva reaktioner på
kastreringskampanjerna – både från
veterinärklinikerna och de som fått en plats
i kampanjen med sin/sina katter, berättar
Eva Norberg, ordförande för Djurskyddet
Sundsvall.
De första 9 åren var det bara Djurskyddet
Sundsvall som hade kastreringskampanjer
men sedan upptäckte alla veterinärer mer

eller mindre att det var en bra idé och
anordnade kastreringskampanjer hos sig.

4 891
djur omplacerades av Djurskyddet
Sveriges lokalföreningar under 2018
och 2019.

Senaste åren har kattägarna ringt direkt
till kliniken och bokat tid. När kampanjen varit
slut har kliniken skickat faktura på föreningens
del av kostnaden samt övrig information, om
vilken katt som kastrerats. Djurkliniken har
subventionerat kostnaden för märkning av
katterna om de inte är märkta sedan tidigare.

Under 2018 omplacerades totalt 2 263 djur.
Varav 1 935 katter, 48 hundar och 280 andra
djur. Under 2019 omplaceras totalt 2 628 djur.
Varav 2 517 katter, 61 hundar och 50 andra
djur.

Under 2018 och 2019 har Djurskyddet
Sundsvall fått ekonomiskt bidrag från
Djurskyddet Sverige för att kunna genomföra
kampanjerna.
– Det ekonomiska stödet har varit viktigt
eftersom det har gjort att fler katter kunnat
få plats i kampanjerna. Det är ju en ganska
stor utgift för en liten förening, säger Eva
Norberg.

2018 subventionerade Djurskyddet
Sundsvall:
75 honkatter á 200 kr = 15 000 kr
50 hankatter á 100 kr = 5 000 kr
Sammanlagt 20 000 kr för 125 katter
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Foto: Djurskyddet Skellefteå

GE TRYGGA HEM TILL ÖVERGIVNA DJUR

Kattungen Lisky dumpades i ett sopkärl utanför Skellefteå. Hon var ungefär tre veckor gammal och var både stressad och hungrig när hon hittades.

Lisky dumpades i soporna
I juni 2019 hittades kattungen Lisky i en soptunna – stressad och hungrig.

Kattungen fick namnet Lisky. Föreningen
gjorde ett inlägg på sin facebooksida där
de efterlyste en fodermamma med diande
kattungar i samma ålder. Inlägget gav stor
respons.
- Det var många som svarade på vårt inlägg
på Facebook, säger Hanna. Lisky var bara
tre veckor och behövde en mamma.

Personen som hittade kattungen i
sopkärlet ringde direkt till Djurskyddet
Skellefteå. En person i styrelsen åkte till
Lövånger för att hämta upp den lilla katten.
Djurskyddet Skellefteå kunde konstatera att
kattungen var ungefär tre veckor gammal
och inte chipmärkt.
– Vi förstod på en gång att kattungen från
början haft ett hem då hon var väldigt social
och van vid människor, berättar Hanna
Stuxberg, ledamot i styrelsen i Djurskyddet
Skellefteå. Trots att vi efterlyste mamman
och ägarna så fick vi inget napp.

Lisky flyttade till en fodermamma som
hade en jämnårig kattunge. Hon tydde sig
snabbt till kattmamman och sin nya syster.
Mamman tog hand om henne som att det
vore hennes egen. Lisky mådde bättre och
ökade i vikt. Om dagarna lekte hon mycket
med sin nya syster.
– Det är svårt att förstå hur någon kan lämna
en kattunge i ett sopkärl, säger Hanna.
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Historien skulle ta ännu en vändning. En
barnfamilj hade, samma dag som Lisky
hittades, räddat en kattunge från att bli

uppäten av fåglar. Det var Liskys mamma och
bror. Djurskyddet Skellefteå har tagit hand
om samtliga katter och omplacerat alla till nya
kärleksfulla hem.
När Lisky var 13 veckor fick hon flytta
hem till sin nya familj – en barnfamilj med en
vuxen katt.
Foto: Djurskyddet Skellefteå

E

n dag i juni gick en person en
promenad med sin hund i Lövånger,
50 km söder om Skellefteå. Under
promenaden går hunden fram till ett svart
sopkärl och visar intresse för den. Ägaren
väljer att titta närmare och öppnar kärlet.
Inuti hittar de en liten gråspräcklig kattunge.
Kattungen är stressad och hungrig.

Kattungen Lisky räddades ur ett sopkärl i Lövånger.
Tack vare Djurskyddet Skellefteå har hon nu fått ett
för-alltid-hem.

Foto:Katarina Hörlin
Marlene Sandblom, som fick upp ögonen för katternas situation när hon blev kattägare för två år sedan, och är aktiv i Djurskyddet Norra Halland sedan hösten 2017, tillsammans
med Katarina Oderland, som varit engagerad i djurskyddsfrågor sedan barnsben och är aktiv i Djurskyddet Norra Halland sedan hösten 2016.

Informationskampanjen #etthemförvarjekatt har fått stort genomslag. Tanken är att
informera om katternas situation och om
vad det finns för lösningar.
– Jag tror att alla föreningar kan känna igen
sig i frustrationen över att inte räcka till, att
ständigt ”släcka bränder” utan att komma åt
orsaken till problemet med alla hemlösa katter.
Vi märker att det fortfarande finns otroligt
mycket okunskap kring katter, vinsterna av
kastration och lite till ingen insikt om att de
faktiskt inte klarar sig utan ett hem. Ökad
kunskap leder till att fler kastrerar och IDmärker! Tack vare att vi är en så engagerad
styrelse så hade vi också möjligheten att
genomföra en sån här idé, berättar Marlene
Sandblom och Katarina Oderland, båda vice
ordförande i föreningen.
Tillsammans med länsstyrelsen tog föreningen
fram en poster med allmän information om
problemet med hemlösa katter.

Foto: Göran Ehn

Norra Halland, ett hem för varje katt
– Vi gjorde även Facebook-annonser på olika
teman, bland annat en om honkatter och en
om hankatter.
Det är viktigt att variera sina inlägg, även
om grundbudskapet om kastration och IDmärkning så klart består, annars riskerar folk
att tröttna. Annonserna har vi delat på vår
sida och samtidigt uppmanat folk att dela och
sprida budskapet. Vi har även använt oss av
marknadsförda inlägg.
Kampanjen slog igenom stort i medierna,
exempelvis i SVT Nyheter och i flertalet
dagstidningar.
– Tack vare länsstyrelsen! De skickade ut ett
pressmeddelande när vi lanserade kampanjen
och det var många journalister som nappade
och tog kontakt. Det visar att det finns ett
intresse bland allmänheten för den här frågan
och att tiden är mogen för en förändring. Så
tipset till andra föreningar är att inte tveka att
ta kontakt med pressen – intresset finns!

Katten Charlite räddades av Djurskyddet Norra
Halland under 2018.

Om Djurskyddet
Norra Halland
Djurskyddet Norra Halland
grundades 1998. Under 2018
hade föreningen 153 medlemmar.
Lokalföreningen arbetar med att
stärka djurskyddet för katter och
omplacerade under 2018 92 katter till
nya kärleksfulla hem.
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ATT BLI FLER
DJURSKYDDARE
Vi behöver bli fler djurskyddare. Därför går
en stor del av vårt arbete ut på att aktivt öka
kännedomen om organisationen och att rekrytera
nya föreningar, medlemmar och givare.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Situationen

Vi ska
Vi fortsätter arbeta för

20

1. Få fler medlemmar
2. Bilda nya lokalföreningar
3. Utveckla Djurskyddet Ungdom

i

g
da

Vå
r

ål
m
a

& 2019

1. Att få ännu fler medlemmar
2. Att få lokalföreningar på fler orter
3. Få egen ekonomi för
Djurskyddet Ungdom

och 2019
8
1
Vi har

1. Ökat medlemsantalet
2. Fått en ny lokalförening
3. Fått 1 000 medlemmar till
Djurskyddet Ungdom

Vi blir fler och fler djurskyddare

F

ör att kunna bedriva vår verksamhet
för djuren behöver vi vara många
djurskyddare. Vi behöver vara fler för
att kunna göra mer och ett bättre arbete.

Djurskyddet Sveriges lokalföreningar gör
ett fantastiskt jobb ute i landet, både med
praktiskt djurskyddsarbete i form av
omplaceringsverksamhet men också olika
typer av påverkans- och informationsarbete.
Därför jobbar vi alltid för att få fler
lokalföreningar till vår organisation.
För några år sedan startade Djurskyddet
Sverige ungdomsorganisationen Djurskyddet
Ungdom. En av anledningar är att vi behöver bli
fler och nå ut till flera målgrupper. Under 2018
och 2019 har vi samarbetat mycket med vår
ungdomsorganisation när vi stått på exempelvis
mässor och rekryterat nya medlemmar.

Djurskyddet Ungdom har också under
hela 2018 och 2019 gjort ett stort uppsökande
arbete runt om i landet för att få fler unga
personer att engagera sig i organisationen.
Vårt ungdomsförbund har besökt många
skolor och startat flera föreningar runtom i
hela landet.

10 475

10 475 medlemmar i Djurskyddet
Sverige där 4 290 var direktmedlemmar
och 6 185 var föreningsmedlemmar.
Under 2018 hade Djurskyddet Sverige 8 482
medlemmar. Vi ökar i antal medlemmar!

Vår förhoppning är att allt arbete också
kommer att visa resultat kommande år och
att fler hör talas om oss och vårt arbete och
vill vara en del av Djurskyddet Sverige.
Vi behöver också bli fler för att öka tyngden
i vårt politiska påverkansarbete. För att visa
att vi representerar många personer är det
viktigt att vi har ett högt medlemsantal. Det
visar också att vi är en legitim organisation
och är en av anledningarna till att vi bjuds in
till viktiga påverkanssammanhang.

En person blir medlem i Djurskyddet Ungdom under
Djurens helg på Solvalla i augusti 2019.
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Ny förening!

VÄLKOMNA VILSNA TASSAR HÄLLEFORS

Under 2018 och 2019 bildades en ny
lokalförening som anslöt sig till
oss, nämligen Djurskyddet Vilsna Tassar
Hällefors. Djurskyddet ÄngelholmBjäre gick också ihop med Djurskyddet
Snapphanen under perioden. I slutet
av 2019 hade Djurskyddet Sverige 47
föreningar.
Vad vinner en förening på att ansluta sig till Djurskyddet Sverige?
En förening som är ansluten till
Djurskyddet Sverige får förutom att
använda namnet och loggan, del av
insamlade medel i form av bidrag
och utbildningar. Förbundet hjälper
föreningarna med att ta fram material i
kommunikationssyfte. Kansliet hjälper
också till med utskick av avier för
medlemsavgifter och andra utskick och
ger stöd i föreningsarbete generellt.
Medlemmar i föreningarna får också
Tidningen Djurskyddet fyra gånger
per år.
Föreningarna utser också ombud
till förbundsstämman och är därmed
grunden till demokratin inom
organisationen. Att verka tillsammans
med andra lokalföreningar i ett
förbund ger både styrka och möjlighet
till erfarenhetsutbyte.
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H

anna Johansson är en av initiativtagarna till den nystartade föreningen.
– Från början ville jag rädda katter
men det har blivit så mycket mer, säger hon.
Idén till att starta en djurskyddsförening
hade funnits med Hanna Johansson under
flera år. Det finns inget katthem i Hällefors
vilket var en av anledningarna till att starta
Vilsna Tassar.
– Jag har alltid brunnit för djurskyddsfrågor
och har varit engagerad i flera katthem i
Örebro, berättar Hanna. Under flera år har jag
sett att problemet med hemlösa katter är stort
här. Därför känns det bra att vi startat och
verkligen kommit igång med verksamheten.

har jobbat med att komma ut och informera
om djurskydd, exempelvis hur vi behandlar
djur. Vi har också engagerat oss i politiska
frågor, exempelvis obligatorisk ID-märkning
och registrering av katter.
Djurskyddet Vilsna Tassar Hällefors har
stora framtidsplaner – där de tar stor hjälp av
Djurskyddet Sverige och andra lokalföreningar.
Under första tiden har de jobbat med
jourhem och nu tittar de på lokal för att
kunna starta ett djurhem.
– Det är superbra att vara en del av
Djurskyddet Sverige. Jag har kontaktat
Djurskyddet Kristinehamn och Djurskyddet
Östersund för att be om råd och tips.

Efter en snårig start med en hel del
administration räddade de sin första katt i
juni 2019.
– Det dröjde fram till april 2019 innan vi fick
paragraf16-tillstånd av länsstyrelsen och
inte förrän i september samma år fick vi ett
bankkonto, säger Hanna. När mycket av det
administrativa var avklarat så har vi kunnat
fokusera på den faktiska verksamheten.
Efter att de hjälpt första katten i juni 2019
har de hjälpt 21 katter. Många av katterna är
födda ute. Bara från en närliggande soptipp
har föreningen räddat 8 katter. Men föreningen
har blivit mycket mer än vad Hanna Johansson
och de andra i styrelsen från början tänkt sig.
– Vi har arbetat mycket med folkbildning, vi

Foto: Viktoria Carlsson

Lokalförening hos
Djurskyddet Sverige

I oktober 2018 startade föreningen Djurskyddet Vilsna Tassar
Hällefors - Djurskyddet Sveriges senaste lokalförening. I juni 2019
räddade de sin första katt och sedan dess har de hjälpt ytterligare
20 katter att få ett nytt hem.

Kattungen Medira räddades av föreningen under 2019.

& 2019
Foto: Sandra Rönnsved
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David Ohlsjö och Hanna Johansson från Djurskyddet Vilsna Tassar Hällefors på ordförandekonferensen i Stockholm 2020.

Pysen gick från skyggis till tryggis

Djurskyddet Vilsna Tassar Hällefors tog med
Pysen till veterinären och där konstaterades
det att han var ca 6 månader gammal och
en hane. Jourhemmet förstod fort att Pysen
älskar mat och kunde då använda maten som
ett sätt att socialisera honom.
– Vårt fantastiska jourhem har med tålamod,
kärlek och gott att äta lyckats få Pysen från
att vara livrädd för människor till att våga kika
och vara i samma rum utan att gömma sig på
ungefär två månader, berättar Hanna Johansson,
vice ordförande för Djurskyddet Vilsna Tassar
Hällefors.
Så småningom vågade Pysen komma
fram och äta trots att jourhemsmatte satt kvar

i samma rum, men om hon reste sig sprang
han och gömde sig. Han ville fortfarande inte
vara för nära men var väldigt nyfiken på vad
jourhemsmatte hittade på inne i rummet. Det
största problemet var att få in honom i en bur
för att kunna åka till veterinären för andra
vaccinationen, en sak som inte är lätt med
riktigt skygga katter.
Efter en tid valde jourhemmet att byta ut
dörren till rummet och istället sätta dit en
nätdörr, så Pysen hade möjlighet att se de
andra fyra katterna som bor i hemmet. Han
gjorde då ännu större framsteg, satt vid dörren,
försökte prata med de andra katterna och
visade ett stort intresse för att vara social
med katterna.
– Vi kan inte med ord beskriva det fantastiska
arbete jourhemmet gjort, Pysen har utvecklats
och går idag att klappa och kommer väl
överens med de andra katterna. Han busar
och tigger mat så fort det är framme. Bästa
platsen är på köksbordet för där kan det
finnas något gott att äta.

Pysen lever idag i huset tillsammans med
fyra människor och fyra andra katter. Han blev
adopterad av jourhemmet. Katten som vi trodde
skulle bli svår att få social är idag en social katt
med så mycket kärlek att ge. Det är trots allt
väldigt mysig att bli kliad på hälsar Pysen.
Foto: Viktoria Carlsson

Pysen fångades med fälla på ett ställe
där katter inte ska leva. Han hade tills
infångandet aldrig varit i närkontakt
med en människa och var väldigt rädd.
Så rädd att han gömde sig uppe på
gardinstången för att komma så långt
bort som möjligt.

Pysen var väldigt rädd för människor när han fångades
in av Djurskyddet Vilsna Tassar Hällefors.
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Vi blir fler

ÖVER 10 000 MEDLEMMAR
Under 2019 ökade antalet medlemmar rejält och vi är nu över
10 000 medlemmar, vilket är mycket glädjande. Ökningen beror
främst på en riktad kampanj till gåvogivare samt att månadsgivare
numera får vara medlemmar utan extra kostnad.

Djurskyddet Sverige på plats på Stockholm hundmässa
i Älvsjö i december 2019.

Mässor 2018 och 2019
Djurskyddet Sverige deltar varje år på
mässor och evenemang för att berätta
mer om oss som organisation och
skapa synlighet för vårt varumärke.
Under 2018 och 2019 har vi bland annat deltagit
på Ultuna näringslivsdag i Uppsala, Djurens
helg på Solvalla och Stockholm hundmässa
i Älvsjö. Vi har stått vid ett monterbord, delat
ut vårt informationsmaterial och rekryterat
medlemmar.
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S

edan 2014 har medlemsantalet varierat
mellan strax under 11 000 medlemmar
och drygt 8 500. Det finns två sorters
medlemskap, en person kan vara medlem i en
lokalförening och betalar då den medlemsavgift som föreningens årsmöte beslutar om
eller så kan personen vara direktansluten till
förbundet och då beslutar förbundsstyrelsen
om medlemsavgiften.
Nackdelen med direktmedlemskap är att
dessa inte är representerade på förbundsstämman, då det är lokalföreningarna som
utser ombud. Önskan är därför att så många
som möjligt ska vara så kallade föreningsmedlemmar. Statistiken visar dock att antalet
föreningensmedlemmar minskar samtidigt
som direktmedlemmarna ökar.

Detta beror på svårigheten att rekrytera
medlemmar till lokalföreningarna via centrala
kampanjer, då medlemsavgifterna skiljer så
stort. Av den anledningen vill förbundsstyrelsen
verka för en gemensam medlemsavgift.

Vi fanns också på plats på Djurens helg på Solvalla i
augusti 2019 tillsammans med Djurskyddet Ungdom.
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& 2019

Ordförandekonferens i Stockholm i januari 2018.

Tre konferenser för
lokalordföranden
Lokalföreningarna får hemsidor via Djurskyddet
Under 2018 och 2019 har 24 lokalföreningar
fått en hemsida under www.djurskyddet.se.
Djurskyddet Sverige har tagit fram manualer
för hemsidorna och erbjuder föreningarna
stöd för att underhålla och uppdatera dessa
med senaste nytt.
Tillsammans med Djurskyddet Skellefteå
arbetades den första versionen av mallen fram
och sedan har fler och fler lokalföreningar fått

en hemsida via förbundet. Lokalföreningarnas
sidor har samma mall och samma grafiska
profil för att vi ska ge ett enhetligt intryck.
Tillsammans med flera lokalföreningar
har vi också tagit fram specifika funktioner
som vi sett behov av hos flera föreningar,
exempelvis att ha ett enkelt system att lägga
ut djur som är ute för omplacering och
möjligheten att skicka in intresseanmälningar
för djuren.

2018 anordnade Djurskyddet
Sverige tre ordförandekonferenser
på tre geografiskt spridda platser
i landet för lokalföreningarnas
ordföranden och vice ordföranden.
Konferenserna arrangerades i slutet
av januari 2018 i Lund, Stockholm och
Sundsvall. På agendan för alla träffar
stod aktuella djurskyddsfrågor,
varumärkesplattformen samt förslag på
nya stadgar som skulle beslutas om på
förbundsstämman senare under våren.

Djurskyddet Sverige växer
Under 2018 och 2019 har vi sett en
uppgång på medlemsantalet för
antalet direktmedlemmar. Antalet
föreningsmedlemmar har minskat
något under dessa två år.
Totalt sett har vi sett en uppgång på antalet
medlemmar under 2018 och 2019. I slutet av
2019 landade Djurskyddet Sverige på totalt
10 475 medlemmar.

Våra volontärer gör ett fantastiskt jobb!
Våra volontärer gör ett fantastiskt jobb.
För att stötta dem i sitt arbete genomför vi olika utbildningar och sammankomster, både för att få ny kunskap
genom externa föreläsare och för att
kunna utbyta erfarenheter.
Den 1 december 2018 genomfördes en
djurhemsutbildning för volontärer på djurhem.
Då många av katterna som kommer in till våra
djurhem är skygga och traumatiserade så

bjöd vi in Therese Lilliesköld för att prata om
Berikning och problembeteende hos katt.
Stina Näsström, som är djurskyddsinspektör
och ledamot i förbundsstyrelsen, berättade om
all lagstiftning som ett katthem behöver följa
och känna till. Då många av våra föreningar
inte kunde vara med på plats i Stockholm så
spelades föreläsningarna in så att djurhemmen
kunde ha sina egna utbildningar ute i varje
förening under vintern och våren 2019.

Therese Lilliesköld föreläser på Djurhemsutbidlningen i
december 2018.
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Djurskyddet Ungdom
KAMPANJADE FÖR FISKAR OCH GRISAR
Djurskyddet Ungdom är Djurskyddet Sveriges
ungdomsorganisation. Under 2018 och 2019 har två kampanjer
skett och ungdomsförbundet har deltagit under Almedalsveckan
och på Järvaveckan för att lyfta djurskyddsfrågor.

M

ycket har hänt för vår nystartade
ungdomsorganisation Djurskyddet
Ungdom. Under perioden har nya
lokalföreningar anslutit sig och flera kampanjer
har arrangerats.

Djurskyddet Ungdom har sökt och fått
projektbidrag från stiftelser men har tyvärr
vid två upprepade tillfällen fått avslag på det
statliga bidraget för ungdomsorganisationer
som delas ut av MUCF - myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Detta med
anledning av att stadgarna tolkades som att
lokalföreningarna inte var tillräckligt
självständiga från riksorganisationen.

Bild från Djurskyddet Ungdoms sociala medier där de
uppmanade allmänheten att skriva under för grisarna.

Stoppa koldioxidbedövning av grisar
I december 2019 startade Djurskyddet
Ungdom en namninsamling för att stoppa
koldioxidbedövningen av grisar innan
slakt.
Nästintill alla grisar som slaktas i Sverige
bedövas med koldioxid. Grisarna lider av
smärta, ångest och stress upp mot en
minut innan de förlorar medvetandet.
Namninsamlingen pågår till våren 2020 och
sedan kommer underskrifterna att skickas
till Jordbruksverket.
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Ungdomsorganisationen har också drivit
två kampanjer under perioden en för att
stärka fiskarnas skydd i lagen och en för att
minska lidandet för grisar vid bedövning vid
slakt.

Zoologen Owe Sandström ger en guidad tur på
Fjärilshuset för Djurskyddet Ungdoms styrelse 2018.

Djurskyddet Ungdom har över 1 000
medlemmar och sju lokalföreningar utspridda
i landet. Under 2018 och 2019 hölls förbundsstämma i Stockholm respektive Gnesta.
Djurskyddet Ungdom deltog också på LSU landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationers
årsmöte, presenterade organisationen och
blev invalda som medlemmar. Ett av
styrelsemötena hölls på Fjärilshuset i
Hagaparken. Styrelsen blandade diskussioner
om verksamhetsplan och guidade turer av
zoologen Owe Sandström inne på
Fjärilshuset.
2019 deltog Djurskyddet Ungdom med
en delegation av unga djurskyddare både på
Almedalsveckan och Järvaveckan.

Djurskyddet Ungdom har varit kritiska till
myndighetsbeslutet och deltagit på möten
tillsammans med myndigheten och gått ut i
media i frågan.

Artikel i Dagens Arena om kritiken mot MUCF från
februari 2019.

& 2019
Foto: Sandra Rönnsved
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Djurskyddet Ungdom deltog på Almedalsveckan i Visby och kampanjade för ett starkare fiskydd.

Djurskyddet Ungdom kräver #fiskskyddnu
Under Almedalsveckan 2019 deltog
Djurskyddet Ungdom med en grupp
på sju personer. Tillsammans kampanjade
de för ett starkare fiskskydd.
För första gången medverkade Djurskyddet
Ungdom på Almedalsveckan i Visby.
– Det var jättekul! Det är en upplevelse jag
sent kommer glömma. Framför allt träffade jag
flera vänner som jag fortfarande har kontakt
med idag, säger Hedvig Nordenfors,
styrelseledamot i Djurskyddet Ungdom
Stockholm som medverkade.

fiskskydd som skulle hållas senare under
veckan.
– Fiskseminariet blev lyckat och det var
kul att se så många som ställde frågor och
intresserade sig för ämnet, säger Hedvig
Nordenfors.

Styrelsen för Djurskyddet Ungdom efter
förbundsstämman i Gnesta 2019.

Djurskyddet Ungdom är en organisation
som samlar personer under 30 år som vill
arbeta för att stärka djurskyddet.

Under tre dagar kampanjade de under
hashtagen #fiskskyddnu, delade ut flygblad
med information om vildfångad och uppfödd
fisk - och informerade om vad som behövde
göras för att skyddet skulle stärkas.
Djurskyddet Ungdom delade ut program
till Djurskyddet Sveriges seminarium om

Djurskyddet Ungdom

Alla under 30 år är välkomna att bli medlem.
Medlemskapet är gratis och ska uppdateras
en gång per år för att vara giltigt.

Henrik Schöön och Wilyang Frisk från Djurskyddet
Ungdom.

Bli medlem via hemsidan:
www.djurskyddet.se/ungdom
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INSAMLING

Insamling

TILL VÅRT ARBETE FÖR DJUREN
Djurskyddet Sverige får inga statliga bidrag. Det innebär att
verksamheten är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och
arv. Därför är det viktigt att vi hela tiden satsar på att utveckla vårt
arbete med insamling och kommunikation.

S

tommen i Djurskyddet Sveriges
insamlingsarbete är våra postala
kampanjer där vi ber våra givare och
medlemmar om gåvor. Vi gör utskick ungefär
6 gånger per år. Vi arbetar även med digitala
kampanjer via vårt nyhetsbrev och sociala
medier där vi frågor om gåvor via Swish. Det
är fortfarande de postala utskicken som ger
mest intäkter men eftersom det är dyrare att
skicka ut brev så har vi ökat satsningen på
den digitala insamlingen.
I våra kampanjer 2018 och 2019 berättar vi
om hur gåvorna gör nytta genom arbetet vi
gör. Det handlar om allt från omhändertagna
och omplacerade djur till politisk påverkan och
arbetet för ett starkare djurskydd i framtiden.
På så sätt hoppas vi även att attrahera både
nya givare och nya medlemmar.
Under 2018 gjordes en stor investering
(1,8 mkr) i insamlings- och kommunikationsaktiviteter med syfte att rekrytera nya givare
och öka kännedomen om varumärket hos
utvalda målgrupper och hos allmänheten.
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Merparten av investeringen, ca 60%, har
lagts på aktiviteter som genererat fler givare.
Drygt 30% har lagts på profilannonsering
och redaktionella annonser i utvalda medier
och kanaler. En mindre del har satsats på att
bearbeta utvalda företag.
Genom satsningen har Djurskyddet fått
in ca 10 000 nya givare och uppskattningsvis
nått ut till ca 2 miljoner personer i riket.
Den extra satsningen medförde att vi under
2018 gjorde 14 postala kampanjer till olika
målgrupper under året, båda våra befintliga
givare och även helt nya personer som vi
hoppades skulle bli givare och medlemmar.
Under 2019 gjordes 9 postala kampanjer
och ett utskick för att försöka värva nya
personer som givare. Vi satsade också att
försöka få in nya medlemmar och tack vare
en kampanj i juli fick vi in nästan 1 500 nya
direktmedlemmar i Djurskyddet Sverige
och är nu uppe i över 10 000 medlemmar
totalt.

Djurskyddet Sveriges almanacka 2020.

Julkampanjen
samlade in mest 2019
Den kampanj som varje år samlar in
mest pengar är vår julkampanj som
skickas ut i november. 2019 samlade
kampanjen in 1 148 455 kr.
Vår almanacka som vi testade första
gången 2018 blev också en succé och 2019
samlade den kampanjen in 963 791 kr.
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& 2019

Så använder vi 100 kr
Stöd till föreningar och djurhem: 25 kr
Information och kommunikation: 30 kr
Administrationskostnader: 8 kr

Mest pengar lägger vi på information och
kommunikation, där tidningen Djurskyddet är
en viktig del liksom vårt arbete med att nå ut
via hemsida och sociala medier.
Insamlingskostnaderna är en förhållandevis
stor del, men våra insatser där har gett stor
utdelning på intäktssidan och kommer
förhoppningsvis ge resultat även framåt.

Finansiella intäkter: Medlemsavgifter:
13%
7%
Övrigt: 1%
Bidrag: 6%

Påverkansarbete: 12 kr

Hyra: 2%

Barn- och ungdomsarbete: 9 kr

Försäljning

Insamlingskostnader: 16 kr

Under 2019 använde Djurskyddet Sverige
våra medel enligt följande fördelning.

Härifrån kommer pengarna

Påverkansarbete är kostnader för
medverkan på Almedalsveckan, uppvaktning
av politiker, möten med myndigheten,
skrivande av remissvar och liknande för att
föra fram fakta, våra politiska åsikter och
ståndpunkter.
Enbart 8 av 100 kr går till administration,
men det är en viktig del för att kunna
hålla god ordning på ekonomi, medlemsregister, utskick, beställningar och en hel
del annat.

1%

Gåvor 70 %

Hit går pengarna
Insamling
14 %

Administration
8%

Insamling de senaste fem åren
Djurskyddet Sverige har de senaste
åren satsat på vårt insamlingsarbete.
Vi är helt beroende av gåvor och arv
för att kunna utföra vårt arbete för
djuren.

fem åren. Från 2016 har vi samlat in mer och
mer medel. Under 2018 gjordes dessutom en
större satsning på insamlingsarbetet som vi
hoppas kunna se effekterna av även under
kommande år.

I diagrammet nedan ser vi hur mycket
pengar som samlats in under den senaste

Vi hoppas också att den extra satsningen
kommer att öka kännedomen om oss.

Ändamål 78 %

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
kunna känna trygghet att deras gåvor
används rätt.
Djurskyddet Sverige är också medlemmar
i Giva Sverige (tidigare FRII). Giva Sverige
arbetar med att öka förtroendet för
insamlingsbranschen genom kvalitetssäkring
och kompetensutveckling.
Bidra gärna med en gåva på PG 90 01 06-6
eller via Swish till nummer 90 01 066.
Tack!
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FÖRBUNDSSTÄMMA & FÖRENINGSDAGAR

FÖRBUNDSSTÄMMAN
Förbundsstämman är Djurskyddet Sveriges högsta beslutande organ. Den hålls en gång
vartannat år och det år den inte är anordnar vi i stället Föreningsdagarna – en intern
konferens där aktuella frågor kan diskuteras under lösare former och det finns plats för
erfarenhetsutbyte lokalföreningarna emellan.

beslut om stadgarna och om vår varumärkesplattform. Det jag som nyomvald ordförande
just nu känner är att den största belöningen
i att få arbeta för Djurskyddet Sverige är den
som lägger sig djupt och varmt i hjärtat
eftersom vi gör saker som betyder något.
Det spelar roll att vi svarar och att ni i

4 motioner behandlades, om giftormar,
djurförbud, djurskyddskontroller och oseriös
hundavel. Principprogrammet uppdaterades,
bland annat med tillägget att grisar inte ska
bedövas med koldioxid.
Stämman antog även en varumärkesplattform samt nya stadgar både för
förbundet och lokalföreningarna.
Förbundsordförande Linda Maria Vonstad
omvaldes liksom alla ledamöter utom Hannah
Kendrup som avböjt omval. Marie Persson,
tidigare ordförande för Djurskyddet Köping
valdes till ny ledamot.
I sitt avslutningstal sa den omvalda
förbundsordförande Linda Maria Vonstad
– Det har varit en intensiv stämma. Vi har tagit
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föreningarna svarar när någon ringer för
att berätta om ett djur som far illa eller som
på något sätt behöver hjälp! Det spelar roll
att ni finns där. Jag är så glad och tacksam
över att ha blivit omvald till ordförande.

Foto: Sandra Rönnsved

D

en 21-22 april 2018 hölls förbundsstämman i Haninge utanför
Stockholm. 25 ombud fanns på plats
för att fatta viktiga beslut om organisationen.
Det innebar att färre än hälften av föreningarna
fanns representerade på stämman, något
som är olyckligt för demokratin. Det var dock
mycket god stämning och stor samstämmighet
från föreningarna som var på plats.

Förbundsstyrelsen efter stämman 2018.
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& 2019

Foto: Sandra Rönnsved

FÖRENINGSDAGARNA

Deltagarna på Föreningsdagarna som hölls i Älvsjö i april 2019. Under två dagar hölls föreläsningar och deltagarna fick utbyta erfarenheter med varandra.

I april 2019 hölls Föreningsdagarna i Älvsjö. I två dagar fick den 40
deltagarna ta del av föreläsningar och utbyta erfarenheter med
varandra.
Under föreningsdagarna hölls flera
föreläsningar. Aron Schoug, doktorand i
pedagogik vid Stockholms universitet höll
föredraget ”Att motivera ideella”. Camilla
Björkbom, tidigare ordförande i Djurens Rätt
och styrelseledamot i Eurogroup for Animals
höll en uppskattad

Ewa-Britt Gerhardsson, Djurskyddet
Ådalen
– Det har varit intressanta föreläsningar! Vi har
också väldigt mycket utbyte av samtalen med
andra föreningar. Under föreningsdagarna får
vi en chans att mötas och utbyta erfarenheter.
Jag tar med mig många tips från hur andra
föreningar arbetar.

genomgång om Europaparlamentet, inför
valet den 26 maj 2019.
PR-konsult Jessica W Sandberg föreläste
om varumärkesbyggande och berättade om
den prisbelönade kampanj hon gjorde för
SOS Barnbyar i Almedalen 2016, #Rotlös.

Christina Holmberg och Malin Carlsson,
Djurskyddet Strängnäs
– Många nya tankar och idéer har väckts under
dessa dagar. Det kommer förmodligen att
ta ett tag att smälta allting, alla intryck, all
kunskap, innan det går att exakt kan säga vad
eller vi tar med oss av allt det som sagts och
gjorts. Just nu är det nästan överväldigande!

Anniken Jakobsen Johansson och Stina
Lundstedt, Djurskyddet Skellefteå
– Vi har fått med oss tre saker:
Vår förening har haft svårt att få tag på
fodervärdar. Många är rädda att ta på sig ett
för stort ansvar och nu har vi fått tipset att
kalla det jourhem istället. Det beskriver mer
vad det handlar om och det blir tydligare att
vi som förening står för allt.
Det andra vi tar med oss är att det går att
beställa foder via Djurskyddet Sverige. Vi
har inte varit medvetna om detta och det här
kommer att underlätta väldigt mycket för oss.
För det tredje så har vi fått inspiration till
hur sprida vår fina medlemstidning ännu mer.
Vi tänker ordna så att caféer och vårdcentraler
och andra ställen där människor kan
sitta ner en stund och läsa får den. På så sätt
lockar vi till oss ännu fler medlemmar!
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FÖRBUNDSSTYRELSE & KANSLI

Förbundsstyrelse
Djurskyddet Sveriges förbundsstyrelse väljs av ombud från lokalföreningarna på förbundsstämman som hålls vartannat år. På förbundsstämman
fattas de principiellt viktigaste besluten, annars är det förbundsstyrelsen som fattar besluten om det löpande arbetet i Djurskyddet Sverige.

Linda Maria Vonstad
Förbundsordförande

Catarina Niklasson Schöön
Vice förbundsordförande

Owe Sandström
Ledamot

Linnea Stålhandske
Ledamot

Kerstin Linde
Ledamot & kassör

Sofia Arkelsten
Ledamot

Gunnela Ståhle
Ledamot

Marie Persson
Ledamot

Stina Näsström
Ledamot

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

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare

Sandra Rönnsved
Kommunikationsansvarig

Majk Michaelsdotter
Organisationssekreterare
Tjänstledig

Adina Holmertz
Ekonomiansvarig

Sara Frick
Insamlingsansvarig
Föräldraledig

Emma Brunberg
Sakkunnig

Katarina Hörlin
Redaktör
Tidningen Djurskyddet

Helena Risinger
Verksamhetsansvarig
REDE

Peter Henriksson
Företagssamarbeten
och REDE

Martine Everett
Utskick och administration

Totalt
9,5 tjänster

Daniela Velarde
Receptionist/Informatör
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Christel Bertling Szytek
Projektledare, Djurskyddet Ungdom
Föräldraledig

Lisa Löhr
Insamlingsansvarig

Daniel Katebi
Vik. organisationssekreterare/
Projektledare Djurskyddet Ungdom

EKONOMI & FÖRVALTNING 2018

Förvaltningsberättelse 2018
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
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
Djurskyddspolitiskt blev 2018 ett intensivt
och viktigt år. I början av året la regeringen
fram sitt förslag till ny djurskyddslag
och i juni fattade riksdagen beslut om
densamma. Inför detta beslut arbetade vi
hårt med att få fram våra synpunkter till
politikerna.
I juni tog länsstyrelserna över uppgifter på
djurskyddsområdet av polisen och i och
med detta genomfördes upphandlingar
av platser på djurhem. Vi arbetade aktivt
med frågan då upphandlingen inte alls
var anpassad för ideella föreningar utan
enbart för företag.
Inför riksdagsvalet lyfte vi djurskyddsfrågorna både i en debatt i Almedalen
tillsammans med andra djurskyddsorganisationer och genom vår tidning
som gjorde en kartläggning om vart
partierna står i viktiga djurskyddsfrågor.
Frågan om obligatorisk ID-märkning av
katt lämnades utanför djurskyddslagen
men regeringen tillsatte en utredning för
att se hur en sådan märkning skulle kunna
fungera. Vi tog fram en undersökning om
hemlösa katter tillsammans med
försäkringsbolaget Sveland och har även
skickat in underlag till utredaren.
Under sommaren kom ett förslag från
Naturvårdsverket om att tillåta bågjakt.
Vi agera tillsammans med andra djur- och

naturskyddsföreningar och skrev underlag
samt uppvaktade tjänstemän på verket.
Resultatet blev att Naturvårdsverket istället
för att tillåta bågjakten valde att utreda det
vidare.
Under hela året har djurskydd för fisk varit
en prioriterad fråga för oss. Vi har deltagit
på flera konferenser och möten och försökt
påverka både näring och myndigheter att
ta större djurskyddshänsyn.
Internt var den största händelsen förbundsstämman som hölls i april. Stadgarna
uppdaterades, en varumärkesplattform
antogs och principprogrammet uppdaterades. Styrelsen omvaldes till stor del, som
ny ledamot valdes Marie Persson.
Dagen innan stämman arrangerades en
djurskyddskonferens med både medlemmar, allmänhet och personer som arbetar
med djurskyddsfrågor. Konferensen hade
temat ”Världens bästa djurskydd?” och blev
mycket uppskattad med många intressanta
talare.
Medlemmar och lokalföreningar
Vid ingången av 2018 hade organisationen
47 lokalföreningar. Under året tillkom
en ny förening: Vilsna tassar i Hällefors,
Örebro län. Vid årsskiftet var det således
48 lokalföreningar.
Flera lokalföreningar har dock stora
problem med att få ihop en styrelse och
har under året fört diskussioner om
nedläggning eller att gå samman med en
annan förening som finns i den
geografiska närheten.
Antalet medlemmar den 31/12 2017 var 8
541. Den 31/12 2018 hade antalet
medlemmar minskat något till 8 482.
Antalet direktmedlemmar minskade, från
2 050 2017 till 1 997 2018. Antalet
föreningsmedlemmar minskade marginellt
från 6 491 till 6 485. Djurskyddet Ungdom,
vårt ungdomsförbund hade 31/12 1 098
medlemmar fördelade på 7 lokalföreningar.
Tillsammans med Djurskyddet Ungdoms
medlemmar är det totala medlemsantalet
9 639 personer.
Medlemmar i lokalföreningarna betalar
årligen 100 kr av sin avgift till förbundet.
Direktmedlemmar har under 2018 betalat
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. Vi är partners i
Ideell Arena och deltar aktivt i nätverk och
utbildningar. Vår generalsekreterare Åsa
Hagelstedt sitter även med i Ideell Arenas
styrgrupp.
Djurskyddet är även medlemmar i
Eurogroup for animals med säte i Bryssel.
Vi har deltagit i ett antal kampanjer samt
på ett antal fysiska möten, bland annat
årsmötet i juni.
Vi är även medlemmar i Sveriges
konsumenter och deltar aktivt i deras arbete
genom medverkan i kampanjer och möten.
Sedan 2015 har vi även en representant
deras styrelse, Terese Askerstedt.
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, Compassion
in world farming, Vi konsumenter, WWF,
Naturskyddsföreningen samt Sveriges
lantbruksuniversitet, framför allt i frågan
om regeringens livsmedelsstrategi.
Djurskyddet finns representerade i
Jordbruksverkets referensgrupper för olika
djurslag samt i dess övergripande dialoggrupp för djurskydd samt i rådet för hållbar
konsumtion och produktion som
representanter för alla djurskyddorganisationer.
Organisationen är remissinstans till
Jordbruksverket, Landsbygdsdepartementet och andra myndigheter som hanterar
djurskyddsfrågor.
Personal
I slutet av 2018 var 11 personer anställda
på Djurskyddets kansli, med totalt 9,15
tjänster. Sedan året innan är det en ökning
med 1,2 tjänster. Det är dels ekonomitjänsten
som tidigare var på 80% men nu är en
heltidstjänst. Där har vi istället kunna ta
hem tjänster som tidigare låg på konsult.
Tjänsterna på kommunikation ökades
något för att genomföra den stora
marknadsföringssatsning som förbundsstyrelsen
beslutat om. I slutet av året tillsattes även
en ny tjänst på 80% för att arbeta med
Företagssamarbeten. Försäljningen av
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annonser till tidningen Djurskyddet
flyttades därmed hem efter att tidigare
legat på en extern byrå.
I slutet av året genomfördes en omorganisation på kansliet. Vid årsskiftet trädde
den nya organisationen i kraft och flera
personer fick delvis nya arbetsuppgifter.
Personalstyrkans storlek förändrades dock
inte.
Innan omorganisationen var tjänsterna
fördelade enligt följande:
Generalsekreterare 100%, Informatör och
insamlingsansvarig 100%, Tidningsredaktör
60%, Organisationssekreterare 75%,
Administration 150%, Ekonom 100%,
Sakkunnig 100%, projektledare för REDE
och Mini-REDE 100% och projektledare
Djurskyddet Ungdom 80%, extra stöd
kommunikation 50%.
Vi har ett visst stöd från arbetsförmedlingen
till tre av anställningarna och utöver detta
har vi under året haft tre praktikant 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
Förbundsstyrelsen som valdes på
stämman i maj 2016 omvaldes alla på
stämman 2018 utom ledamoten Hannah
Kendrup som avböjt omval. Linda Maria
Vonstad är ordförande, Catharina Niklasson
Schöön är vice ordförande. Styrelsen har
själva valt Kerstin Linde till kassör. Övriga
ledamöter är Sofia Arkelsten, Stina
Näsström, Owe Sandström, Gunnela Ståhle
och Linnea Stålhandske samt Marie
Persson som valdes 2018.
Förbundsstyrelsen har under 2018 hållit
9 styrelsemöten varav 4 per telefon och 1
konstituerande. Arbetsutskottet (AU) har
haft 8 möten, alla per telefon.
Valberedningen inför stämman 2020 består
av Björn Dahlen, Barbro Palm och Lars
Holmberg.
Ekonomi
Intäkterna från insamlingsarbetet har även
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under 2018 fortsatt att öka under året,
tack vare ett hårt arbete med att bearbeta
givarna. Intäkterna från testamenten var
lägre 2018 än året innan medans intäkterna
från bidrag ökade.
Djurskyddet har ansökt om bidrag från
Konsumentverket, men de senaste åren har
inga pengar alls beviljats där. Innan
årsskiftet 2018 skickades även en ny
ansökan in till Postkodlotteriet om att bli
förmånstagare.
Förbundsstyrelsen beslutade i budgetarbetet
inför 2018 att satsa 2 miljoner från
kapitalet för att öka insamlingsverksamheten
och kommunikationsarbetet. Tack vare
att intäkterna under året blev högre än
förväntat, framför allt tack vare finansiella
placeringar, landade resultatet bara på
minus 1,5 miljoner så den resterande halva
miljonen av kapitalet som är beslutat om
ska användas under 2019. Detta för att
hamna i nivå med hur stort kapitalet ska
vara i förhållande till omsättningen, både i
enlighet med vår egen policy samt riktlinjerna från Svensk Insamlingskontroll.
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 2018 omplacerades ca 2000 katter,
strax under 100 hundar och ett antal
smådjur 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.
Vårt arbete med att påverka regeringen till
att lägga fram en ny djurskyddslag såg vi
till slut resultat av förra året när den nya
lagen antogs. Att frågan om obligatorisk
ID-märkning av katter ändå kom med,

även om det bara blev i form av en
utredning, tror vi är tack vare vårt arbete.
I frågan om djurskydd för fisk ser vi direkta
resultat framför allt från fiskbranschen
som nu efterfrågar vår kunskap och våra
synpunkter för att kunna införa konkreta
förbättringar för fiskarna.
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. För förskolan finns MiniREDE. Under 2018 anmälde ca 2000 nya
lärare intresse för att arbeta med REDE.
Det är dubbelt så många som året innan,
vilket är resultatet av ett intensivt arbete
från projektledarnas sida med bland annat
medverkan på fler mässor än året innan.
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 och kommunikation
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 till föreningar och djurhem
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.
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Påverkansarbete
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 och ungdomar
Genom REDE erbjuder vi ett verktyg för att utveckla barns empati för djur. 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).
Hösten 2017 drog vi igång vårt ungdomsförbund, Djurskyddet Ungdom, på allvar då en projektledare anställdes och medlemmar började
tas in. Djurskyddet Ungdom har ansökt om egna medel men till dess det är beviljat bekostar Djurskyddet Sverige ungdomsverksamheten.
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, kansliets ekonom 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
* Spel och casinon
* inte följer FN:s barnkonvention
* medvetet diskriminerar anställda på grund av kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning
* använder sig av djurförsök för icke-medicinska syften
* inte tar hänsyn till klimatfrågor
Förbundsstyrelsen:
Linda Maria Vonstad
Catharina Niklasson Schöön
Kerstin Linde
Sofia Arkelsten
Stina Näsström
Owe Sandström
Gunnela Ståhle
Linnea Stålhandske
Marie Persson
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