
2020–2021
VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
& EKONOMISK REDOVISNING



FÖRBUNDSORDFÖRANDE OCH GENERALSEKRETERARE HAR ORDET2

DJURSKYDDET SVERIGE – MARS 2022
Text: Birgitta Wiberg
Layout: Maria Borgelöv
Omslagsfoto: Karina Vorozheeva på Unsplash
Tryck: Urban Print

Så här arbetar vi
2020 & 2021 i korthet
Politisk påverkan
Information och attitydpåverkan
Ge trygga hem åt övergivna djur
Bli fler djurskyddare
Förbundsstyrelse och kansli 
Ekonomisk redovisning

INNEHÅLL

TILLSAMMANS 
GÖR VI SKILLNAD 
FÖR DJUREN!F

oto: Istockphoto

5
6
8

18
26
32
41
42



FÖRBUNDSORDFÖRANDE OCH GENERALSEKRETERARE HAR ORDET4

Vi räddar och  
skyddar djur

MÅLSÄTTNING 
Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla 
djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls 
för människans sällskap eller föds upp för att bli mat. Alla djur ska ha rätt att 
utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller 
slaktas ska det ske på ett smärtfritt sätt. 

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 
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 
främst 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 medlems-
avgifter. Vi har 90-konto, 90 01 06-6, vilket innebär att verksamheten 
kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. 

Vi gör skillnad! 

En av våra viktigaste frågor har under 
lång tid varit att höja kattens status och 
därmed minska antalet hemlösa katter. 
Genom medverkan i Jordbruksverkets  
arbetsgrupper bidrog vi till hårdare krav 
på kattägare att kontrollera reproduk-
tionen, med andra ord kastrera katter 
som går fritt ute. Och genom ett idogt 
påverkansarbete har vi i högsta grad bi-
dragit till att regeringen la en proposition 
i riksdagen om obligatorisk märkning och 
registrering av katter.  

Även på andra områden gör vår med-
verkan skillnad. Välfärd hos fiskar är en 
sådan fråga. För några år sedan skrattade 
många bort påståenden om att även  
fiskar upplever lidande. Nu är branschen 
enig om att det krävs mer forskning och  
andra insatser för att förbättra fiskarnas  
situation, framför allt i samband med slakt. 

Slentrianmässigt godkända djurför-
sök ifrågasätts och stoppas varje månad 
av våra ledamöter i de djurförsöksetiska 
nämnderna. Ett svårt uppdrag som dessa 
medlemmar har, men när vi ser att vi gör 
skillnad gör det arbetsbördan lättare  
att bära. 

Att pandemin påverkat även vår  
organisation är självklart. Konferenser 
och fysiska möten har fått ställas in och 
kanslipersonalen har under långa perio-
der arbetat hemifrån. Men vi har snabbt 
anpassat oss och genomfört en stor del 
av arbetet digitalt. Trots att flera av våra 
lokalföreningar har medlemmar med hög 
ålder och låg datorvana har många vågat 
prova och flera föreningsårsmöten har 
kunnat genomföras digitalt, om än med 
många svordomar om tekniken. Men när 
tröskeln väl är passerad blir nästa digitala 

möte enklare. Framöver kommer vi själv-
klart att vilja träffas fysiskt och troligen 
uppskatta detta mer än tidigare. Men vi 
kommer också att komplettera fysiska 
möten med digitala. Inte minst kommuni-
kationen med och mellan lokalförening-
arna kan ske oftare med digitala lösningar.   

Något positivt kom alltså utav  
pandemin. Nu ska vi bara fortsätta att 
påverka makthavare och allmänhet, både 
i Sverige och internationellt, för att ändra 
den sjuka djurhållning som bidragit till 
utbrottet och spridningen av Covid-19. 
Stärkta av framgångarna kämpar vi vidare 
för djuren varje dag! 
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Förbundsordförande Linda Maria Vonstad. Generalsekreterare Åsa Hagelstedt.

Linda Maria Vonstad
Förbundsordförande

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare

På djurskyddet.se hittar du fullständig information om 
våra lokalföreningar och kan läsa mer om vårt arbete.

Djurskyddet Sverige är med våra ungefär 11 000 medlemmar en  
av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande 
organisation med 43 anslutna lokalföreningar i hela landet – från 
Skåne i söder till Norrbotten i norr. Organisationen har arbetat  
ideellt i över 120 år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet.  

I många, många år har vi arbetat hårt för att få ett förbättrat djurskydd både  
genom lagstiftning, myndigheternas arbete och allmänhetens kunskap och  
inställning. Och nu ser vi att det arbetet ger effekt.

SÅ HÄR ARBETAR VI4 5
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Den 16 december 2020 godkände 
Jordbruksverket Lantrasföreningen 
Bondkattens avelsplan som föreningen 
tagit fram för att bevara lantrasen 
Bondkatten som enligt dem ”lever un-
der utrotningshot i sin uppkomstmiljö”.  

I och med detta skickade Djurskyd-
det Sverige en skrivelse till Jordbruks-
verket med tio skarpa frågor kring 
hur det gått till när Jordbruksverket 
godkänt detta. På vilket sätt skiljer sig 
en bondkatt från en huskatt och hur 
kan en bondkatt anses utrotningshotad 
då det enligt de kriterier som bond- 

katten ska uppfylla stämmer in på 
de cirka 100 000 hemlösa katter som 
finns i Sverige? Avelsplanen går emot 
djurskyddslagens och de av Jordbruks-
verkets egna antagna föreskrifters 
intentioner om att minska det stora 
djurskyddsproblemet med oönskade 
och hemlösa katter.  

I april 2021 kom beskedet från 
Jordbruksverket att de drar tillbaka 
godkännandet av avelsplanen och de 
beklagade att ärendet inte blivit  
tillräckligt granskat ur djurskyddssyn-
punkt.

Fiskar är fantastiska, men är världens 
kanske mest bortglömda djur. Djur-
skyddet Sverige har arbetat mycket med 
att både stärka fiskars välfärd och öka 
allmänhetens kunskap om fiskar, både 
nationellt och internationellt. Under 2020 
och 2021 bidrog vi till svenska myndighe-
ters arbete med att ta fram en ny nationell 

fiske- och vattenbruksstrategi med målet 
att stärka målsättningarna för en förbätt-
rad fiskvälfärd. Vårt engagemang ledde 
till en strategi som har ett uttalat mål att 
öka uppfödda fiskars välfärd, vilket är en 
tydlig förbättring och stor skillnad jämfört 
med den tidigare strategin.

Djurskyddet Sverige har under 
decennier arbetat för att höja kattens 
status och minska antalet hemlösa  
katter, genom att bland annat kräva  
en obligatorisk ID-märkning och  
registrering av katter. 

I april 2021 startade Djurskyddet 

Sverige kampanjen Stoppa Kattastrofen 
för att, med hjälp av hundar, höja  
kattens status. I Sverige finns mer än 
100 000 hemlösa katter, men knappt 
någon hemlös hund, eftersom obliga-
torisk märkning och registrering bara 
gäller hundar. Läs mer på sidan 11.

Konsumentguiden Handla Djurschysst lanserades av Djurskyddet Sverige under 
april 2021. Den vänder sig till alla som vill göra djurskyddsmedvetna val vid inköp  
av livsmedel. Guiden ska göra det enklare att välja – och välja bort.  
Läs mer på sidan 20. 

Det finns mycket att tänka på, både för den blivande djurägaren och den som 
precis fått en ny familjemedlem. Djurskyddet Sverige släppte i juni 2021 ett webb-
inarium för hundägare och blivande hundägare. Läs mer på sidan 17. 

Våren 2021 kom en principiellt viktig 
dom i förvaltningsrätten: MUCF,  
myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor, hade avslagit 
Djurskyddets Ungdoms ansökan om 
organisationsbidrag på felaktig grund.  
Läs mer på sidan 37.

Inga djur i Stockholm Norrort 
ska fara illa. Det är visionen för 
Djurskyddet Sveriges senaste 
lokalförening, som på ett roligt och 
kärleks-fullt sätt vill väcka intresse 
för att förbättra djurhållningen i 
Sverige. Läs mer på sidan 35.

5 500 DJUR
omhändertogs av Djurskyddet Sveriges lokalföreningar under 2020 & 2021

Jordbruksverket drog tillbaka godkännande  
AV AVELSPROGRAM FÖR SVENSK BONDKATT 

VÄLKOMMEN 
DJURSKYDDET 
STOCKHOLM 
NORRORT! 

WEBBINARIER SOM UTBILDAR 
#StoppaKattastrofen

KONSUMENTGUIDE LANSERADES

Viktig domstolsseger 
för ungdomsrörelsen

Ny vattenbruksstrategi! 
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• Skärpta straff för brott mot djur. 

• Utredningen om obligatorisk  
 märkning och registrering av katter. 

• Ny svensk strategi för svenskt fiske  
 och vattenbruk. 

• Utredningen om användningen  
 av levande grävling för träning av  
 hundar. 

• EUs djurskyddslagstiftning  

• Rapport om krav på att alla djur ska  
 hållas lösgående. 
 
 Läs alla remissvar på djurskyddet.se

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.

Djurskyddets kansli har regelbunden 
kontakt med politiker och tjänstemän i 
riksdagen och regeringskansliet. Kansliet 
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. Djur- 
skyddet har även kontakt med flera 
svenska ledamöter i EU-parlamentet. 

Fokus i påverkansarbetet har legat 
på ID-märkning och registrering av katt, 
djurtransporter, fiskars djurskydd och 
förbud mot pälsdjursuppfödning.  

Djurskyddet Sverige bjuds in till  
olika typer av påverkansmöjligheter. 
Den rollen har organisationen tack vare 
att den är landsomfattande, har många 
enskilda medlemmar, kunniga företrädare 
och god ordning på ekonomi, redovis-
ning 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. Organisationen är 
representerad i Dialoggruppen för djur-
skydd och sitter som representant för alla 
svenska djurskyddsorganisationer i Rådet 
för hållbar produktion och konsumtion.  

Regelbundna möten genomförs 
både med Jordbruksverket och Närings-
departementet tillsammans med andra 
organisationer och diskuterar aktuella 
internationella frågor, främst frågor som 
lyfts inom EU.

Djurskyddet Sverige  
påverkar politiskt

Våra mål

VI SKA
 

1. Påverka riksdag  
och regering.

 

2. Påverka myndigheter.
 

3. Påverka EU.

2020 & 2021
VI HAR

 

1. Påverkat till ny lag om  
ID-märkning av katter. 

 

2. Påverkat till nya  
föreskrifter för katter.

3. Medverkat till att stoppa 
försök med slopat bete  

för mjölkkor.

Situationen idag

VI FORTSÄTTER  
ARBETA FÖR 

 

1. Att minska hundsmuggling.
 

2. Att införa förbud mot  
pälsdjursuppfödning. 

 

3. Att minska antalet  
plågsamma djurförsök.

Foto: Jonathan Cooper på Unsplash
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31 remisser har Djur-
skyddet svarat på 
under 2020/2021, 
några av dem är:



10 POLITISK PÅVERKAN

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 upp-
vaktning, men Djurskyddet Sverige brukar få träffa ministrar eller 
andra framstående politiker när en förfrågan om det görs. Ibland 
ber Djurskyddet om en sådan uppvaktning tillsammans med 
andra organisationer som har samma åsikt i en djurskyddsfråga. 

ÖVERLÄMNING AV NAMNINSAMLINGAR
Ibland tar uppvaktningarna sin utgångspunkt i att Djurskyddet 
genomfört en namninsamling i en aktuell fråga och då ber att få 
träffa den ansvarige ministern för att få överlämna dessa namn-
underskrifter. 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 Djurskyddet till möten. 
Det handlar ofta om en konkret fråga som politiker eller tjänste-
män 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 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. Djur-
skyddet 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 Djurskyddets frågor och att 
lyssna på organisationens 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  
organisationens inte tar ställning för eller emot något politiskt 
parti. Djurskyddet tar bara ställning för djuren och försöker 
påverka alla partier och politiker att göra detsamma.

Olika sätt vi påverkar politiskt

Djurskyddet Sverige har under decen-
nier arbetat för att höja kattens status och 
minska antalet hemlösa katter, genom  
att bland annat kräva en obligatorisk  
ID-märkning och registrering av katter.

I april 2021 startade Djurskyddet 
Sverige kampanjen Stoppa Kattastrofen 
för att, med hjälp av hundar, höja kattens 
status. I Sverige finns mer än 100 000 
hemlösa katter, men knappt någon hem-

lös hund, eftersom obligatorisk märkning 
och registrering bara gäller hundar. 

Med hjälp av kändishundar som 
Frank Falciani och Musse Thulin satte 
organisationen press på politikerna för  
att de ska ge katterna den trygghet de för-
tjänar. Hundratals hundar och deras ägare 
har deltagit i kampanjen under hashtagen 
#StoppaKattastrofen. Kampanjen gjordes i 
samarbete med PR-byrån New Normal 

som kammade hem priserna Årets bästa 
PR och Årets non-profit för kampanjen 
#StoppaKattastrofen i tävlingen Spinn.

Kampanjen Stoppa Kattastrofen 
samlade in 40 309 namnunderskrifter 
för att höja kattens status och minska 
antalet hemlösa katter. Den 3 septem-
ber överlämnade Djurskyddet Sverige 
namninsamlingen till regeringen med krav 
på att införa en lag om obligatorisk ID-
märkning och registrering av katter. 

Den 7 november kom äntligen  
regeringens proposition 2021/22:49.  
I den föreslogs en obligatorisk ID-märk-
ning och registrering av katter. 

 – Obligatorisk ID-märkning och 
registrering av katter är den enskilt vik-

Efter flera års arbete fick Djurskyddet Sverige till sist sin önskan  
uppfylld – en lag om obligatorisk ID-märkning och registrering av  
katter. Med hjälp av hundarna och kampanjen Stoppa Kattastrofen 
satte förbundet press på politikerna och regeringen svarade hösten 
2021 med ett lagförslag som i mars 2022 röstades igenom i riksdagen.

STOPPA KATTASTROFEN10 11

STOPPA KATTASTROFEN!
ÄNTLIGEN LAG OM MÄRKNING  
OCH REGISTRERING AV KATTER!

Hunden Party överlämnar namnunderskrifter från Djurskyddets kampanj för 
katterna till statssekreterare Per Callenberg.
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tigaste insatsen som kan göras politiskt 
för att minska problemet med hemlösa 
katter. Många andra lagar och regler blir 
verkningslösa när det inte går att veta om 
katten har en ägare, sade Åsa Hagelstedt, 
generalsekreterare, Djurskyddet Sverige.

Torsdagen den 24 februari 2022  
debatterade riksdagen regeringens pro-
position och knappt en vecka senare var 
det dags för omröstning. Vänsterpartiet,  
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
Sverige-demokraterna röstade för lag-
ändringen. Centerpartiet, Liberalerna, 
Moderaterna och Kristdemokraterna 
röstade emot.

 – En fantastisk känsla att lagen nu även 
bryr sig om landets mest populära hus-
djur. Även om det fortfarande förvånar 
mig att flera partier röstade mot förslaget 
är det såklart glädjande att en majoritet i 
Sveriges riksdag står på Djurskyddets och 
katternas sida, säger Åsa Hagelstedt.

 – Nu får vi hjälpas åt, myndigheter och 
vi ideella organisationer, för att katt-
registret och registreringen blir så bra 
som möjligt och att informationen når 
ut till alla kattägare. Det kommer så klart 
att ta lite tid, men på sikt är vi överty-
gade om att detta beslut faktiskt stoppar 
katastrofen med 100 000 hemlösa katter. 
Alla katter förtjänar ett hem och en ägare 
som saknar och letar efter sin katt om den 
råkar rymma, säger hon.

Lagen träder i kraft den 1 januari 
2023. Katter födda före den 1 januari 
2008 behöver inte märkas, men annars 
gäller kravet för samtliga katter och de  
ska vara märkta när de är fyra månader. 
Kostnaden för kattägare beräknas bli 
cirka 80 kronor för att registrera en katt 
och cirka 200–700 kronor för att låta 
märka den. För en kattägare vars katt inte 
redan är märkt och registrerad kommer 
kostnaderna att uppgå till högst 800 kro-
nor per katt.

Jordbruksverket får ansvaret att se  
till att det finns ett centralt kattregister. 
Tullverket, länsstyrelserna, polisen och  
de kommunala nämnder som fullgör 
uppgifter inom miljö- och hälsoskydds-
området ska få direktåtkomst till regist-
ret. Länsstyrelserna, som ansvarar för 
djurskyddskontrollen, får möjlighet att 
meddela förelägganden om att bestäm-
melserna om märkning och registrering 
ska följas. Förelägganden får förenas  
med vite.

Ändringen förs in i lagen (2007:1150) 
om tillsyn över hundar, som nu även 
kommer att gälla katter. Syftet är att 
underlätta för myndigheter och ideella 
organisationer som arbetar med katter 
att skilja katter som har ägare från katter 
som saknar hem. Detta i sig bidrar till att 
öka skyddet för katterna, har regeringen 
tidigare konstaterat.

• Det finns cirka 1,4 miljoner  
 katter i Sverige.

• Fler än 700 000 hushåll äger  
 en eller flera katter.

• En vanlig uppskattning är att  
 åtminstone 100 000 katter  
 är hemlösa.

• I Storbritannien och USA menar  
 experter att antalet hemlösa  
 katter  utgör 20–50 procent av   
 det totala antalet. Beräkningen   
 på antalet hemlösa katter i  
 Sverige är förmodligen därför   
 lågt räknad.

• De hemlösa katterna är bort- 
 sprungna eller övergivna katter   
 och deras ungar.

• Katter har i dag lägre status  
 jämfört med både hundar  
 och hästar.

Hemlösa katter  
i sverige

De nya föreskrifterna trädde i kraft den 
15 juni 2020. Djurskyddet Sverige har 
drivit detta krav under väldigt många år, 
då den okontrollerade reproduktionen 
tillsammans med avsaknad av krav på 
ID-märkning av katter är orsaken till att 
det finns över 100 000 hemlösa katter i 
Sverige. Djurskyddet Sverige har haft en 
representant i den arbetsgrupp på Jord-
bruksverket som tog fram förslaget på de 
nya föreskrifterna.

Det är en stor framgång för oss som 
organisation men framför allt för katterna 
att det nu blir krav på kastrering, sade  
Åsa Hagelstedt, generalsekreterare i Djur-
skyddet Sverige.

Året efter att de nya föreskrifterna 
trätt i kraft hade Djurskyddet Sveriges 
lokalföreningar inte märkt någon förbätt-

ring på så sätt att fler kastrerat sin katt.
Tyvärr har jag inte det. Vi märker 

ingen skillnad här i Bollnäs-Ovanåker. De 
katter som lämnar vårt katthem är ju alltid 
kastrerade, men de vi får in som gått ute 
är det lika sällan nu som då, sade Helena 
Jonsson, Djurskyddet Bollnäs-Ovanåker, 
till Tidningen Djurskyddet 2021.

De djurskyddsinspektörer på läns-
styrelserna som Tidningen Djurskyddet 
pratat med upplever bland annat att det 
behövs tydligare vägledning från Jord-
bruksverket om hur de nya föreskrifterna 
ska tolkas och användas av djurskydds- 
inspektörerna när det kommer till  
okastrerade fertila katter som går ute.  
En ny vägledning är på gång att arbetas 
fram av Jordbruksverket.

Krav på kastrerade  
utekatter
Jordbruksverket har meddelat nya föreskrifter för hund och katt.  
Den viktigaste förändringen är att kattägare som låter sina katter gå 
ute nu är skyldiga att kastrera sin katt eller på annat sätt förhindra  
att katten förökar sig.

Så här står det bland annat i 
Jordbruksverkets föreskrifter och 
allmänna råd om hållande av  
hundar och katter:

Djurhållaren ska vidta nödvändiga 
försiktighetsåtgärder för att före-
bygga oplanerad, oönskad eller 
överdriven reproduktion av de djur 
som hon eller han ansvarar för.

Katter som rör sig fritt utomhus bör 
vara kastrerade, steriliserade eller 
på annat sätt förhindrade från att 
föröka sig okontrollerat. 

NYA FÖRESKRIFTER 
FÖR KATT
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Emma Brunberg, sakkunnig, och Sandra Rönnsved, kommunikatör,  
kampanjar för katternas rättigheter tillsammans med hunden Party.

I kampanjen Stoppa Kattastrofen ställde sig hundarna på katternas sida.
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14 15POLITISK PÅVERKAN PÅ EU-NIVÅ SKÄRPTA STRAFF FÖR DJURPLÅGERI

EU-kommissionen har åtagit sig att 
lägga fram ett lagstiftningsförslag senast 
2023 för att fasa ut användningen av 
burar för värphöns, kaniner, unghöns, 
vaktlar, ankor och gäss, slaktkycklingar 
och föräldradjur till värphöns, och även 
fasa ut användningen av anordningar för 
fixering av suggor vid och efter grisning 
samt enskilda kalvboxar. Kommissionen 
vill ha en lagstiftning på plats senast 2027.

Bakgrunden är medborgarinitiativet 
End the Cage Age där fler än 1,4 miljoner 
medborgare skrivit under för att samt-
liga lantbruksdjur i EU ska släppas ut ur 
burarna.

– Detta är så stort och som flera euro-
peiska kollegor skriver: ett systemskifte 
inom EU, säger Åsa Hagelstedt, general-

sekreterare Djurskyddet Sverige.
End the Cage Age skapades av 170 

djurskyddsorganisationer i Europa. Djur-
skyddet Sverige, en av de organisationer 
som ställt sig bakom initiativet, har samlat 
in namnunderskrifter och, tillsammans 
med andra svenska djurskyddsorganisa-
tioner, skickat en skrivelse till landsbygds-
ministern med uppmaningen att stödja 
kommissionens förslag.

I Sverige är det framför allt värphöns 
och kaniner inom livsmedelsproduktionen 
som hålls i burar. Även minkar hålls i bu-
rar, men det ät inte självklart att pälspro-
ducerande djur omfattas av End the Cage 
Age. Djurskyddet Sverige vill i stället att 
uppfödning av djur för pälsproduktion 
förbjuds.

Djurskyddet Sverige har under många 
år arbetat med att brott mot djur ska 
prioriteras och att straffen ska höjas. 
Tidningen Djurskyddet har skrivit om att 
det längsta utdömda straffet hittills för 
djurplågeri är 15 månaders fängelse, vilket 
en man dömdes till år 2011 efter att under 
flera veckor torterat och till slut dödat 
valpen Shiva genom att kväva henne i 
plastpåsar.

I oktober 2021 kom regeringen med 
den efterlängtade propositionen. Den 
följde till stor del de förslag som utredaren 

Lars Wallinder presenterat om skärpta 
straff  och mer effektiva sanktionssystem 
för överträdelser av djurskyddsregelverken.

Efter riksdagens omröstning den  
2 februari 2022 står det klart att straffen 
för brott mot djur skärps. Ändringarna  
införs både i brottsbalken och i djur-
skyddslagen och börjar gälla den 1 juli 
2022.

Grovt djurplågeri kommer att införas 
som ett eget brott i brottsbalken med 
straffskalan minst sex månaders fängelse 
och max fyra års fängelse. För normal-

gradsbrottet av djurplågeri gäller fortsatt 
böter eller fängelse i högst två år.

– Polis och åklagare kommer nu att 
få prioritera brott mot djur. I dag läggs 
många utredningar ner, men det går 
inte längre att göra så. Samhället sänder 
genom lagändringen en skarp signal till 
rättsväsendet att prioritera arbetet mot 
djurplågeri. Det är den stora vinsten med 
den nya lagstiftningen, säger Djurskyddet  
Sveriges generalsekreterare Åsa Hagel-
stedt.

Riksdagen beslutade också att mindre 
allvarliga överträdelser av djurskydds- 
lagstiftningen ska kunna leda till en sank-
tionsavgift, om minst 1 000 kronor och 
högst 100 000 kronor, i stället för böter. 
Skillnaden är att sanktionsavgiften kan 
hanteras av länsstyrelserna medan böter 
utdöms av en domstol.

Äntligen skärpta  
straff för djurplågeri 
ÄNDRINGEN TRÄDER I KRAFT JULI 2022

I januari 2021 förbjöd Jordbruksverket 
parning av minkar efter att 13 mink- 
besättningar smittats med SARS-
CoV-2, som kan leda till sjukdomen 
Covid-19. Avelsstoppet gällde hela året 
med skälet att hindra smittspridning.  
I november meddelade Jordbruksverket 
att förbudet inte längre är motiverat 
utifrån ett smittskydds- och folkhälso-
perspektiv. Därmed är det tillåtet att 

avla minkar i Sverige 2022.
– Sorgligt och konstigt att Sverige går 

emot den stora trenden i övriga Europa  
där minknäringen stängs ner i land efter 
land, säger Åsa Hagelstedt, general- 
sekreterare Djurskyddet Sverige, som 
vid ett flertal tillfällen under verksam-
hetsperioden uppmanat landsbygdsmi-
nistern att förbjuda minkfarmerna.

EU-kommissionens förslag: 
Stopp för lantbruksdjur i bur
”ETT SYSTEMSKIFTE INOM EU”

I november 2021 meddelade Jordbruksverket att minkavel tillåts  
under 2022. Djurskyddet Sverige är mycket kritiskt.

EU-kommissionen meddelade i juni 2021 att den kommer att föreslå 
att burhållningen av lantbruksdjur inom EU stoppas. Beslutet berör 
fler än 300 miljoner djur årligen.

Djurskyddet Sverige har länge arbetat för att straffen för djurplågeri 
ska höjas. I oktober 2021 kom regeringen med den efterlängtade 
propositionen som föreslår att grovt djurplågeri införs i straffskalan. 
Ändringen klubbades igenom av riksdagen och träder i kraft den  
1 juli 2022.
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Antalet hundar som smugglas in i Sve-
rige ökade dramatiskt under pandemin. 
Djurskyddet Sverige uppmanade blivande 
hundägare att inte köpa smuggel-hund, då 
det inte bara är ett brott utan ett stort hot 
mot både människors och djurs hälsa samt 
bidrar till att ännu fler djur föds upp under 
fruktansvärda förhållanden i valpfabriker.

Det är svårt för en vanlig valpköpare 
att avgöra om hunden är född i Sve-

rige eller inte och om den importerade 
hunden har rätt papper, men Djurskyddet 
Sverige gav bland annat följande tips på 
sin hemsida:

• Valpar som importeras säljs ofta med  
 så kallad EU-pass, där vaccinationer ska  
 vara införda. Det är vanligt att dessa är  
 förfalskade. Be en svensk veterinär  
 granska alla papper innan köpet.

• Se till att valpen har ett veterinärintyg  
 som är max sju dagar gammalt. Avstå  
 från köp om hunden inte är helt frisk.

• Om du köper en svensk eller norsk valp  
 ska den vara minst åtta veckor gammal.  
 Från alla andra länder gäller att valpen  
 ska vara minst 15 veckor för att få föras  
 in i landet, först då kan den ha en giltig  
 rabiesvaccinering.

• Hunden ska vara ID-märkt med ett  
 mikrochip.

• Se till att få träffa både tiken och valpen  
 i hemmet, ingen valp ska köpas på  
 en parkeringsplats eller liknande. Vid  
 minsta tveksamhet – köp inte hunden.  
 Kontakta Jordbruksverket och Tul- 
 lverket om du misstänker att en hund  
 införts illegalt.

Djurskyddet Sverige arrangerade också 
en workshop med myndigheter, andra 
ideella organisationer och Blocket för att 
hitta gemensamma lösningar på smuggel-
hundsfrågan.

WORKSHOPS OCH WEBBINARIERDJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDERNA

Alla kor i Sverige som är äldre än sex  
månader och hålls för mjölkproduktion 
ska sommartid hållas på bete slår djur-
skyddsförordningen fast. Trots det fattade 
LRF, Lantbrukarnas riksförbund, under 
sin stämma 2020 det från Djurskyddet 
Sverige och andra djurskyddsorganisa-
tioner hårt kritiserade beslutet att arbeta 
för ett slopat beteskrav för mjölkkor i 
lösdrift. 

Sammanlagt 2 500 mjölkkor i fem  
besättningar med lösdriftssystem skulle 
ingå i pilotprojektet Djurvälfärd 365. 
Projektet, som skulle pågå under tre år, 
krävde ett godkännande från en djur-
försöksetisk nämnd, vars uppdrag bland 
annat är att undersöka om försökets nytta 
överstiger det lidande djuren utsätts för. 
Ansökan avslogs dock av Göteborgs 
djurförsöksetiska nämnd då nyttan inte 
översteg lidandet för korna. ”Dessutom är 
det redan känt att kor har en stark vilja att 

vistas utomhus under betesperioden och 
forskning visar att de mår bättre av detta. 
Syftet med försöket är därför att under-
söka något som redan är känt”, motive-
rade nämnden sitt beslut bland annat. 

– Ett bra beslut som visar hur viktigt 
det är med etologisk kompetens i de 
djurförsöksetiska nämnderna, kommen-
terade Emma Brunberg, sakkunnig hos 
Djurskyddet Sverige. 

Beslutet är också speciellt då endast 
ett fåtal ansökningar får avslag av de 
regionala djurförsöksetiska nämnderna. 
2020 kom totalt 602 ärenden in till de 
sex nämnderna i landet. 443 godkändes, 
150 godkändes med villkor och 9 avslogs. 
2019 avslogs 5 ärenden av 528. 

Hälften av ledamöterna i de etiska 
nämnderna består av lekmän och två i 
varje nämnd utses av djurskyddsorgani-
sationer. Djurskyddet Sverige är en av två 
organisationer som är representerade. 

FORTSATT SOMMARBETE  
FÖR MJÖLKKORNA

I den resolution som röstades fram 
uppmanas EU-kommissionen att 
upprätta en EU-omfattande hand-
lingsplan för aktiv utfasning av djur-
försök inom vetenskapen, regulato-
riska tester och undervisning.  

Enligt resolutionen ska EU-kom-
missionen bilda en arbetsgrupp, som 
tillsammans med medlemsstaterna, 
industrin och forskare ska ta fram 
strategin för utfasningen.

Det finns mycket att tänka på, både för den blivande djurägaren och den  
som precis fått en ny familjemedlem. Djurskyddet Sverige släppte i juni 2021  
ett webbinarium för hundägare och blivande hundägare.

I de två avsnitten deltar Emma Brunberg, sakkunnig på Djurskyddet Sverige, och 
Karolina Lasses, kynolog med etologisk inriktning. Moderator är Åsa Hagelstedt, 
generalsekreterare för Djurskyddet Sverige. 
 
Se avsnitten här: www.djurskyddet.se/aktuellt/webinarier-for-hundagare

Webbinarier för hundägare

Under coronapandemin har fler skaffat husdjur. En konsekvens har blivit att allt fler hundar smugglas  
in till Sverige. Djurskyddet Sverige uppmanade blivande hundägare att inte köpa smuggelhund samt  
arrangerade en workshop för att hitta lösningar på smuggelhundsfrågan.

I september 2021 röstade EU-
parlamentet för att en strategi för 
utfasning av djurförsöken ska tas 
fram. Den ska innehålla bindande 
milstolpar för övergången till  
forskning som inte är beroende  
av djur. 

 FLER SKAFFADE HUND UNDER PANDEMIN

HUNDSMUGGLINGEN 
ÖKADE DRAMATISKT
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Nyttan av att undanhålla 2 500 mjölkkor möjligheten till bete  
sommartid överstiger inte lidandet för korna. Därför avslog  
Göteborgs djurförsöksetiska nämnd pilotprojektet Djurvälfärd 365. 

Utfasning av  
djurförsöken i EU
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Djurskyddet Sverige är aktiva på 
sociala medier. I början av 2020 
hade Djurskyddet Sverige 28 731 
följare på Facebook och 3 243 
på Instagram. Antalet följare på 
Instagram har tvådubblats på ett år 
vilket är ett resultatet av fler kam-
panjer i sociala medier och ökad 
aktivitet generellt.

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

VI ÄR SOCIALA!INFORMATION 
OCH  ATTITYD-
PÅVERKAN
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.

Våra mål

VI SKA
 

1. Få fler barn att utveckla  
empati för djur.

 

2. Informera konsumenter så att  
de kan göra djurvänliga val.

 

3. Påverka djurägare och 
blivande djurägare. 2020 & 2021

VI HAR
 

1. Fått fler lärare och pedago-
ger att arbeta med REDE. 

 

2. Tagit fram konsumentguiden 
Handla Djurschysst.

3. Arrangerat djurskydds 
konferenser och  

webbinarier.

Situationen idag

VI FORTSÄTTER  
ARBETA FÖR 

 

1. Att sprida REDE till fler  
skolor och förskolor.

 

2. Utveckla konsumentguiden. 
 

3. Arrangera fler webbinarier  
och publicera fler artiklar  

på webbtidningen.

Varje dag tar Djurskyddet Sveriges 
kansli emot mejl och telefonsamtal från 
allmänheten. Vanligast är ärenden där 
någon är orolig att ett sällskapsdjur far illa.  

Många undrar vad man som privat-
person kan göra vid sådana situationer. 
Kansliet 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 erbjuder information till 
konsumenter och blivande djurägare. För 
att underlätta för konsumenter att göra  
aktiva och djurvänligare val har Djur-
skyddet tagit fram konsumentguiden 
Handla Djurschysst. Guiden bedömer om 
olika märkningar uppfyller grundläggande 
djurskyddskriterier och innehåller gris, 
kyckling, ägg, mejeri och nötkött. 

Under coronapandemin har det skett 
en ökning av personer som vill skaffa 
husdjur. På djurskyddet.se finns tips och 
råd för den som funderar på att skaffa 
katt, hund, kanin, gnagare, burfågel, kräl-
djur, akvariefiskar eller häst.  

Djurskyddet Sverige  
informerar och påverkar
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nyhetsbrev skickades  
under 2020 & 2021
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Majoriteten av Sveriges vuxna befolk-
ning konsumerar produkter som kommer 
från djur. Flera undersökningar har visat 
att djurvälfärd är en viktig faktor när kon-
sumenter ska välja kött, ägg eller mjölk. 

Men det är inte så lätt att veta vad 
som skiljer den ena märkningens regel-
verk från den andra när det kommer till 
hur djuren haft det. Handla Djurschysst 
vill hjälpa konsumenter att fatta mer djur-
skyddsmedvetna beslut och bedömer hur 
märkningarnas regelverk lever upp till ett 
antal viktiga djurskyddskriterier.  

 – Vi guidar runt bland regelverkan. 
Vilka regelverk når upp till flest godkända 
punkter och vilka når inte alls upp till 
många. Man ska enkelt kunna avläsa det i 
guidens tabeller, säger Emma Brunberg, 
sakkunnig på Djurskyddet Sverige. 

Hon har tillsammans med Gunnela 
Ståhle, ledamot i Djurskyddet Sveriges 
förbundsstyrelse, arbetat fram guidens 
djurskyddskriterier utifrån Djurskyddet 
Sveriges principprogram och i samarbete 
med experter inom respektive djurslag.  

Märkningarna är KRAV, Svenskt  
EU-ekologiskt, Svenskt Sigill, Från  
Sverige samt Svensk Fågel. Ursprungs-
länderna är utöver Sverige de vanligaste 
importländerna för respektive djurslag 
och guiden bedömer varje lands djur-
skyddslagstiftnings miniminivå. 

Guiden visar också vad som är viktigt 
för lantbrukens djur ur ett djurskydds-
perspektiv, från uppväxtmiljön till slakt-
ögonblicket.  

Genom att jämföra villkoren blir även 
skillnaderna mellan hur djur ska hållas 

enligt de olika regelverken tydliga. Om 
konsumenten känner till vad lantbruks-
djuren behöver och hur de olika märk-
ningarna uppfyller dessa behov finns 
en bra utgångspunkt för att göra mer 
djurskyddsmedvetna val. 

  – För att kunna välja måste man veta 
vad man väljer mellan, här kommer 
guiden in som en hjälp. Utgångspunkten 
är hur djurskyddet varit för det enskilda 
djuret. Alla som vill göra djurvänligare 
köp måste lära sig mer om djurskydd och 
bara köpa när det finns djurprodukter 
som motsvarar kraven konsumenten själv 
kan stödja. Vi försöker förklara vad som 
är viktigt för exempelvis en slaktgris, 
sedan undersöker vi hur olika regelverk 
tillgodoser grisens behov, säger Emma 
Brunberg. 

NY GUIDE FÖR DJURSCHYSSTARE VAL 
HANDLA DJURSCHYSST 
LANSERADES
Konsumentguiden Handla Djurschysst lanserades av Djurskyddet Sverige under  
april 2021. Den vänder sig till alla som vill göra djurskyddsmedvetna val vid inköp av 
livsmedel. Guiden ska göra det enklare att välja – och välja bort.

Enskilda gårdar har inte kontrollerats, 
det som kontrollerats är om regelverket  
lever upp till vad Djurskyddet Sverige an-
ser vara ett acceptabelt djurskydd. Guiden 
kan därför inte användas som ett facit på 
hur just de djur konsumenten överväger 
att köpa har haft det. Att handla djur-
schysst kan innebära att helt avstå köp om 
det finns för många osäkerhetsfaktorer. 

Så är guiden uppbyggd: Konsumenten 
som funderar på att köpa en produkt som 
kommer från ett djur uppmanas att börja 
leta upp märkningen på förpackningen. 
Klickar sedan in sig på på passande 
kategori, (gris, kyckling, ägg, mejeri eller 
nötkött,) och söker upp märkningen i 
tabellen för att se hur den uppfyller de 
djurskyddskrav som guiden ställer. 

Det går sedan att klicka vidare på res-

pektive bedömningsområde och läsa  
en utförlig bedömning. 

Vissa djurskyddskrav är okränkbara, 
därför kan alla regelverk få underkänt på 
vissa punkter, exempelvis bedövnings- 
metoden av grisar innan slakt. I princip 
alla använder koldioxid, vilket inte är  
acceptabelt med det lidande, ångest, stress 
och smärta som metoden framkallar. 

Rörelsefrihet är grundläggande för 
att djurhållning ska vara acceptabel. Det 
är vanligt utomlands att digivande suggor 
hålls fixerade. 

– Det finns en stor okunskap bland kon-
sumenter om hur livsmedelsproducerande 
djur hålls, konstaterar Emma Brunberg. 

Förhoppningsvis kommer  
Handla Djurschysst bidra till att fler gör 
medvetna val. 

Hedersutmärkelse  
till Åsa Domeij 

Åsa Domeij, hållbarhetschef på 
Axfood, fick Djurskyddet Sveriges 
hedersutmärkelse till en kom-
mersiell aktör som gjort särskilda 
insatser för ett starkare djurskydd. 

Domeij, som argumenterar för att 
den svenska djurskyddslagstiftningen 
inte ska utarmas och försvarar betes-
rätten, tilldelades utmärkelsen under 
Djurskyddet Sveriges webbinarium 
om  mjölkproduktion och bete. 

Webbinarium satte mjölkkor i fokus 
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Hur ser djurskyddet ut för korna? 
Vad är det bästa för korna? Vad vill 
konsumenterna? Vad vill handeln? Det 
var frågor som Åsa Hagelstedt, general-
sekreterare för Djurskyddet Sverige, 
och Anna Lundvall, sakkunnig på 
Djurskyddet Sverige, diskuterade med 

de inbjudna gästerna Gulli Gustafsson, 
etolog, Louise Hedlind, doktorand i 
etologi, och Åsa Domeij, hållbarhets-
chef  på Axfood. 

Webbinariet kan ses i efterhand på 
Djurskyddet Sveriges Youtubekanal.

Guiden finns på djurschysst.se

På sajten djurschysst.se får du hjälp att göra djurskyddsmedvetna val.

Konsumentguiden bedömer olika märkningars och ursprungsländers djurskyddsregelverk.
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Ett webbinarium med mjölkkorna i fokus arrangerades av  
Djurskyddet Sverige den 22 september 2021
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Konferenserna hölls i ”coronaversion”, 
vilket innebar att några deltog fysiskt i 
konferensen, medan de flesta valde att 
delta digitalt.

Med fokus på djurskydd: hållbart 
för vem? Det var temat för konferensen 
2020. Hållbart och klimatsmart är orden 
på allas läppar just nu, men risken finns 
att djuren glöms bort.

– Man pratar om hållbarhet för män-
niskan och klimatet, men glömmer bort 
djuren. Hållbarhetsbegreppet måste ju 

innefatta alla levande varelser. Vi vill 
bredda det och tror inte att det finns en 
sådan stor motsättning, säger Åsa Hagel-
stedt, generalsekreterare på Djurskyddet 
Sverige, som var moderator för båda 
djurskyddskonferenserna.

Först ut som föreläsare på 2020 års 
konferens var Linda Keeling, professor 
vid Sveriges lantbruksuniversitet, som tog 
ett globalt grepp och berättade om FN:s 
17 globala mål och de 169 delmålen,  
och lyfte det märkliga faktum att djur  

som individer inte finns med i något av 
dessa mål.

Man måste vara imponerad av att  
193 länder faktiskt fått ihop målen och 
enats om dem. Samtidigt måste man fråga 
hur de kunde missa djuren?

Därefter berättade Elin Röös, forskare 
vid institutionen vid för energi och teknik 
vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), 
om sin forskning om hållbar matkonsum-
tion. Hon konstaterar att många överväg-
ningar, ställningstaganden och jämkningar 
måste göras för att djurvälfärden ska 
kunna mätas på ett bra sätt i hållbarhets-
sammanhang.

Ekobonden Adam Arnesson från 
Jannelunds gård, är känd för att ta upp 
problemen med den industriella djurhåll-

Hur ser vi till att djurens välfärd blir en självklar del av hållbarhets- 
begreppet? Hur kan den vanliga konsumenten på ett enkelt sätt  
göra djurskyddsmedvetna val? Det var frågor som stod i fokus på 
Djurskyddet Sveriges djurskyddskonferenser 2020 och 2021.

DJURSKYDDSKONFERENSER
Fokus på hållbarhet och  
djurskyddsmedvetna val
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Varje år håller Djurskyddet Sverige en konferens med fokus på djurskydd. 2021 års djurskyddskonferens fokuserade på djurskyddsmedveten konsumtion. 2020 års djurskyddskonferens handlade om hur djurskydd, klimat och hållbarhet kan kombineras.
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ningen. Gården har grisar, lamm, får, kor 
och höns. Numera odlar han också havre, 
bönor, ärtor och linser.

Om 20 år kanske vi inte äter kött, 
säger han.

Övriga föreläsare var Maria Dirke, 
expert på klimat och hållbarhet på Lant-
brukarnas riksförbund (LRF), Helena 
Hultborn, husdjursagronom på Sigill, och 
Josefin Liljeqvist, designer.

Intresset för att konsumera hållbart 
och djurvänligt har kanske aldrig varit 
större. Samtidigt är det svårt för en vanlig 
konsument att på ett enkelt sätt göra djur-
skyddsmedvetna val. Djurskyddskonferen-
sen 2021 fokuserade på konsumentmakt 
och djurskyddsmedveten konsumtion.

Med utgångspunkt i att de flesta kon-

sumenter köper animaliska produkter  
som mjölk, ägg, kött eller skinn tog  
Djurskyddet Sverige fram konsument- 
guiden Handla Djurschysst (läs mer på 
sidan 20), som lanserades under  
konferensen.

Medverkande föreläsare var Frida 
Lundmark Hedman, adjunkt på SLU, 
Karin M Ekström, professor i företags-
ekonomi, Filip Ekander, hållbarhetschef  
på Svensk Dagligvaruhandel, samt  
Gunnela Ståhle, förbundsstyrelseledamot  
i Djurskyddet Sverige och ordförande i  
Vi Konsumenter, som med lite olika per-
spektiv tittade på djurschysst konsumtion.

Djurskyddskonferenserna går att 
se i efterhand på Djurskyddet Sveriges 
Youtubekanal.

Djurskyddspriset 2021 tilldelades 
Frida Lundmark Hedman, adjunkt  
i djurskydd vid Sveriges lantbruks-
universitet.

Priset får hon för sitt forsknings-
arbete som bidrar till ett förbättrat 
djurskydd, och delades ut under 
Djurskyddet Sveriges djurskyddskon-
ferens som direktsändes online den 
28 april 2021.

Forskningsarbete om 
djurskydd prisades
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Djurskyddspriset 2020 gick till 
Albin Gräns, forskare vid Sveriges 
lantbruksuniversitet, för sitt arbete 
om fiskars välfärd. 

Priset delades ut under Djurskyddet 
Sveriges djurskyddskonferens den  
1 oktober 2020. ”Med spetskunskap, 
träffsäkerhet och empati ifrågasätter 
Albin gamla sanningar kring hur vi 
behandlar fiskar”, lyder motiveringen 
bland annat.

Pris för forskning om 
fiskars välfärd
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Tidningen Djurskyddet är Djurskyddet 
Sveriges medlemstidning och kommer ut 
med fyra nummer varje år. Under 2020 
hade tidningen Uppställningsplats:katt, 
Djurskydd under pandemin, Pandemin 
pågår – djurskyddet påverkas samt Djur-
välfärdsmärkning som teman.

Det första numret under perioden 
hade temat Uppställningsplats: katt, där 
tidningen granskade länsstyrelsens upp-
handling av stallplatser för omhändertagna 
katter. Granskningen skulle ha fortsatt i 
nästa nummer, men så kom corona- 
pandemin emellan. Nummer två kom i 
stället att belysa läget för djuren och  
djurskyddet under pandemivåren- och för-
sommaren 2020. Pandemin dominerade 
även nummer tre av Tidningen Djur- 
skyddet. Det visade sig att de inställda 
resorna till utlandet fått både positiva 
och negativa följder för djuren. Samtidigt 
fanns en oro över hur det skulle gå till 
hösten för alla husdjur som köpts under 

pandemin. Begrepp som coronakatt och 
coronahund myntades. Skulle djuren 
överges?

Temat Djurvälfärdsmärkning i 
nummer fyra handlade om att se djuret 
bakom produkten. Tidningen berättade 
bland annat om att EU planerar för en ny 
gemensam märkning. Djurskyddet Sverige 
lanserade sin nya konsumentguide för 
djurschysstare val (Läs mer på sidan 20).

Försöksdjuren och vägen mot utfas-
ning var första temat för 2021. Mycket 
återstår innan det blir vetenskapligt möj-
ligt att fasa ut djurförsöken. Tidningen 
lyfte några av utmaningarna. I nummer 
två togs kattens rättigheter upp. Katterna 
kan inte vänta mer, slog tidningen fast. 
Nummer tre av Tidningen Djurskyddet 
hade temat körspö. Svensk Travsport 
ändrar sitt tävlingsreglemente och tillåter 
inte längre spödrivning. Räcker det för att 
en riktig förändring ska ske? I nummer 
fyra handlade temat om att grovt djurplå-

geri föreslås i den nya lagstiftningen om 
brott mot djur. (Läs mer på sidan 15).

Tidningen har i artiklar också tagit 
upp många andra aktuella frågor som 
exempelvis djurskyddspolitik – ett år 
före valet, rapport från ett slakteri och 
alpackatrenden. Tidningen har flera fasta 
avdelningar som exempelvis Råd och Vi 
tipsar. Polisen Mikael Åslund presentera-
des som tidningens nya expert på läsarnas 
polisiära och juridiska frågor kring främst 
sällskapsdjur.

Avdelningen hos lokalföreningarna 
har under verksamhetsperioden bland an-
nat haft reportage om

Djurskyddet Kattfotens katthem 
i Halland, Djurskyddet Landskronas 
jourhem och Djurskyddet Mälartassen i 
Köping.

Artiklar presenteras även på webben: 
tidningen.djurskyddet.se

Coronapandemin och dess påverkan på djuren dominerade Tidningen Djurskyddets bevakning  
under 2020. Kattens rättigheter, försöksdjuren och högre straff för djurplågeri var några av de teman  
som togs upp 2021.

MEDLEMSTIDNING 
CORONAPANDEMIN  
DOMINERADE BEVAKNINGEN
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Den planerade skolturnén under våren 
2020 fick snabbt ställas in och i stället fick 
arbetet ske online. Under året hölls en till 
två online-presentationer i veckan.

– Det var ett vinnande koncept. Vi 
fick ungefär lika många nya registrerade 
pedagoger som vi brukar få ett vanligt år, 
drygt 1 000, konstaterar projektledaren 
Helena Risinger.

Flera av Sveriges djurparker använder 
REDE, senast var det Emaus lantgård i 
Uddevalla som i december 2020 köpte 
paketet med REDE-material.

Under 2020 utvecklades också sam-
arbetet med alla 4H-gårdar i Stockholm,  
där REDE-lektionerna anpassades så  

att barnen kunde hålla sig utomhus.  
Samarbetet fortsatte under 2021 och nu 
är ett samarbete med riksförbundet 4H 
på gång.

Under 2021 registrerade sig 1 058 
nya personer för att kunna ladda ned 
övningar. Totalt har REDE nu 13 602 
registreringar.

REDE fortsatte med kortare pre-
sentationer online, totalt 36 stycken, för 
pedagoger och lärare. För att nå ut till så 
många som möjligt har annonsering skett 
på sociala medier och i läromedia.

I mars 2021 fick studenterna i  
Etologi- och djurskyddsprogrammet  
(åk 2) på SLU en föreläsning.

– Vi har gjort detta tre gånger tidigare, 
så det är roligt att Sveriges lantbruks- 
universitet SLU vill att REDE-kunskap 
ska ingå i utbildningsprogrammet. Även 
2022 kommer vi hålla föreläsning, säger 
Helena Risinger, som under året blev 
utnämnd som hedersmedlem av Sveriges 
Akademiska Etologer för sitt arbete  
med REDE.

Onlinekurser blev ett  
vinnande koncept för REDE
2020-2021 var speciella år på grund av pandemin och begränsade REDE. Skolmässor 
och besök i skolor gick inte att genomföra, men materialet har ändå lyckats nå ut bra 
genom sociala medier och annonsering.

• 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 ned  
 kostnadsfritt på www.rede.se

Vad är REDE



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.

ATT GE TRYGGA 
HEM TILL ÖVER-
GIVNA DJUR 2020 och 2021 har präglats av corona-

pandemin. Flera av Djurskyddet Sveriges 
lokalföreningar har haft det väldigt tufft 
ekonomiskt. Loppisar, öppet hus och 
annan verksamhet som vanligtvis in-
bringar pengar ställdes in. Några djurhem 
tvingades varsla personalen, andra som 
drivs av enbart ideella är oroliga för att 
dessa ska bli sjuka. När verksamheten går 
på sparlåga är det också mycket färre djur 
som adopteras ut. 

Ungefär 30 av Djurskyddet Sveriges 
43 anslutna föreningar arbetar i någon 
form med omhändertagande och ompla-
cering av djur. Alla har inte möjlighet att 
bygga ett djurhem utan arbetar i stället 
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 för-
står 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 fören-
ingar 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. Under 2020 och 2021 har 
våra föreningar omhändertagit ungefär  
5 200 katter, 60 hundar och 250 andra 
djur.

Vi hjälper tusentals  
hemlösa djur varje år

Våra mål

VI SKA
 

1. Ge fler övergivna  
djur trygga hem.

 

2. Öka antalet kastrerade  
katter och minska antalet  

oönskade kattungar.

2020 & 2021
VI HAR

 

1. Omhändertagit ca 5 400 djur. 

2. Genomfört lokala  
kastreringskampanjer.

3. Påverkat regelverket om 
kastrering för utekatter.

Situationen idag

VI FORTSÄTTER  
ARBETA FÖR 

 

1. Att informera om nya  
reglerna om kastrering.

 

2. Få fler att kastrera genom  
lokala kampanjer. 

 

3. Rätten för varje katt  
att födas önskad.
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Förbundet betalar ut bidrag till 
lokalföreningarna en gång om året. 
Bidraget är baserat på vilken typ 
av verksamhet som drivs. Fören-
ingar som omplacerar djur får mer 
bidrag då den verksamheten kräver 
mycket resurser. Totalt betalade 
förbundet ut drygt 1,7 miljoner kro-
nor per år i bidrag till föreningarna 
under 2020 och 2021. Under dessa 
två år har Djurskyddet Sverige även 
betalat ut ungefär 600 000 kr i  bi-
drag för kastreringskampanjer och 
som ett extra stöd med anledning 
av pandemins negativa effekter på 
föreningarnas verksamhet.

1,7 MILJONER
betalade Djurskyddet ut 

i bidrag till lokalföreningarna.
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Hemlösa katter är ett av Sveriges största 
djurskyddsproblem. Orsaken är att många 
inte kastrerar sina katter. En katthona kan 
föda två till tre kullar per år. En kull kan 
bestå av en till tio kattungar, men tre till 
fyra är vanligast. En katt är fertil i cirka  
15 år. Det innebär att en katthona som 
går ute och inte kastreras eller ges p-piller 
kan föda cirka 120 ungar under sitt liv.

Djurskyddet Sverige har under många 
år arbetat för att det ska bli lagkrav på 
att kastrera sin katt om den går utomhus. 
Våren 2020 trädde Jordbruksverkets nya 

föreskrifter i kraft, som säger att katt-
ägare är skyldiga att se till att sin katt inte 
förökar sig oplanerat, genom exempelvis 
kastrering.

Djurskyddet Sverige ville hjälpa till  
att informera om detta och samtidigt 
ge en morot till kattägare som valde 
att kastrera sina katter, och beslutade 
därför att ge extra ekonomiskt stöd till 
de lokalföreningar som under året ville 
genomföra lokala kastreringskampanjer. 
13 av för-eningarna fick beviljat stöd och 
genomförde kampanjer under året.

Flera av Djurskyddet Sveriges lokal-
föreningar arrangerar liknande kampanjer 
varje år.

För varje ansvarsfull kattägare som 
kastrerar sin utekatt minskar risken för att 
oönskade kattungar föds. 

– Min förhoppning är att fler kattägare 
blir medvetna om de nya föreskrifterna 
och tar ansvar för sin katts reproduktion, 
oavsett om man har en hane eller hona, 
säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare, 
Djurskyddet Sverige.

I dag finns över 100 000 hemlösa katter i  
Sverige. Djurskyddet Sverige och dess lokal-
föreningar genomför kastreringskampanjer runt 
om i hela landet för att minska antalet.

KASTRERINGSKAMPANJER
MINSKAR ANTALET HEMLÖSA KATTER

En av Djurskyddet Sveriges nyaste  
lokalföreningar, Djurskyddet Mälartassen 
i Köping, var en av de föreningar som 
fick bidrag från Djurskyddet Sverige för 
att genomföra en kastreringskampanj. 
Den genomfördes under våren 2021 
i samarbete med Anicura Djurklinik i 
Arboga.

– Hemlösa och okastrerade katter är ett 
av de största problemen vi har Sverige. 
Att hjälpa till så att man kastrerar och 
märker sin katt till ett rabatterat pris 
kan vara en bit på väg för att slippa få 
oönskade kattungar, säger Marie Persson, 
ordförande för Djurskyddet Mälartassen.

Ägare som kastrerade sin honkatt fick 
1 000 kronor i rabatt, medan ägare som 

kastrerade sin hankatt fick 500 kronor i 
rabatt. Djurkliniken gick också in med 
gratis öronmärkning och registrering, 
vilket var ett krav för att få ta del av 
kampanjen.

– Kampanjen gick jättebra och respon-
sen har varit fin. I stort sett var alla platser 
var fyllda på bara några dagar, berättar 
Marie Persson nöjt.

Över 50 kattägare hörde av sig och 
ville ta del av erbjudandet. Bidraget räckte 
till att kastrera 13 honkatter och 13 han-
katter. Kastreringskampanjen fick också 
stort genomslag i lokaltidningen.

Djurskyddet Mälartassen hoppas på 
att snart kunna genomföra ytterligare en 
kastreringskampanj.

Djurskyddet Mälartassen genomförde en lyckad kastrerings- 
kampanj våren 2021 tillsammans med Anicura djurklinik i Arboga. 
Under kampanjen kastrerades 26 katter.

FIN RESPONS PÅ
Djurskyddet Mälartassens  
kastreringskampanj

Marie Persson och Anna-Lena Larsson, Djur- 
skyddet Mälartassen, samarbetade med Anicura  
Djurklinik i Arboga i en lyckad kastreringskampanj. 
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Som tur var blev vår lokalförening 
Djurskyddet Norra Halland kontaktade 
och kattfamiljen kördes till ett av deras 
jourhem. Nu började kampen för att 
försöka rädda dem. Tyvärr hände det som 
inte fick ske – kattmamman insjuknade 
snabbt och klarade sig inte. Kvar fanns nu 
bara två små rädda kattungar som förlorat 
all sin trygghet. Så fort någon närmade sig 
ungarna darrade och fräste de. Att klappa 
dem var inte att tänka på!  

I jourhemmet bodde turligt nog  
världens bästa kattpappa. Kattungarna 
tydde sig till honom och de fick den kärlek 

och trygghet som de behövde. Han visade 
dem att människor inte är så farliga.  
Leklusten hos kattungarna började 
komma tillbaka och de visade mer och 
mer av sina personligheter.  

Lilla Topsy var mer framåt och lärde 
sig snabbt att uppskatta livet i människors 
knä. Lilla Trix var magrare och mer blyg. 
Han behövde mer tid för att känna sig 
bekväm med människor.  

Med tiden började de båda två älska 
sina liv och en dag kom det nya spännan-
de människor på besök i deras jourhem. 
Kärlek uppstod direkt och de blev  

adopterade. Idag lever de sina nya liv till-
sammans – ett stenkast från havet, trygga, 
älskade och väl omhändertagna. 

Kattungarna Trix och Topsy 
förlorade sin familj
De två kattungarna Trix och Topsy och deras tre syskon föddes ut-
omhus av en sjuk och skygg kattmamma. De fick snabbt lära sig att 
livet var hårt och att de ständigt fick gå runt hungriga. Deras syskon 
klarade sig inte och det såg illa ut för resten av kattfamiljen också.  

KAMPANJ SKA HJÄLPA 
djuränklingar till nya hem
I Sverige finns mer än 100 000 hemlösa djur, främst katter. Några av dessa har blivit ensamma 
för att husse eller matte har dött. I mars 2020 startade därför Fonus och Djurskyddet Sverige en 
gemensam kampanj för att hitta adoptionshussar- och mattar till Sveriges djuränklingar.
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Våren 2020 började Begravningsbyrån 
Fonus informera om kampanjen Djur-
änklingar genom bland annat filmer på 
TV4 och annonser i sociala medier. På 
Fonus webbsida presenteras några av alla 
de katter och hundar som blivit ensamma 
efter att matte eller husse dött. De har  
nu placerats på någon av Djurskyddet 
Sveriges djurhem, jourhem eller hos  
någon annan djurskyddsförening i väntan 
på att få komma till nya hem.

Den som är intresserad av att adop-
tera någon av djuren hittar på webbsidan 

kontaktuppgifter till respektive lokal- 
förening, som också kan berätta om fler 
djur som behöver nya hem. Förhopp-
ningsvis går det sedan att hitta en bra 
matchning mellan djur som söker ett nytt 
hem och en människa som har ett kärleks-
fullt hem att erbjuda.

Kampanjen informerar också om  
den utbredda ensamheten i Sverige och 
hur ett djur kan hjälpa människor i sorg 
och saknad. Undersökningar visar att 
människor känner sig både lyckligare och 
mindre ensamma då de umgås med ett 

sällskapsdjur. Målbilden är att djuren och 
människorna ska hjälpa varandra i sorg.

– Att Fonus uppmärksammar detta  
och vill hjälpa oss som hjälper djuren är 
fantastiskt. Förhoppningsvis kan detta 
samarbete leda till att fler ensamma  
människor kan hitta en fyrfota vän att 
dela sitt liv med, säger Åsa Hagelstedt, 
generalsekreterare för Djurskyddet  
Sverige, vars lokalföreningar varje år  
omhändertar 2 500–3 000 hemlösa djur 
och hjälper dem att hitta nya kärleksfulla 
hem.
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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.

ATT BLI FLER 
DJURSKYDDARE

För att kunna bedriva Djurskyddet 
Sveriges verksamhet behövs många 
djurskyddare. Ju fler engagerade 
desto större möjligheter till ett bättre 
arbete.  

Djurskyddet Sveriges lokalföreningar 
gör ett fantastiskt jobb ute i landet, både 
med praktiskt djurskyddsarbete i form av 
omplaceringsverksamhet och olika typer 
av påverkans- och informationsarbete. 
Därför jobbar Djurskyddet för att fler 
lokalföreningar ska ansluta sig till organi-
sationen.   

Under 2020 startade den nya fören-
ingen Djurskyddet Mälartassen i Köping. 
Under året gick Djurskyddet Skygga 
Katten ihop med Djurskyddet Bill & Bull 

i Söderhamn och Djurskyddet Varbergs 
djurhjälp återförenades med Djurskyddet 
Norra Halland. 

I slutet av 2021 har riksförbundet  
43 föreningar. Under 2021 startade för-
eningen Djurskyddet Stockholm Norrort, 
baserad i norra Stockholm. I juni  
lämnade Djurskyddet Oskarshamn för-
bundet och i december gick Djurskyddet 
Kullabygden samman med Djur- 
skyddet Helsingborg. Karlstad, Kristine-
hamn & Västerbotten är våra största 
föreningar  vad gäller medlemsantal. 

För några år sedan startade Djur-
skyddet Sverige ungdomsorganisationen 
Djurskyddet Ungdom. Under 2021 hade 
organisationen 1 152 medlemmar 6 aktiva 
lokalföreningar. 

Fler engagerade!

Under 2021 hade Djurskyddet 
Sverige10 866 medlemmar varav  
4 780 var direktmedlemmar och  
6 220 var medlemmar i en  
lokalförening. Organisationen har 
ökat antalet medlemmar med  
565 sedan 2020.

Foto: Joséphine Menge Unsplash

Våra mål

VI SKA
 

1. Få fler medlemmar.
 

2. Bilda nya lokalföreningar.

3. Utveckla Djurskyddet  
Ungdom.

2020 & 2021
VI HAR

 

1. Ökat medlemsantalet. 
 

2. Fått en ny lokalförening.

3. Fått 1000 medlemmar till 
Djurskyddet Ungdom.

Situationen idagVI FORTSÄTTER  
ARBETA FÖR 

 

1. Att få ännu fler medlemmar.
 

2. Att få lokalföreningar på fler orter. 
 

3. Få egen ekonomi för 
Djurskyddet Ungdom.

10 866
medlemmar i Djurskyddet Sverige 
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FÖRENINGSDAGARNA
I oktober 2021 hölls Föreningsdagarna, där deltagarna fick ta del  
av föreläsningar och utbyta erfarenheter med varandra.

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 att ta fram material 
i kommunikationssyfte. Kansliet 
hjälper också till med utskick av 
medlemsavier, andra utskick samt 
ger stöd i föreningsarbetet gene-

rellt. Medlemmar i föreningarna får 
också Tidningen Djurskyddet fyra 
gånger per år.

Föreningarna utser också ombud 
till Förbundsstämman och är där-
med grunden till demokratin inom 
organisationen. Att verka tillsam-
mans med andra lokalföreningar 
i ett förbund ger både styrka och 
möjlighet till erfarenhetsutbyte.

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

Linnéa Stjernberg, Vallentuna, är ord-
förande och initiativtagare till Djurskyddet 
Stockholm Norrort, som ville göra något 
som skulle bidra till att öka förståelsen 
kring djurhållning.

– Varje djur är en individ med unika 
behov, vilket är något jag vill lyfta. Djur-
skyddet Sverige var den organisation som 
bäst passade in på det. När jag upptäckte 
att det inte fanns någon lokalförening i 
mina närmaste kommuner, beslutade jag 
att starta en ny, berättar hon.

Verksamheten startade hösten 2021 
och har inte riktigt hunnit ta form än. 
Men de ansvariga har formulerat en vision 
som lyder ”Inga djur i Stockholm Norrort 
ska fara illa”.

– Vi vill på ett roligt och kärleksfullt  
sätt väcka intresse kring att förbättra djur-
hållningen i Sverige, säger hon.

Djurskyddet Stockholm Norrorts 
”fyra tassar” är att föra verksamhet på ett 
roligt, vänligt och kärleksfullt sätt, sprida 
kunskap, information och kännedom om 
djurs rättigheter och välbefinnande, samla 
djurvänner och likasinnade att umgås 
med och bygga ett kontaktnät samt på 
lång sikt kunna hjälpa till att förmedla 
jourhem och adoptivfamiljer.

Allra först ska lokalföreningen mark-
nadsföras genom flera mindre event så 
som exempelvis gemensamma promena-
der.

NY FÖRENING!
VÄLKOMNA STOCKHOLM NORRORT

Inga djur i Stockholm Norrort ska fara illa. Det är visionen för Djur-
skyddet Sveriges senaste lokalförening, som på ett roligt och kärleks-
fullt sätt vill väcka intresse för att förbättra djurhållningen i Sverige.

Ungefär 5 500 djur 
omhändertogs av 

Djurskyddet Sveriges 
lokalföreningar under 

2020 och 2021.

Föreningsdagarna hålls vartannat år, 
de år Djurskyddet Sverige inte arrang-
erar Förbundsstämma. Varje förening är 
välkommen att sända två deltagare utan 
kostnad till Föreningsdagarna, som hölls 
under en helg i oktober 2021 på Hotell 
Elite Marina Towers utanför Stockholm. 
Helgen hade tre parallella spår: styrelse, 
djurhem och djurförsök. Målgrupp för 
respektive spår var styrelseledamöter i 
lokalföreningar, djurhemsansvariga och 
ledamöter i de djurförsöksetiska nämn-
derna.

Under lördagen kunde deltagarna 
lyssna på föreläsningar av bland andra 
kattveterinären Martina Z Saurage om 
smittskydd, Anna Lundvall, sakkunnig 
på kansliet och tidigare anställd på läns-
styrelse, om hur tillstånd fungerar och vad 
länsstyrelserna gör vid en kontroll samt 

Elin Hirsch, doktor i etologi, som berät-
tade om vad som formar kattens beteende 
kopplat till tidiga erfarenheter och upp-
levelser som kattunge. Hon informerade 
också om grupphållning kopplad till  
kattens förutsättningar till ett liv till-
sammans med andra katter, och hur vi 
kan skapa och bibehålla grupper för att 
minska en negativ påverkan på katterna.

Dagen slutade med middag och gala, 
med lite större försiktighet än vanligt, då 
pandemin ännu inte var över.

Bland söndagens programpunkter 
fanns föreläsning om hittedjur och djur-
skyddsarbete inom polisen med Malin 
Ullström, polisens nationella djurskydds-
grupp.

På plats under Föreningsdagarna 
fanns också Hills, Best Friend och If  
skadeförsäkringar som berättade om sina 

erbjudanden till Djurskyddet Sverige.
Innan programmet avslutades hann 

deltagarna också byta erfarenheter och 
diskutera aktuella djurskyddsfrågor.

Björn Dahlén från Djurskyddet Kronoberg tar 
emot diplom för "Årets kampanj för djuren" som 
delades ut under Föreningsdagarna 2021.

Under Föreningsdagarna får Djurskyddets lokalföreningar ta del av inspirerande föreläsningar och erfarenhetsutbyte.

Linnéa Stjernberg, ordförande i Djurskyddet 
Stockholm Norrort tillsammans med hennes 
hund Lana.
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Förvaltningsrätten konstaterade att 
Djurskyddet Ungdoms stadgar inte inne-
bär att organisationen är odemokratiskt 
uppbyggd, något som MUCF angett i sitt 
beslut.

– En viktig seger, inte bara för Djur-
skyddet Ungdom utan för hela ungdoms-
rörelsen, kommenterade Christel Bertling 
Szytek, projektledare för Djurskyddet 
Ungdom.

Djurskyddet Ungdom ansökte om 
statsbidrag 2019 och fick besked att 

ansökan avslagits ”eftersom organisatio-
nen inte var demokratiskt uppbyggd”. 
Ungdomsförbundet, som påverkades 
hårt av avslaget, överklagade beslutet. 
Djurskyddet Sverige fick gå in och bidra 
med pengar och anställda för att sköta 
administrationen kring MUCF:s felaktiga 
beslut. Under processen fick ungdoms-
förbundet också hjälp av juristen Kerstin 
Burman. I domen gav förvaltningsrätten 
Djurskyddet Ungdom rätt och uppmana-
de MUCF att göra om bidragsprövningen.

Djurskyddet Ungdom är Djurskyddet 
Sveriges ungdomsförbund och samlar 
personer under 30 år i lokalföreningar 
över hela landet.

I maj 2021 hölls digital förbunds-
stämma, där en ny styrelse valdes med 
ordförande Thea Lempiäinen, 23 år från 
Uppsala. I september höll ungdoms-
förbundet en digital kickoff, då det varit 
med om stora omställningar med nya 
föreningar, många nya styrelseledamöter 
till lokalföreningarna och en i princip 
helt ny förbundsstyrelse. Under hösten 
fanns lokalföreningar i Blekinge, Malmö, 

Vällingby, Stockholm, Umeå och Öre-
bro. Djurskyddet Ungdom fanns också 
representerat på Djurskyddet Sveriges 
förbundsstämma i oktober 2021.

Våren 2020 avslutades ungdoms- 
förbundets kampanj för att stoppa 
koldioxidbedövning av grisar innan slakt. 
Totalt samlade uppropet 6 589 namn- 
underskrifter som skickades till Jord-
bruksverket och regeringen i april. En 
kampanj för att stänga minkfarmerna – 
för gott, samlade 5 208 namnunderskrif-
ter som skickades till landsbygdsminister 
Jennie Nilsson i maj 2021.

Hösten 2021 startade projekt djur-
affärer med syftet är att granska och un-
dersöka djuraffärer, bland annat djurhåll-
ningen. Målet är att stoppa försäljningen 
av djur i butikerna och i stället uppmuntra 
till samarbete med bra uppfödare.

Exempel på andra aktiviteter un-
der verksamhetsperioden: Djurskyddet 
Ungdom Örebro samlade in pengar till 
utsatta hundar, riksförbundet medverkade 
med monter under Sweden International 
Horse Show på Friends arena samt  
besökte fritidsgården Annexet i Karls-
hamn och pratade djurskydd.

Djurskyddet Ungdom har under 2020 och 2021 bland annat kampanjat mot minkfarmning och dragit igång 
Projekt djuraffärer, med syfte att stoppa försäljningen av djur i butikerna.

DJURSKYDDET UNGDOM
GRANSKAR DJURAFFÄRERNA

Våren 2021 kom en principiellt viktig dom i förvaltningsrätten:  
MUCF, myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, hade 
avslagit Djurskyddets Ungdoms ansökan om organisationsbidrag  
på felaktig grund.

VIKTIG DOMSTOLSSEGER  
FÖR UNGDOMSRÖRELSEN

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

Alla under 30 år är välkomna att bli 
medlem. Medlemskapet är gratis 
och ska uppdateras en gång per 
år för att vara giltigt.  
 
Bli medlem via hemsidan:  
www.djurskyddet.se/ungdom

Djurskyddet Ungdom
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Följ Djurskyddet Ungdom på Facebook och  
Instagram @djurskyddetungdom

Djurskyddet Ungdom fanns på plats på Sweden International Horse Show 2021 för att informera om 
verksamheten och värva medlemmar. Domstolen gav Djurskyddet Ungdom rätt.
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Djurskyddet Sveriges insamlingsarbete 
bedrivs framför allt genom utskick av 
brev till givare och medlemmar med frå-
gor om gåvor. Djurskyddet arbetar även 
med digitala kampanjer via nyhetsbrev 
och sociala medier där fokus ligger på att 
få in gåvor via Swish. De postala breven 
ger mest intäkter men den digitala insam-
lingen har tagit fart under 2020–2021. 
Under kommande år ser organisationen 
utvecklingspotential gällande den digitala 
insamlingen eftersom kostnaderna är be-
tydligt lägre jämfört med postala utskick.  

I insamlingskampanjerna under 2020 
och 2021 har Djurskyddet berättat om 
hur gåvorna gör nytta och inom vilka 
områden som det finns fortsatt behov av 
stöd. Det handlar om allt från omhänder-
tagna och omplacerade djur till politisk 
påverkan och arbetet för ett starkare 
djurskydd i framtiden. På så sätt hoppas 
Djurskyddet även attrahera nya givare och 
nya medlemmar. 

Under 2020–2021 har fokus varit att 
bibehålla nivån på insamlade medel trots 
pandemin vilket fallit väl ut.  Detta har 
uppnåtts bland annat genom att jobba 
med noggranna analyser av vilka givare 
som ska få kampanjerna. Djurskyddet har 
också jobbat aktivt med att hitta nya gi-
vare och medlemmar för att kunna samla 
in mera medel. Det har varit framgångs-
rikt att nyrekrytera bland registrerade 
katt- och hundägare, och även via sociala 
medier.  

Genom utökade givaranalyser har in-
samlingskostnaderna sänkts från 3 MSEK 
2019 till 2 MSEK 2021 vilket var en viktig 
målsättning.  

Fokus har också legat på att arbeta 
med lojalitetsskapande aktiviteter för att 
behålla givarna. En förutsättning för detta 
har varit vidareutveckling av Djurskyddets 
givarregister där det nu finns en mer sam-
lad bild av givarnas och medlemmarnas 
bidrag till verksamheten.

Insamlingsverksamheten 
MÖJLIGGÖR ARBETET FÖR DJUREN
Djurskyddet Sverige får inga statliga bidrag. Det innebär att  
verksamheten är beroende av medlemsavgifter, gåvor och arv.  
Organisationen arbetar också med företagssamarbeten med  
syftet att hitta fler intäktskällor och öka kännedomen. 

Djurskyddet Sverige samarbetar 
med olika företag. Dessa samarbeten 
har två syften. Det ena är att påverka 
företaget i djurskyddsfrågor och att 
lyfta fram företag som gör en insats 
för att förbättra för djuren. Det andra 
är att få in pengar till Djurskyddets 
verksamhet och/eller öka kännedo-
men om organisationen och nå nya 
medlemmar och givare genom att 
synas i ett företags kanaler. 

 Djurskyddets tre största samar-
betspartners är foderföretaget Hill´s 
Pet Nutrition, djurproduktsföretaget 
Best Friend och försäkringsbolaget If.  

Läs mer om Djurskyddets samar-
beten: djurskyddet.se/samarbets-
partners

VÄRDEFULLA  
företagssamarbeten 

Under 2021 använde Djurskyddet 
Sverige de insamlade medlen enligt 
följande fördelning. 

 
Mest pengar läggs på information och 
kommunikation, där tidningen Djur- 
skyddet är en viktig del liksom arbetet 
med att nå ut via olika kanaler. 

Kostnader för påverkansarbete är allt 
arbete som syftar till att föra fram fakta 
i olika djurskyddsfrågor och organisatio-

nens politiska åsikter och ståndpunkter. 
Det kan exempelvis vara uppvaktning av 
politiker, möten med myndigheter och 
skrivande av remissvar.  
Insamlingskostnaderna är en förhål-
landevis stor del, men insatserna där har 
gett stor utdelning på intäktssidan och 
kommer förhoppningsvis ge resultat även 
framåt. Insamlingskostnaderna består av 
utskick av brev, annonsering, register-
utveckling med mera. 

Enbart 9 av 100 kr går till adminis-
tration, men det är en viktig del för att 
kunna hålla god ordning på ekonomi, 
medlemsregister, utskick, beställningar 
och en hel del annat.

Djurskyddet Sverige har 90-konto.  
Ett så kallat 90-konto är ett insamlings- 
konto 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 kompetens-
utveckling.

Bidra gärna med en gåva på  
PG 90 01 06-6 eller via Swish till 
nummer 90 01 066. Tack!

KONTROLLERAS AV SVENSK  
INSAMLINGSKONTROLL

SÅ ANVÄNDER VI 100 KR

INSAMLING DE SENASTE FEM ÅREN

Djurskyddet Sverige är helt beroende 
av gåvor och arv för att kunna bedriva 
verksamhetens arbete för djuren.  
Därför är insamlingsarbetet en viktig 
del.
 
I diagrammet nedan kan du se hur mycket 
pengar som samlats in under de senaste 

fem åren. Insamlingen av gåvor har ökat 
för varje år under perioden. Siffrorna i 
diagrammet inkluderar även arv. Under 
2020 fick Djurskyddet in fler arv (totalt 
4 479 494 kr) än 2021 (totalt 1 417 848 
kr) vilket innebär att diagrammets kurva 
går upp under 2020 för att sedan gå ner 
under 2021.

INSAMLING VIA SWISH ÖKAR 
Djurskyddet uppmärksammar regelbundet vissa dagar och högtider i ta 
bort sociala medier och via SMS-utskick, så som Djurens dag, Alla hjärtans 
dag och Kattens dag.  
 
Denna typ av digital insamling, där swishgåvor efterfrågas, har ökat med 
100 % från 2018 då 184 947 kr samlades in. 2021 samlades 585 702 kr 
in. Dessa kampanjer är också en kanal för att nå helt nya givare.
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Stöd till föreningar och djurhem: 25 kr

Information och kommunikation: 32 kr

Administrationskostnader: 9 kr

Påverkansarbete: 17 kr

Barn- och ungdomsarbete: 7 kr

Insamlingskostnader: 10 kr

Best Friend är en av Djurskyddets sam-
arbetspartners. De stöttar våra djur- och 
jourhem med kattströ.
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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. 

Förbundsstyrelse

Linda Maria Vonstad 
Förbundsordförande

Catarina Niklasson Schöön
Vice förbundsordförande

Kerstin Linde
Kassör

Stina Näsström
Ledamot (Avgick ur styrelsen 

december 2021)

Gunnela Ståhle
Ledamot

Linnea Stålhandske
Ledamot

Sofia Arkelsten 
Ledamot

Owe Sandström
Ledamot

Lina Göransson 
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.

Emma Brunberg 
Sakkunnig

Åsa Hagelstedt 
Generalsekreterare

Dorina Larsson 
Utskick och administration

Anna Lundvall 
Sakkunnig

Johan Beck-Friis 
Internationell veterinärexpert

Adina Holmertz 
Ekonomi- och löneansvarig

Lisa Löhr 
Insamlingsansvarig

Peter Solstedt 
Företagssamarbeten och REDE

Sandra Rönnsved 
Kommunikationsansvarig

Sara Frick 
Chef för insamling och  

kommunikation

Helena Risinger 
Projektledare REDE

Totalt 
13 tjänster
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Förbundsstämman är Djurskyddet 
Sveriges högsta beslutande organ. Den 
hålls en gång vartannat år. De andra åren 
arrangeras i stället Föreningsdagarna 
 – en intern konferens där aktuella frågor 
diskuteras under lösare former. 

På grund av pandemin och dess 
restriktioner flyttades förbundsstämman 
från våren till hösten. Den hölls då både 
fysiskt och digitalt via Zoom, och bara 
under en dag – lördagen den 10 oktober. 

En strategi för 2020-2025 beslutades. 
Den rör både organisatoriska frågor, stöd 
till föreningar, digitalisering av värde-
grundsmaterialet REDE samt djurskydds-
arbetet, som ska inriktas på att motverka 
extremavel, stänga minkfarmerna, öka 
fiskskyddet samt få fram en nationell plan 
för utfasning av djurförsök. 

Principprogrammet uppdaterades 
genom att ”Inga djur får tillagas levande” 
ersattes med ”Alla djur, inklusive fisk och 
skaldjur, ska avlivas så snabbt och smärt-
fritt som möjligt i enlighet med aktuella 
forskningsrön. Begreppet ”odlad” fisk 
ersattes med ”uppfödd” fisk.  

Två helt nya punkter lades till: ”Att 
som nöje fånga fisk med syfte att släppa 
tillbaka den, så kallad catch and release, 

ska förbjudas” och ”Att bedövning av 
gris med koldioxid innebär oacceptabelt 
stort lidande och att nya metoder måste 
införas”. Hela principprogrammet finns 
på Djurskyddet Sveriges hemsida. 

Avgående styrelseledamot Marie 
Persson avtackades och Lina Göransson 

valdes in. Lina Göransson, Falköping, är 
veterinär och doktorand vid Institutionen 
för husdjurens miljö- och hälsa vid SLU i 
Skara. Hon brinner särskilt för höns och 
kycklingar och vill fylla i konsumenternas 
kunskapsluckor när det gäller den typen 
av djurhållning.

I oktober 2020 höll Djurskyddet Sverige äntligen sin förbundsstämma efter att den fått 
skjutas fram på grund av coronarestriktionerna. Deltagarna tog bland annat beslut om 
en strategi för 2020-2025

Förbundsstämman

Förbundsstyrelsen efter stämman 2021.

F
oto: S

andra R
önnsved

Majk Michaelsdotter
Organisationssekreterare

Christel Bertling Szytek 
Projektledare  

Djurskyddet Ungdom

Daniela Velarde 
Receptionist/Informatör

Martine Everett
Utskick och administration
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Resultaträkning 2021 2020

Verksamhetsintäkter

Medlemsavgifter 1 303 558 1 244 553

Bidrag 549 874 699 896

Gåvor 12 264 761 14 781 386

Försäljning 175 411 164 362

Hyresintäkter 237 496 233 056

Övriga rörelseintäkter 107 494 91 203

14 638 594 17 214 456

Verksamhetens kostnader

Ändamålskostnader -12 875 269 -12 068 489

Insamlingskostnader -1 602 355 -1 509 434

Administrationskostnade -1 458 346 -1 351 932

-15 935 969 -14 929 855

Verksamhetens resultat -1 297 375 2 284 601

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från övriga värdepapper och fodringar 406 513 43 616

Räntekostnader och övriga finsansiella kostnade -2 450 -6 792

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 75 118

Summa resultat från finansiella investeringar 404 138 36 942

Resultat efter finansiella poster -893 237 2 321 543

Utnyttjade ändamålsbestämda medel från tidigare år 532 746 433 449

Ändamålsbestämning av medel -534 208 -532 746

Årets resultat -894 699 2 222 246

Försäljning 175 411

Gåvor 12 264 761

Hyresintäkter 237 496

Bidrag 549 874
Medlemsavgifter 1 303 558

Övriga intäkter 107 494

Insamling 1 602 355

Ändamål 12 875 269

Administration 1 458 346

Försäljning 164 362

Gåvor 14 781 386

Hyresintäkter 233 056

Bidrag 699 896
Medlemsavgifter 1 244 553

Övriga intäkter 91 203

Insamling 1 509 434

Ändamål 12 068 489

Administration 1 351 932

Intäkter 2021

Kostnader  2021

Intäkter 2020

Kostnader 2020

Fullständiga årsredovisningar för  
2020 och 2021 finns på djurskyddet.se



Djurskyddet Sverige, Hammarby Fabriksväg 25, 120 30 Stockholm
Telefon: 08-673 35 11, E-post: info@djurskyddet.se, PG: 90 01 06-6, www.djurskyddet.se

”VÅR VISION ÄR ETT SAMHÄLLE 
DÄR MÄNNISKOR VISAR 

RESPEKT OCH MEDKÄNSLA 
FÖR ALLA DJUR.”


