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Kvitter från styrelsen
Kära medlem,
Sitter i skrivande stund och blickar ut över min
trädgård där ekorrar och fåglar av alla de slag
samsas vid foderborden. Det hettar till då och då
vid matarna men kortvarigt, på en hundradelssekund är konflikten förbi och mumsandet av
frön och nötter fortsätter. Ja, vi människor har
mycket att lära av våra medsystrar och bröder,
inte sant?
Det var ett tag sedan ni fick medlemstidningen
som vi var tvungna att ersätta med ett enkelt
medlemsutskick för att klara föreningens ekonomi. Detta nummer blir dock det sista då vi har
tagit beslutet av miljömässiga skäl att satsa på
digitala medier istället.
Vår hemsida kommer uppdateras regelbundet
med nyheter av olika slag, både nationella och
internationella. Vi finns även på Facebook och
Instagram. Jag hoppas ni alla har förståelse för
vårt beslut.
Jag önskar er alla värme, kärlek, god hälsa och
ett gott slut på året.
Catarina Krång
Ordförande i Nordens Viltrehabilitering
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De vilda djurens
skyddsänglar världen över
Text: Milena Bergquist

”Alla pandemier under de senaste seklen har sitt ursprung i vanvård
av djur. Till exempel galna kosjukan, svininfluensan, ebola…”, säger Jill
Robinson, grundare och vd på Animals Asia. Hon är en av alla de
eldsjälar över hela jorden som alltid står på djurens sida. Möt henne och
Angela Sheldrick på Sheldrick Wildlife Trust.
Aldrig tidigare har människans
hänsynslösa och skoningslösa framfart i naturen varit mer tydlig än
idag. Varje dag nås vi i media av
många vilda och tama djurs enorma utsatthet och stora lidande inom
djurindustrin, skövling av skog och
genom naturkatastrofer orsakade
av människan. Som Jill Robinson,
grundaren av Animal Asia, säger:
”Det är lätt att bli både förtvivlad,

rasande och uppgiven. Men, det
finns hopp och lösningen är godhet.”
”The only cure is kindess”, är
också Animals Asias senaste kampanjbudskap och står med stora
vita bokstäver på svarta t-shirts
burna av kända djurrättsförsvarare
världen över. Det enda botemedlet
är snällhet.
Jill Robinson är bara en av alla
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de eldsjälar som gett upp sin
bekvämlighet, sin ekonomiska och
sociala trygghet för att göra skillnad för både tama och vilda djur.
Huvudsyftet för Animals Asia
är att få slut på ”The Bear Bile
Industri” där björnar tvingas leva
sina liv i trånga burar och tappas
på deras åtråvärda galla.
Över hela världen finns det
människor som förstår att vi
människor är naturen. Att vi
människor inte mår bättre än naturen och djuren. Vi speglar varandra
i det stora och det lilla.
Jill är en av alla de som förstår
vikten av att finnas där för djur, för
de allra minsta till de allra största, för de utan röst, för de plågade

och utsatta. Människor som förstår
det gamla judiska ordspråket: ”Den
som räddar en enda själ, räddar hela
världen.”
För att möta några av dessa eldsjälar gav vi oss ut i världen för att
försöka förstå vad det är som driver
dessa människor.
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Jill Robinson – Animals Asia
Text: Milena Bergquist

”Det här måste du se med egna ögon”, sa en journalist som ringde upp Jill Robinson, grundare och ledare av Animals Asia, med
huvudsäte i Hongkong och Kina.

Jill bokade sig på en så kallad turistresa till den ”Bear Bile Farm”,
som journalisten hade besökt, en av
tusentals björngallfarmer som finns
i Kina och Vietnam där björnar
föds upp och utnyttjas. Över 10
000 björnar beräknas idag finnas i
fångenskap för att tappas på den
åtråvärda ursodeoxykolsyran som
finns i björnens galla och som
använts inom kinesisk medicin i
tusentals år. Dessa farmer uppstod i
början av 1990-talet då jakt på vilda björnar förbjöds i Kina. Jakten
förbjöds för att björnarna höll på
att bli utrotade, men skulle ersättas
av något ännu mer fasansfullt.
– När det var dags att handla
produkter med björngalla, gjorde
jag som journalisten hade tipsat mig
om. Jag smög undan och tog mig
ner i en källarlokal. Det var som att
kliva ner i helvetet, berättar Jill via
Skype.
I långa rader stod trånga ros-

Jill Robinson. Foto: Animals Asia

tiga gallerburar på ben. I dessa
förvarades huvudsakligen kragbjörnar, på engelska kallade moon
bears efter den gula halvmånen på
björnens krage, men också andra
arter förekommer på gallfarmerna som tibetansk brunbjörn och
svartbjörn. Burarna var så trånga
att björnarna varken kunde vända
sig eller stå upp. Via rörliknande
katetrar
instuckna
underifrån
tappades björnarnas galla, utan
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någon som helst smärtlindring.
– Plötsligt sträckte en björnhona
ut sin stora bruna tass genom gallret. Jag tog tassen i min hand och
tänkte inte en sekund på att en
björns klor kan orsaka stor skada.
Våra blickar möttes och det var som
om en blixt slog ner i mig. Det här
mötet förändrade mig för alltid. Jag
insåg där och då att jag skulle göra
allt som står i min makt för att se
till att detta djurplågeri får ett slut.
Hon talade till mig med sina bruna
ögon. Jag hoppas att hon är död och
inte behöver lida längre. Henne har
vi inte lyckas befria, berättar Jill.
Jill kommer ursprungligen från
England och har alltid haft ett stort
hjärta som bankar för utsatta djur.
I och med en flytt till Hongkong

började hon först arbeta med en
djurrättsorganisation
i
Hongkong, men efter upplevelsen 1993
på björnfarmen insåg hon att hon
behövde starta en egen organisation. Direkt efter upplevelsen satte
Jill igång med sitt arbete kring att
befria björnar från gallfarmer och
1998 såg Animals Asia sitt ljus.
Då var de tre personer. Idag är de
över 300 som arbetar med huvudsyfte att befria dessa gallbjörnar och
få stopp på industrin byggd kring
galltappningen, men de arbetar också framgångsrikt med att få stopp
på handeln av vilda djur, katter
och hundar som mat, framför allt i
Kina och Vietnam. Bara den senaste tiden har de lyckats få kinesiska
myndigheter att få upp ögonen för
7

den kriminella verksamhet som sker
omkring handeln med katter och
hundar som mat. Dessa djur föds
sällan upp, utan stjäls från sina ägare. I vissa delar av Kina har denna
handel nu förbjudits. Dessutom
kämpar de för att förbättra förhållandena på djurparker och inom
turistindustrin.
– Att få stopp på denna handel
som innebär ofattbart lidande för
djuren, känns än viktigare idag
i dessa corona-tider. Alla stora
pandemier har sitt ursprung i vanvård av djur, säger Jill.
Jill är ett levande bevis på att en
enda människa kan göra stor skillnad i världen. På de 22 år som gått
har Animals Asia skapat stor uppmärksamhet kring björngallfarmer världen över och i Kina. De
arbetar genom stora informationskampanjer världen över och framförallt i England och de arbetar
med att stötta små lokala djurrättsgrupper överallt. De har räddat mer
än 600 björnar och de har byggt två
stora björnparker, en i Chengdu i
Kina och en i Tam Dao i Vietnam.
Här kan före detta gallbjörnar leva
sina liv utan lidande, de år de har
kvar. Många dör alldeles för tidigt
efter den vanvård de utsatts för
under många år. Alla björnar som
kommer dit får den vård och om-

sorg de behöver i form av allt från
tandsanering till stora operationer.
Många gånger handlar det om att
hjälpa och stötta dem att hitta livsgnistan igen.
– Det tar tid för dem att lita på
människan igen. De som skapat så
mycket lidande för dem. Vi kallar våra ”sanctuaries”, fristäder,
för trädgårdar fulla av smärta och
hopp, säger Jill.
Alldeles nyligen kom också det
stora beskedet att från och med
2022 blir björngallfarmer förbjudna i Vietnam. Ett förbud som är ett
resultat av Animals Asias arbete med
att sprida information och kunskap
och förändra människors attityder.
Hur lyckades ni med detta?
– Vi gör alla till hjältar. Jag tror
inte på strid, utan på att sprida
kunskap och hitta fredliga lösningar. Människor tycker inte om
att man talar om för dem vad de
ska göra. Genom samarbete med
myndigheter,
läkarorganisationer
och lokala djurrättsorganisationer i
Kina och Vietnam sprider vi information och får människor att förstå
vikten av att hitta andra sätt. Idag kan
vi ersätta ursodeoxykolsyran med
syra framställd av örter eller på
syntetiskt väg.
Just nu har Animals Asia, som
8
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många organisationer som arbetar
med djurskydds- och djurrättsfrågor, det tufft på grund av corona,
men Jill Robinson säger sig aldrig ge
upp så länge denna grymhet fortsätter och ser hopp för framtiden. Den
senaste tiden har insamlade medel
minskat, men Jill tror att alla former av karantäner, minskat resande
också har öppnat upp ännu fler
människors ögon för vad som sker
med vår natur, hur vi behandlar
djuren och hur allt hänger samman.
Hur orkar du se allt detta lidande
och ändå aldrig ge upp?
– Jag tror att det handlar om att
våga känna och bära allt det svåra
och ändå sprida hopp. Att inte blunda för det som sker. Och egentligen
handlar det inte alls om att orka.
För mig är det energi, jag får massor
av energi av det jag gör. Jag följer
min passion och min övertygelse
och det leder mig framåt. Det är en
stor gåva att få jobba så.

Läs mer om Animals Asia
på deras hemsida:
www.animalsasia.org
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Text: Milena Bergquist

När föräldrar skjuts, lämnas ungarna för att dö. Angela Sheldrick ägnar
sitt liv åt att rädda föräldralösa elefantungar och noshörningar i Kenya. Ett
livsverk hon tagit över efter sin mamma Daphne Sheldrick som dog 2018.
Du växte upp i nationalparken i
Tsavo East. Hur var det?
– Som barn trodde jag det var normalt. Nu när jag är vuxen förstår
jag att det var en unik gåva att få
växa upp så. Naturen och alla vilda
djur blev en del av mig; ljud, lukter
och upplevelser. Det har definierat
mig som människa. Dessutom var
jag omgiven av alla sorters husdjur.
Vår trädgård låg intill nationalparken och vi tog hand om alla
föräldralösa bebisar: mungo, vårtsvin, impalas, bufflar, zebror, noshörningar och elefanter.

Du började din karriär i filmbranschen. Vad fick dig att viga
ditt liv till att skydda vilda djur?
– Efter att ha växt upp i vildmarken var det lockande att jobba i
film- och modebranschen, jag arbetade som make-upartist i 10 år. Jag
fick resa över hela jorden och möta
fantastiska människor. I och med
det fick jag också upp ögonen för
hur unikt mitt liv var här hemma
och att det var här jag behövdes istället.
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Angela Sheldrick –
Sheldrick Wildlife Trust

Det är så mycket förtvivlan och
smärta förenat i dödandet av
elefanter och noshörningar. Vad
driver dig och hur kan du hantera
smärtan?
– I mitt arbete ser jag det värsta
av människans förstörelse, grymhet och förmågan att förstöra och
skapa kaos i vår natur. Men, jag
får också se det bästa i människan.
Alla de människor som med risk
för sina liv arbetar för att rädda
utsatta djur. Människor som kämpar för att dessa elefant- och noshörningsungar blir friska och får
möjlighet att leva i det vilda igen.
Och alla de människor över hela
världen som stödjer oss och gör vårt
arbete möjligt. Jag är en optimist
och försöker alltid att se det positiva och att det leder till förändring.
De här åren jag har arbetat, det är
snart 20 år nu, har jag sett en enorm
förändring när det gäller attityder
till det vilda här i Kenya. Allt fler är
så passionerade i arbetet att rädda
och skydda vår natur. Vi ser också
att populationen av både elefanter
och noshörningar växer här, tack
vare detta arbete. Det är en utveckling vi kan fira. Jag är en optimist,
tror på de positiva berättelserna
och att fokusera på dem, inte de
negativa.

Angela Sheldrick och Daphne Sheldrick.
Foto: Sheldrick Wildlife Trust

Din ambition är att skapa en
bättre framtid för den vilda
naturen och för människan.
Varför är det så viktigt att rädda
vilda djur?
– Vi lever inte isolerade från naturen. Det handlar inte om att rädda
det vilda, det handlar om att rädda
allt levande, balansen i ett vackert
ekosystem. Utan det vilda så dör vi
också och detta har blivit allt tydligare det här året, 2020. Naturen
kommer alltid att vinna och när vi
lever i harmoni med naturen ökar
vår livskvalitet, det blir färre sjukdomar, mindre psykisk ohälsa.
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Inom oss och i naturen finns en djup
själ, fylld av lycka. Någon gång gick
vi människor fel och började med
denna massiva förstörelse av vårt
enda hem, jorden. Vi har möjlighet att förstöra jorden, men vi har
också möjlighet att rädda och vårda
jorden. Om vi som art ska överleva
måste vi hitta balansen med naturen.

Mänsklig girighet har orsakat detta
på grund av efterfrågan på elfenben och noshörningshorn. Den
internationella kommersiella elfenbenshandeln förbjöds 1989 på
Konventet för internationell handel
av utrotningshotade djur. Efter det
syntes en viss förbättring i vissa delar av Afrika och i andra delar har
det gått sämre. I Kenya har elefantpopulationen ökat de senaste åren
tack vare insatser av både regeringen och olika djurorganisationer.

Hur är situationen för elefanter
och noshörningar i Kenya nu?
– I början av 2000-talet, var Afrika hem åt cirka 12 miljoner elefanter. Idag, finns det cirka 400 000.

Hur ser du på framtiden?
– Jag ser att läget är allvarligt när
12

– Att ta hand om en elefantunge är
ett långt och mycket kostsamt åtagande som för med sig mycket hjärtesorg. Elefanter är kanske de allra
svåraste djur att föda upp eftersom
modersmjölken har en mycket
komplex sammansättning som inte
går att ersätta med vanlig modersmjölkersättning som man kan ge till
andra kalvar. Elefantbebisar tål till
exempel inte komjölk eftersom den
är alldeles för fet. Modersmjölkens
sammansättning hos elefanthonor
ändras dessutom flera gånger under
bebisens första år för att tillgodose
olika växtperioders specifika behov.
Vi försöker så gott vi kan för att
efterlikna naturen, men vi lyckas inte så bra som vi önskar. Varje
föräldralös baby vi får att överleva
och växa är ett mirakel vi investerar
mycket tid och pengar i.

det gäller människans fortsatta
fotavtryck och att konflikten mellan människa och natur kommer
att öka. Jag hoppas att utbildning
och en större medvetenhet om
vikten av vårt naturliga arv
kommer att få stor påverkan
på hur vi ska leva tillsammans i
framtiden. Tack och lov möter,
våra politiker allt mer påtryckningar och granskas noggrannare
av allt fler medvetna människor.
Förhoppningsvis har det en positiv
påverkan på dessa frågor. Vi har
inte råd att vara självbelåtna, vi
kan alla göra en insats.
Vilken är den största utmaningen just nu?
– Människan. Många av oss har
alldeles för lite respekt och vördnad
för den här planeten och för alla de
andra vi delar den med. Alldeles för
få inser vilken påverkan vi har.

Och för att rädda en föräldralös
noshörning?
– Det är mycket lättare att föda upp
dem än elefantbebisarna tack vare
att de har starkare överlevnadsinstinkt. De är inte så känslomässigt sårbara som elefanterna
och de är inte lika krävande när det
gäller mjölkersättningen. När det
gäller noshörningarna är den största utmaningen att integrera dem i
naturen
när
det
är
dags.

Hur kan vi hjälpa till?
– Var noggrann med hur du lever
ditt liv, vilka val du gör. Bry dig
mer om den vilda naturen och se
hur just du kan hjälpa till.
Vilka är de största svårigheterna när det gäller att hjälpa
en föräldralös elefant?
13
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De är mycket territoriella. Att återanpassa dem kan tar flera år då
man måste gå med dem kring andra
noshörningars bajs och kiss ända
till de kan bli accepterade och en del
av gruppen. Om de inte blir accepterade, blir de dödade av vilda noshörningar i territoriella slagsmål.

rädda vilda djur?
– När det gäller mig så föddes jag
ju in i det. Genom att se mina föräldrars pionjärarbete lärde jag mig
hur otroligt fint det känns att få
arbeta med det här och hur fantastiskt det är att få fortsätta i deras
fotspår. Vilket privilegium!

Hur många av de elefant- och
noshörningsbebisar ni tagit hand
om har överlevt?
– Vi har fött upp 263 elefantbebisar
och 17 noshörningar. Av dessa har
37 nya bebisar fått se dagens ljus i
det vilda.

Läs mer om Sheldrick Wildlife
Trust på deras hemsida:
www.sheldrickwildlifetrust.org

Vad är det som gör att människor
som du helgar sina liv åt att
14

Fler skyddsänglar
runt om i världen
Text: Milena Bergquist

Här är fyra andra organisationer i de återstående världsdelarna som
arbetar med att rädda vilda djur:
Europa:
Born Free Foundation. Denna organisation har sitt huvudsäte i Storbritannien och grundades av skådespelaren Virginia McKenna som också
gjorde rollen som Joy Adamson i
filmen Född fri. Ordförande idag är
Will Travers. Organisationen arbetar framför allt med vilda djur i hela
världen.

som en dag för 32 år sedan hittade en skadad fladdermus på en het
trottoar. Det var början på en lång
resa. Idag är hon en av världens
mest respekterade experter på fladdermöss. Bat World Sanctuary tar
hand om och rehabiliterar skadade
och utsatta fladdermöss. Utbildning
är också en stor del av deras engagemang.

Läs mer här: www.bornfree.org.uk

Läs mer här: www.batworld.org

Sydamerika:
Proyecto Asis driver ett rehabiliteringscenter för framför allt sengångare i Costa Rica. De har stort fokus
på utbildning.

Oceanien:
Wires Wildlife Rescue. Startades av
Mikla Lewis för 35 år sedan. Under
de mardrömslika bränderna som
pågick i Australien har denna
organisation arbetat dag som natt
för att rädda så många djur som
möjligt ur bränderna.

Läs mer här: www.institutoasis.com

Nordamerika:
Bat World Sanctuary med säte i
Texas. Grundare är Amanda Lollar

Läs mer här: www.wires.org.au
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En återblick på sommaren
Sommaren 2020 var förbi på ett nafs och kvar finns många glada - men
också sorgliga minnen av fladdermöss och ekorrar som av olika skäl
kommit i min vård. De allra flesta har överlevt och återvänt till naturen
men några kom in för sent eller med skador som bara ett mirakel hade
kunnat rädda.
Redan i slutet av april kom den
första ekorrungen in, fortfarande
med sina ögon slutna och under alla
år som passerat har jag aldrig fått
in en ekorrunge så tidigt född. Den
växte så det knakade och i mitten
av maj kom ytterligare ett antal in
som av olika skäl blivit moderlösa.
Ekorrar får som regel tre kullar
under sommarsäsongen och i år
kom det in sammanlagt tjugofem, i
grupper av tre. Av dessa förlorade
vi dessvärre fem ungar som var i för
dåligt skick och som sagt, mirakel
i all ära men även en liten ekorre
har sina gränser för vad den lilla
kroppen klarar av innan hjälpen
sätts in.
Fladdermöss har jag också fått

in i större antal än någon sommar
tidigare. Dels har det varit perioder
under sommaren med brist på insekter sedan spelar det även en stor
roll i vilket skick fladdermössen varit i när de gick i dvala året innan.
Tretton underviktiga eller skadade
fladdermöss har passerat kliniken
och av dessa har tre fått somnat in.
De övriga släpptes under sommaren
efter en tid med vård, omsorg och
god mat på kliniken.
Nytt för sommaren är att föreningen har satsat på en utbyggnation av
den befintliga kliniken så från och
med nu kommer vi även att kunna
ta emot igelkottar.
Vi har sedan tidigare tillstånd för
vård och rehabilitering av igelkottar
16

men det har inte varit praktiskt möjligt
att ta emot våra taggiga vänner på grund
av att fladdermöss, av någon anledning,
blir stressade av att vistas i samma utrymme.
Anledningen till detta har jag ingen
aning om, men gissar att det kan ha att
göra med antingen igelkotteläten eller
deras lukt. Det får förbli en gåta, nu
kan vi i alla fall välkomna nödställda
igelkottar till kliniken vilket vi är väldigt glada för. Föreningen har också låtit
bygga en stor, fin och funktionell voljär
för släpp av ekorrar.
Utbyggnaden har kostat en hel del
men tack vare en trogen skara medlemmar som stöttat föreningen genom åren
och ett generöst bidrag från Willy och
Berit Heymans Djurskyddsstiftelse har
Gå in på deras hemsida och läs mer om
stiftelsen på denna länk: www.heymans.
se.
Varmt tack än en gång alla Ni som
stödjer vårt arbete för de vilda djuren.
Catarina Krång
Ordförande i Nordens Viltrehabilitering
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vi kunnat genomföra byggnationen.
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Dagordning för Nordens
Viltrehabiliterings Årsmöte 2020
Datum: Söndag 13 december

Plats: Hanskrokavägen 13, Ingarö
Tid: Kl 15.00

1. mötets öppnande

11. eventuella fyllnadsval

2. val av mötesordförande

12. val av revisor och revisor-

3. val av mötessekreterare

suppleant

4. val av två justeringsmän tillika

13. val av valberedning

redovisning av räkenskaper

16. av medlem framställt förslag

7. revisionsberättelse

(helst skriftligen) som styrelsen

8. fråga om ansvarsfrihet för

tagit ställning till

styrelsen

17. övriga frågor

9. antal styrelseledamöter

18. mötets avslutande
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10. förekommande val av ordförande och ledamöter till styrelsen
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Om Nordens Viltrehabilitering
Många tror att staten tar hand om
våra svenska, vilda djur när de
skadas eller blir föräldralösa. Men
så är inte fallet och människor märker det först när de ringer till polisen
för att rapportera in exempelvis ett
skadat djur. Och eftersom det inte
finns ett nationellt system för att
ta hand om vårt vilt betyder det att
många vilda djur avlivas eller självdör.
På Nordens Viltrehabilitering gör
vi vad vi kan för att jämna ut oddsen. Din insats och ditt medlemskap
är därför otroligt viktigt för oss.
Nordens Viltrehabilitering (NVR)
bildades 1993 och är en ideell förening vars syfte är att hjälpa skadade
vilda djur. Biologisk mångfald och

artopartiskhet är två grundstenar i
NVR’s ideologi och vi anser att alla
djur, oavsett art, har samma rätt till
omvårdnad och respekt.
Föreningen har tillstånd att
omhänderta tornseglare, fladdermöss, igelkottar och ekorrar och
trots att vi just nu har en något begränsad verksamhet jobbar vi inom
ett stort nätverk av viltrehabiliterare
runt om i Sverige som tillsammans
hjälps åt att omhänderta skadade
och föräldralösa vilda djur. Eftersom vi är en helt ideell organisation
är vi beroende av ditt stöd. Du kan
hjälpa djuren genom att ge ett bidrag och du kan läsa mer om hur du
gör på vår hemsida: www.viltrehab.
se.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PLATS
FÖR
PORTO

Styrelsen för NVR
c/o: Catarina Krång
Hanskrokavägen 13
134 65 Ingarö

Avsändare
Styrelsen för NVR
c/o: Catarina Krång
Hanskrokavägen 13
134 65 Ingarö
Om du behöver adressändra
e-posta chatarinakrangh@gmail.com

Bli medlem – ditt stöd gör
skillnad för de vilda djuren!
Det är tack vare ditt stöd som vi kan fortsätta att ta hand om och rehabilitera
djur som behöver vår hjälp. Som medlem bidrar du direkt till vårt arbete.
Ett medlemskap hos Nordens Viltrehabilitering kostar bara 200 kronor per år
och ditt stöd som gör det möjligt för oss att fortsätta ta hand om och rehabilitera de vilda djur som behöver vår hjälp.

Så här kan du bli medlem
• Besök vår hemsida www.viltrehab.se
• Sätt in medlemsavgiften på PG 80 04-4. Ange Nordens
Viltrehabilitering som mottagare.
• Fyll i talongen nedan så skickar vi ett inbetalningskort

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Jag vill också bli medlem
Namn

Födelseår

Gatuadress

Telefon

Postadress

E-post

Klipp ut kupongen och sätt porto på baksidan i markerad ruta eller e-posta till chatarinakrangh@gmail.com

