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Kära medlem! 

Något som inte kan sägas nog ofta så här 
på våren och försommaren är, att om du 
hittar en ensam djurunge – förvissa dig 
om att djurungen verkligen är övergiven!
Många djur lämnar ofta sina ungar 
ensamma under stora delar av dagen 
och vi viltrehabiliterare får alltför ofta in 
ungar som inte alls hade behövt komma 
in. Ungar som får stanna hos sina föräld-
rar har oftast en mycket större chans till 
överlevnad och ett vanligt djurliv.

Harar lämnar sina paltar under större 
delen av dagen och syskonen kan dess-
utom vara utspridda på olika platser. 
Harmamman flyttar sina ungar i gry-
ning och skymning då det är lugnt och 

stilla ute. Även rådjur lämnar sina kid och 
ger di vid några få tillfällen varje dygn, 
oftast i gryning och skymning. Ett kid 
som är övergivet visar tydligt att något 
är fel. Det går/vacklar, skriker och visar 
symtom på nedsatt allmäntillstånd.

Kråkfågelungar och björktrastungar 
lämnar sina bon en dryg vecka innan de 
är flygfärdiga. De hoppar på marken och 
matas av sina föräldrar, de söker också 
skydd i buskar och liknande. Försöker 
du fånga en unge som inte är moder-
lös så kommer föräldrarna att försvara 
ungen. Även andra djurföräldrar som till 
exempel måsar och trutar med ungar, till-
bringar många timmar i sökandet efter 
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Innehåll

mat. Ingrip inte om det verkar som att 
ungen mår bra. Titta gärna till ungen 
efter några timmar (lugnt och tyst) utan 
att störa djuret och titta från avstånd. 
Först när du försäkrat dig att ungen verk-

ligen är övergiven kan du hämta den och 
söka rätt på rehabiliterare.

Jag önskar er alla en riktigt fin 
sommar!

Catarina Krång, ordförande NVR 
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Ingen rädder för vargen är 

Det är hos föräldrarna som rädslan är tydligast. Barnen lyser som en 
sommaräng av bävernylonsoveraller och det är nyfikenhet och fascination 
som överväger när de tittar på Skansens vargar.

– Var försiktig! Trillar du i så äter de 
upp dig, varnar en förälder. Barnet kikar 
genom spjälorna och noterar de vassa tän-
derna som snappar efter köttbiten en skö-
tare precis slängt ner. Entusiasmen mattas 
och hon försöker inte längre ivrigt klättra 
upp på stängslet. 
Barnet har lärt 
sig att vara rädd 
för vargen. 

Vargen
 kommer! Vargen 
kommer! Eller gör den det? I alla tider har 
rädslan för vargen varit stor och i barn-
böcker, myter och sagor har vargen ofta 
en framträdande roll. Sedan långt innan 
medeltiden anses vargen vara farlig, listig 
och en tjuv som gärna äter tamdjur och 
oskyldiga människor. 

Men var kommer rädslan ifrån? 
Statistiskt sett är risken större att dödas 
av älg eller rådjur i en bilolycka. Men mys-
tiskt och skrämmande kallar vargens tjut 
från urtiden, väcker rädslor och påminner 
om orätter från gångna tider. Få andra 
djur är så fruktade eller så missförstådda. 
– Jämför man med björnen, är vargen 
inte lika farlig, menar Tommy Lambrell, 
överskötare vid Skansens varghäng sedan 
70-talet och utbildad antropolog. 
– Björnen är mer opålitlig, svårare att läsa 
av och skadorna blir oftast mycket större 
efter ett olyckligt björnmöte. Men sedan 

lång tid tillbaka har vargen fått rollen 
som vildmarkens främsta skurk och han 
fruktas därefter. 

Liz Bomford som har skrivit boken The 
Complete Wolf tror att vi inte kan förstå 
vår rädsla för vargen förrän vi har för-

stått vårt eget myto-
logiska arv. Vargen 
har fruktats sedan 
människan bodde 
i grottor men tidiga 
g rot tmåln ingar 

visar även en djup beundran för vargen 
som ofta sågs som en ledsagare till andra 
världar. Även i de äldsta forntidslämningar 
har man hittat tecken på att vargen asso-
cierats med döden har vargen associerats 
med döden och det var vanligt att stam-
mens vise klädde sig i vargpälsar. Man 
trodde att dessa kloka män och kvinnor 
i skepnad av en varg kunde vandra till de 
dödas riken. 

I norden var guden Oden samman-
länkad med vargen och när vikingarna 
överföll bosättningar i Europa viska-
des det länge efteråt om de hemska var-
gamännen från norr. När den kristna 
kyrkan sedan fick fäste i Europa byggde 
de snabbt vidare på kopplingen mellan 
vargrädsla och asatro. Liz Bomford tror 
att kyrkan lyckades så bra med omvän-
delsen av befolkningen just genom den 
starka metaforiska motsättning mellan 

Men var kommer rädslan ifrån? 
Statistiskt sett är risken större 
att dödas av älg eller rådjur i  
en bilolycka. 
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asatrons skrämmande varg och kristen-
domens oskyldiga lamm. 

Men vår vargrädsla är mer komplice-
rad än så. Många fördomar har märkligt 
nog grundats på vargens starka familje-
sammanhållning. ch man undrade tidigt 
hur djur kunde uppträda så organiserat 
som en vargflock under jakt, om de inte 
var styrda av djävulen. Inga andra djur 
i norden jagade på samma sätt och var-
gens dåliga rykte förmörkades ytterligare 
en nyans.

Skansens två vargar lunkar fram obe-
rörda av kamerablixtar och de går aldrig 
långt från varandra. Till skillnad från den 

självständiga björnen håller vargarna 
samman. 
– När jag arbetar med vargar lär jag 
mig om överlevnad, berättar Tommy 
Lambrell.
– Sammanhållningen i vargklanen är 
mycket stark och deras språk är extremt 
utvecklat. Ylandet fungerar som kom-
munikationsmedel över stora avstånd 
och små nyanser i lätena har stor inne-
börd för innehållet. 

Enligt Tommy bidrar dessa karak-
tärsdrag till att många, främst stads-
människor, får en romantisk bild av 
vargen. Denna bild är lika förenklad 

Vargfamiljer har en mycket stark sammanhållning och varghannen är en mycket aktiv och  
delaktig förälder.
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och farlig som varghatet. Djurvett är otro-
ligt viktigt och rovdjursutställningarna på 
Skansen har gott om råd råd till den som 
möter en varg. 
– Människan är inget naturligt bytes-
djur. Om allt byte tar slut brukar vargen 
leta sig till tambo-
skapen men det är 
mycket sällan som 
en frisk varg dödar 
en människa för att 
få mat, berättar 
Tommy Lambrell.

Varje gång det dyker upp en varg i stor-
städerna blossar debatten upp och förs vid 
fikabord och i tidningar. Ska man döda 
vargen, driva ut den eller låta den vara? 
– I städerna tänker man inte på varg-
frågan som ett verkligt problem, efter-
som folk sällan stöter på en varg, säger 

Tommy. För bönder och renägare i de 
norra delarna av landet är det däremot 
högst aktuella frågor. 

Samlevnaden mellan vargar, männis-
kor och tamdjur har alltid varit svårlöst. 
En bonde eller renägare som ser sina 

djur lemlästade 
eller uppätna av 
vargar blir sällan 
glad över att ha 
varg på området. 

En av svårig-
heterna med att kontrollera vargen är 
deras förmåga att röra sig över mycket 
stora områden. Även om vargflockar van-
ligtvis håller sig inom reviret, händer det 
att ungvargar vandrar långt i sin jakt på 
en partner. Enligt Tommy Lambrell är 
detta vanligt då vargar dyker upp nära 
storstäder. 
– Många vargar som letar nya revir blir 
ofta påkörda och dödade. Om de överle-
ver brukar de vanligtvis leta sig tillbaka 
till sin gamla flock. De letar efter en ny 
partner och när storstäderna inte kan 
uppvisa andra vilda vargar tvingas de 
tillbaka till gamla trakterna. 

Men innan den lämnat storstaden 
har den lämnat en rysande fascination 
och rädsla i ryggraden på många män-
niskor. Elisabeth Brundin, intendent på 
Naturhistoriska Museet i Stockholm 
berättar att vargen i äldre tider ansågs 
vara en mördare och att den straffades 
därefter. Det var exempelvis inte ovan-
ligt att vargar dödades genom hängning. 
– Vargen har i hundratals år liknats vid 
djävul, rovdjur och förbrytare, berättar 
Elisabeth Brundin. Det är inte konstigt 
att synen på vargen inte är särskilt posi-
tiv idag. 

Vargen dras med många gamla synder. 
Men vargens rykte stämmer dåligt med 

Tommy Lambrell är överskötare vid Skansens 
varghäng sedan 70-talet och utbildad  
antropolog.
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”I städerna tänker man inte 
på vargfrågan som ett verkligt 
problem, eftersom folk sällan 
stöter på en varg..” 
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de erfarenheter forskare gör idag. I skön-
litteraturen förekommer vargen ofta som 
en frossande, listig och hungrig varelse 
gärna lurar till sig oskyldiga barn, kvin-
nor eller tamboskap. Men forskare vid 
Naturvårdsverket visar i många under-
sökningar att vargen är ett intelligent och 
balanserat djur. Vargflocken samarbetar 
under jakt även de svagare flockmedlem-
marna får del av bytet. Vargfamiljer står 
varandra nära och varghannen bidrar i 
stor utsträckning till valparnas skötsel. 
Men vargen är ett rovdjur, och som alltid 
finns en viss risk när natur och civilisa-
tion möts. 
– Visst leker jag med vargarna ibland, 

Skansens två vargar går sällan långt från varandra. Till skillnad från den självständiga björnen 
håller vargarna samman.

berättar Tommy Lambrell. Men man 
måste vara noga med att vara tydlig i sina 
signaler och i att sätta gränser. Vargen är 
nyfiken och intelligent, men missförstår 
de människans signaler kan det bli farligt. 

Vargforskare håller med Tommy 
Lambrell. Trots att vargen kan vara farlig 
är det absurt att tillskriva ett djur den 
grad av utpräglad ondska som människan 
gjort i så många år. Det kan istället vara 
dags att se till vargens positiva egenskaper 
så som sammanhållning, tydliga sociala 
struktur och familjeband. Kanske kan 
vi till och med lära oss något av vargen?

Text: Julieta Spoerer
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En viltrehabiliterare berättar
Catarina Krång är ordförande för Nordens Viltrehabiliterare och vår expert 
när det gäller allt som har med fladdermöss att göra. Catarina har i många år 
tagit hand om och rehabiliterat skadade och föräldralösa fladdermöss som 
har haft turen att bli upphittade och hon brinner lite extra för det här ibland 
lite missförstådda djuret. Vi träffade Catarina för att fråga hur just hon jobbar 
med viltrehabiliterandet.

Varför började du som 
viltrehabiliterare? 
Jag har alltid känt en stor respekt och 
närhet till naturen och med det, alla vilda 
djur som lever där. När jag som vuxen 
insåg att vilda djur inte har något rätts-
ligt skydd utan var helt utelämnade till 
en vedertagen samhällelig inställning så 

väcktes intresset att gå till handling. Allt 
började hemma i soffan för ca 20 år sedan 
när jag såg oljeskadade fåglar på tv som 
dödades av jägare.

Hur ser en vanlig dag ut?
Just nu när jag arbetar uteslutande med 
fladdermöss börjar dagen med rengöring 

Moderlösa igelkottsungar. Mamman blev påkörd och dödad av en bil.
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av kanvasburar och matskålar. Under 
dagen får jag en del samtal från allmän-
heten som behöver råd och vägledning om 
uphittade skadade vilda djur.  
 
Vilka djur tar du hand om?
Just nu fladdermöss men planerar att även 
ta hand om igelkottar. 

Vad är svårast med att 
vara viltrehabiliterare?
Det är definitivt de gånger ett djur måste 
avlivas på grund av en skada som orsa-
kats av mänsklig aktivitet. Sedan är det 
inte alltid helt enkelt att bemöta männis-
kors fördomar och förutfattade meningar. 
Något annat som besvärar är också synen 
på vilda djur från politikers och myn-
digheters håll. Sverige är fortfarande ett 
u-land för vilda djur.
 
Hur är kontakten med de som hittar 
djuren?
I början av min ”karriär” som viltreha-

biliterare upplevde jag att många upphit-
tare av skadade djur urskuldade sig. ”Det 
är ju bara en duva men jag kunde inte se 
den lida”, var en vanlig inledning på ett 
samtal. Så är det inte alls nu och det har 
helt klart skett en förändring i synen på 
vilda djur. Idag upplever jag snarare en 
stolthet i att kunna hjälpa till. Faktum 
är att alla dessa empatiska människor jag 
träffat genom åren förändrat min syn på 
mänskligheten och gett mig hopp.

Hur är samarbetet med andra viltre-
habiliterare?
Jag tror på samarbete i alla former och 
det kan bara bli bättre. 

Vad gör dig riktigt glad?
Självklart när ett djur tillfrisknat och kan 
släppas tillbaka till ett liv i frihet.

Text: Julieta Spoerer

Fladdermusvalp får modersmjölksersättning.
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Susi Junselevargen 
– Varför kämpa för en varghona? 

30/4 2013 blev vi två, undertecknad 
och ordföranden kallade som repre-
sentanter för Nordulv till hearing i 
Förvaltningsrätten i Stockholm. 
Demokratin fungerar på riktigt ibland. 
Skyddsjakten avblåstes igen i väntan 
på en dom. I januari 2014 blossade 
kampen igång igen, skyddsjakt begär-
des igen av Wilhelminasödra sameby. 
Nyligen kom en dom om 2013 års pro-
cess. Den var inte till vargbeskyddar-
nas fördel. Fortsättning följer. Nu för-
söker Naturvårdsverket hitta nya former 
för att försvåra för demokratiska pro-
cesser. Bland annat med delegering till 
Länsstyrelserna i alla län. 

Nordulv är en ung förening men vi 
har på många olika sätt stöttat varan-
dra med vilja, mod, fakta och alla aktiva 
har bidragit till de vilda djurens över-
levnad och mera intensivt en period för 
Junselevargen. Nu är hon försvunnen 
sedan mitten av februari, spekulationer 
om tjuvjakt pågår som trolig orsak. 
Jag tänkte beskriva mina skäl att delta i 
kampen för Junselevargen Susi:

1. Under 60-talet i Sverige sköts 100-tals 
vargar ihjäl från helikopter, det blev 4-5 
kvar. 1966 fridlystes vargen i Sverige, 

Det var Nordulv med ordföranden i spetsen där jag är medlem och 
Rovdjursföreningen samt Naturskyddsföreningen som alla tre skrev över-
klaganden. Processen fick en rivstart i januari 2013 då skyddsjakt var begärd 
av aktuell sameby. Hannen sköts inom en timme vilket tyder på att de varit 
bevakade en längre tid. Susi hann vi rädda, överklagande nr 1 fick verkan.

men minskade ändå, det beräknades då 
finnas färre än 10 vargar kvar i Sverige. 
Detta kallas utrotning i andra sam-
manhang. 

2. Att vargen tveklöst och utan konkur-
rens är vårt mest sociala och intel-
ligenta djur i Sveriges skogar och 
behandlas med avsky av många vacker 
en djup sorg i mig. Att agera och inte 
bara reagera motverkar maktlöshet 
som är en förlamande känsla. 
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Flytt av vargtiken 6 februari 2012.
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3. Att källan är detsamma, ett förtryckt 
barn eller djur väcker samma starka 
känslor att agera mot förtrycket för 
vissa av oss. Ett barn eller djur har 
sällan några egna möjligheter att välja, 
att göra medvetna val som en vuxen 
människa. Därför borde det vara allas 
vårt ansvar att skydda dem. Fungerar 
i teorin men sällan i praktiken. 

4. Att vi har en landyta i Ångermanland 
av 19 507 km². Det borde vara minsta 

rimlighet att en enda varg ska få bo i 
vårt glesbefolkade landskap.  Samerna 
har rätt att använda 40 % av Sveriges 
marker för betesområden, visst skulle 
vi kunna hitta nya oprövade former 
att kompromissa mera. Vi som vill att 
vargen ska ha samma rätt till vår natur 
som allt levande. 

5. Tre gånger sprang Susi tillbaka till 
Norrland och Junsele. Visade prov på 
en enorm vilja som ger henne all rätt 
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PÅ DE JAGADES SIDA
Hjälp till att minska det lidande som
jakten utsätter levande, kännande djur
för. Vi är den enda organisation i
Sverige som helt koncentrerar vårt
arbete på problemen i samband med
jakt. Bli medlem och ställ dig på de
jagades sida!

www.jaktkritikerna.se

Köp boken Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter och stöd
föreningen. I denna unika bok finner du en mängd argument mot den jakt
som bedrivs i Sverige. 99 kr! Beställ på jaktkritikerna.se/butik/jaktkritik.

att fortsätta existera i den boendeort 
hon valt. Att vi har minst antal vargar 
i södra Norrland i hela Sverige får mig 
som född norrländska att skämmas.

6. Det skrevs mycket om att flytten av 
Junselevargen kostat 4 miljoner. Efter 
Tjernobyl betalade staten från 1986 
och i några år 611 564 964 kronor ut 
till rennäringen för förlorade intäkter, 
dvs. ”Kasserade” renar. Det får 4 mil-
joner att framstå som fikapengar. 

7. Det är självklart en belastning för ren-
näringen att ha varg nära sin boskap 
men en ibland två (två av hennes part-
ners sköts 2012/2013) vargar borde 
vara möjligt. I Italien finns ca 6000 
vargar på en landyta om 301 230 km². 
Jämför Sveriges 449 964 km² med våra 
ca 398 vargar (2013). Attityden till 

varg är milt uttryckt väldigt obalan-
serad i vårt land. 

8. I vårt samhälle där allt ska effektivi-
seras, pengar styr allt och människor 
blir utmattade känner jag att det är 
väldigt betydelsefullt att kämpa för 
liv. En annan gång är det en annan 
form av förtryck, det kommer aldrig 
att upphöra. När civilkurage bedöms 
som en utopi blir jag än mer engagerad. 

Avslutningsvis tänker jag på slutscenen i 
Schindlers list där Liam Neeson är djupt 
besviken att han endast lyckades rädda 
drygt 900 människor. Ben Kingsley tar 
i med all sin kraft och replikerar: ”du 
kunde ha varit stolt om du räddat EN.” 

Text: Agneta Eliazon 
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Flickan och kråkan
Jag var sexton år första gången jag hörde Mikael Wiehes låt ”Flickan och 
kråkan”. Men jag minns känslan som infann sig i mig som om det var igår; 
Rädsla, skräck och panik. Under många år undvek jag låten.

För någon månad sedan lyssnade jag på 
den igen. Den här gången rullades helt 
andra bilder upp inom mig. Jag tänkte på 
den unga tjejen som drabbades av kata-
strofen i Japan. Hon förlorade nästan 
hela sin familj men med sig till uppsam-
lingslägret hade hon sin hund. I Japan 
fanns WSPA på plats och byggde upp till-
fälliga djurhem i anslutning till uppsam-
lingsplatserna. Både flickan och hunden 
fick hjälp, och de hade varandra. 

Jag tänkte på flickan i Pakistan, med 
det stora leendet och med sitt livs första 
skolbok. I Pakistan finns WSPA och 
räddar björnar som tvingats att med-

verka i hundkamper. Vi räddar björnarna 
genom att ge männen som utnyttjar dem 
möjlighet att göra något annat. Pappan 
till flickan med skolboken var en av dessa 
män. Tack vare att vi erbjöd honom möj-
lighet till annan försörjning så fick björ-
nen komma till vårt reservat och leva ett 
gott liv. Tack vare sin nya syssla tjänade 
mannen  så mycket pengar att han hade 
råd att köpa skolböcker till sin dotter.

Jag tänkte på den femåriga flickan 
i Bangladesh. När WSPA var där och 
vaccinerade hundar mot rabies så kom 
hon till oss, tillsammans med sin farfar 
och sin valp. Flickan hade sett hur andra 
valpar dödats brutalt i rädsla för rabies. 
Nu ville hon ha vår hjälp för att rädda 
sin valp.   

Jag tänkte också på min vän Catarina 
Krång på Nordens viltrehabilitering. Jag 
har på nära håll sett hur hon hjälpt män-
niskor som hittat skadade och övergivna 
djur. Tack vare Catarina  har människor 
fått hjälp och djur fått nya liv. Tack vare 
Nordens viltrehabilitering behöver inte 
människor springa i rädsla och skräck, 
utan de kan, som Wiehe sjunger:

”tro det finns någon som kan hjälpa 
mig än – tro det finns nån som har svar”

Roger Pettersson
Generalsekreterare

WSPA Sverige

Krönika:

Fo
to

: W
SPA

s b
ild

b
ank



14 15

Mot den bakgrunden kunde man ha för-
väntat sig att företrädare för djurvälfärd 
skulle ingå i utredningsgruppen men så 
blev det inte. Istället fick jägarna och 
jaktförsäljarna besätta flera expertplat-
ser i utredningen. 

Utredningens första förslag blev att 
en särskild Viltmyndighet skulle inrät-
tas och hantera jaktfrågor istället för 
Naturvårdsverket. Trots påståenden om 

Jakt och djurvälfärd

dess tvärvetenskapliga kompetens sakna-
des i förslaget expertis inom djurvälfärd. 
Jägarsidan var däremot väl representerad. 

Viltlevande djurs välfärd påverkas i 
stor utsträckning vid jakt och det vore 
rimligt att experter på detta fick vara 
med i beslutsprocesser som rör jaktfrå-
gor. Vilda djurs skydd utgörs i dagslä-
get av jaktlagstiftningen som i huvudsak 
är en exploateringslag. I jaktlagens 27§ 

I juli 2012 beslutade regeringen att jaktlagstiftningen skulle ses över bland 
annat vad gäller djurskyddet för de vilda djuren. Jaktlagen är 25 år gammal 
och synen på jakt, viltvård och djurskydd har förändrats under tiden, skrev 
regeringen i utredningsdirektivet. 

Viltlevande djurs välfärd påverkas i stor utsträckning vid jakt.
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BIDRAG TILL VILDA DJUR
Du som är viltrehabiliterare med tillstånd för vård av  
skadade vilda djur eller du som utfodrar vilda djur under 
vintern, kan nu söka bidrag från Nordens Viltrehabilitering. 
Maila viltrehab@gmail.com för mer information. 

anges att viltet ska skyddas från onödigt 
lidande i samband med jakt. 

Men vad är då onödigt lidande vid 
jakt, kan man undra, när jaktlagen till 
exempel tillåter fällfångst där också 
levande lockdjur får hållas i fällorna? 
Jaktmetoder som grytjakt och jakt med 
löslöpande hundar innebär stressfyllda 
upplevelser för de jagade djuren och 
stor skaderisk för hundarna. Skyddsjakt 
under stora delar 
av eller hela året 
leder till att års-
ungar blir över-
givna och dukar under av svält, uttork-
ning och svåra väderförhållanden.

För de 3 % av befolkningen som jagar 
är jakten tydligen ett stort nöje men enligt 
Sveriges Lantbruksuniversitets undersök-
ningar om attityderna till jakt är det hela 
66 % av oss andra som inte accepterar 
jakt för rekreation och nöje och tycker 
det är grymt mot djuren. Trots det accep-
terar ändå 79 % jakt, kanske för att de 
tror att den är nödvändig och att köttet 
är djurvänligt och klimatsmart.

Men jakten bedrivs oftast för nöjes 
skull. Mest extrem i det avseendet är 
jakten på uppfödda och utsläppta fåglar 
och jakten på inhägnade djur. De allra 
flesta djur som jagas tas inte heller tillvara. 

Kan man äta viltkött med gott sam-
vete beträffande djurvälfärd och klimat-
påverkan? Som nämnts ovan är många 
jaktformer plågsamma och dessutom är 
skadeskjutningen omfattande. Mellan 
14 och 60 % av djuren, beroende på art, 
skadeskjuts. Från jägarhåll hävdas att 
viltkött är klimatsmart då djuren inte 
föds upp. Å andra sidan kan det inte vara 
klimatsmart att nästan 275 000 personer 

med dyra utrust-
ningar åker land 
och rike runt för 
att ta hem köttet. 

Det blir heller inte mycket kött att 
dela på. Svensken äter 85 kg kött per år 
och viltet bidrar med 1,7 kg kött per år. 
Ser man till fågelköttet äts 18,5 kg per 
person och år och jakten ger 0,025 kg 
per person och år. 

I ett modernt samhälle som värnar 
djuren är det hög tid att de organisatio-
ner som företräder också de vilda djuren 
får en starkare ställning i de institutioner 
som har hand om jaktfrågorna. Hur ska 
vi annars kunna uppnå en förändring i 
den riktning som två tredjedelar av oss 
medborgare förespråkar? 

Lise-Lotte Norin
pensionerad miljövårdsdirektör

”Men jakten bedrivs oftast för 
nöjes skull.”
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Hur du kan stödja oss
Vi är en helt ideell organisation och behöver ditt hjälp och stöd för att kunna 
ta hand om så många vilda djur som möjligt. Det finns olika sätt för dig att 
stödja vår verksamhet – det första är naturligtvis att bli medlem om du inte 
redan är det. 

Skänk en gåva
När du skänker en gåva till Nordens 
Viltrehabilitering, skänker du liv och en 
andra chans åt de vilda djur som kommer 
till oss på grund av att de är skadade, 
sjuka eller föräldralösa. Din gåva gör en 
enorm skillnad och bidrar till att de djur-
patienter som kommer till oss kan bli 
friska och släppas ut i naturen igen.

På vår hemsida, www.viltrehab.se kan 
välja om du vill skänka 200, 500 eller 
1 000 kr och alla gåvor är otroligt väl-
komna och går direkt till vår verksam-
het att ta hand om och vårda de djur som 
kommer in till oss.

Om du vill skänka ett annat belopp 
är du mycket varmt välkommen att kon-
takta oss eller att sätta in valfri summa 
på vårt PostGiro.

PostGiro: 
80 04-4 och skriv ”gåva” 
på blanketten.

För övriga gåvor är du 
välkommen att kontakta: 
Helen von Sydow 
helen@viltrehab.se 
08-420 203 25

Värva en medlem
Våra medlemmar är vår största styrka. 
Ju fler vi är desto mer kan vi hjälpa de 
vilda djuren och desto mer kan vi synas 
och höras för att på lång sikt kunna bidra 
till en bättre situation för djur som råkar 
illa ut.

Hjälp oss att bli fler genom att ge bort 
ett medlemskap.

Du kan antingen göra det genom att 
fylla i talongen i slutet av tidningen eller 
genom att besöka vår hemsida: 
www.viltrehab.se

Besök vår webbshop
På vår hemsida har vi några fina pro-
dukter som du kan inhandla för en billig 
penning så som en tjusig bildekal och 
reflexvästar.
www.viltrehab.se/webbshop
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Välkommen till Nordens Viltrehabiliterings 
– Årsmöte 2014

Datum: Söndag 18 maj
Plats: Svenska Djurskyddsföreningen, Sandsborgsvägen 55, Enskede
Tid: Kl 15.00
T-bana: Skogskyrkogården.

1. mötets öppnande

2. val av mötesordförande

3. val av mötessekreterare

4. val av två justeringsmän 
tillika rösträknare

5. fråga om mötet utlysts i 
behörig ordning

6. styrelsens årsberättelse och 
redovisning av räkenskaper

7. revisionsberättelse

8. fråga om ansvarsfrihet 
för styrelsen

9. antal styrelseledamöter

10. förekommande val av ordförande 
och ledamöter till styrelsen

11. eventuella fyllnadsval

12. val av revisor och 
revisorsuppleant

13. val av valberedning

14. bestämmande av årsavgift 
för nästkommande  
kalenderår

15. ärenden som styrelsen 
förelägger årsmötet

16. av medlem framställt förslag 
(helst skriftligen) som sytrelsen 
tagit ställning till

17. övriga frågor

18. mötets avslutande
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   Jag vill ge bort ett medlemskap

Namn:

Gatuadress:

Postadress:

Födelseår:

Telefon:

E-post:

Dina uppgifter (Du som ger bort medlemskapet)

Mottagarens uppgifter (Den som får medlemskapet)
Namn:

Gatuadress:

Postadress:

Födelseår:

Telefon:

E-post:

Så här gör du:
• Fyll i talongen nedan. 
• Klipp ut talongen och lägg i ett 
 kuvert, sätt porto på och skicka  
 till:

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

• Så skickar vi ett inbetalningskort.

Ge bort ett medlemskap
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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 exempel-
vis 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) bilda-
des 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, ekor-
rar och harpaltar och trots att vi just 
nu har en något begränsad verksamhet 
jobbar vi inom ett stort nätverk av viltre-
habiliterare runt om i Sverige som tillsam-
mans 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.

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

PLATS FÖR 
PORTO

Om Nordens Viltrehabilitering 



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

Bli medlem – Ditt stöd är djurens räddning

För bara 200 kronor/år får du:
•  Ett års medlemskap hos Nordens
  Viltrehabilitering

• Vår medlemstidning som kommer ut två 
  gånger per år

• Möjligheten att se till att många djur som 
  annars inte skulle ha klarat sig kommer  
  tillbaka ut i det vilda.

• En fin bildekal.

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

Om du behöver adressändra  
e-posta viltrehab@gmail.com

Så här gör du för att bli medlem
• Via vår hemsida www.viltrehab.se

• Via PostGiro - Sätt in medlemsavgiften 
  på pg-nr 80 04-4. Ange Nordens  
  Viltrehabilitering som mottagare. 

• Via talong och inbetalningskort 
  – Fyll i talongen nedan så skickar vi  
  ett inbetalningskort. 

Jag vill också bli medlem

Namn:

Gatuadress:

Postadress:

Födelseår:

Telefon:

E-post:

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 och ett  
medlemskap kostar endast 200 kronor per år.

Ett medlemskap hos Nordens Viltrehabilitering kostar bara 200 kronor per år och 
ditt stöd gör det möjligt för oss att fortsätta ta hand om och rehabilitera  
de vilda djur som behöver vår hjälp.


