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Utanför huset har rådjur och harar trampat 
upp stigar i snön. Jag blir hänförd när jag 
en morgon ser älgkon som försett sig ur 
rådjurstråget. Att få ett ögonblicks kontakt 
med vilda djur är fyllt av magi. 

Med elden sprakande i kaminen 
nu när vintern kommit läser jag boken 
”Reason for hope” av min barndoms-
hjälte Jane Goodall. Det är fascinerande 
hur det kom sig att Goodall, utan veten-
skaplig bakgrund men med ett brinnande 
intresse, började studera vilda schimpan-
ser i Tanzania. Hon lärde känna dem som 
individer och hon gjorde något som var 
helt otänkbart att göra inom vetenskapen 
på den tiden: hon beskrev schimpansernas 
olika personligheter. Inom vetenskapen var 

det enbart människor som ansågs kunna 
ha personlighet. Goodall beskriver att det 
var genom empati som hon kunde börja 
förstå schimpanserna. Lyckligtvis var hon 
ovetandes om att empati inte heller gick för 
sig inom vetenskapen, och hon vägrade att 
vara kyligt objektiv.

Djuren visar oss med all tydlighet att de 
är individer, med saker som de gillar och 
ogillar och med liv som är viktiga för dem 
själva. Vi kan, liksom Goodall, använda 
empati till att förstå och hjälpa våra vilda 
vänner för att göra livet lättare för dem.

Camilla Björkbom 
ordförande i Djurens Rätt
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Fladdermöss i fokus: följ 
med till en värld av ekon
Fladdermöss utgör en femtedel av alla däggdjur i världen. De lever långa 
liv, lägger mycket tid på att fostra sina ungar och fyller en viktig funktion 
i ekosystemet. Ändå dras de ofta med ett dåligt rykte. Detta ville 
fladdermusforskarna Johan Eklöf och Jens Rydell ändra på. Tillsammans har 
de skrivit Sveriges första bok om fladdermöss. 

Det är en fascinerande värld som �ad-
dermusforskarna Jens Rydell och Johan 
Eklöf öppnar upp för läsaren i boken 
Fladdermöss: i en värld av ekon. I sextio 
miljoner år har �addermössen levt  
på jorden. De är idag världens enda �y-
gande däggdjur och uppvisar en ovanlig 
artrikedom: i nuläget �nns över 1 300 
kända �addermusarter. Boken omfattar 
�addermusens hela liv och utmärker sig 
genom sina vackra bilder och tillgäng-
liga ton. Den beskriver ett socialt, intel-
ligent och viktigt djur som länge varit 
underskattat. 

Sveriges första fladdermusbok 
blir till
Johan Eklöf är på väg till Stockholm när 
jag når honom för en intervju. Han ska 
dit för att prata om boken. Det är snart 
Halloween och intresset för �addermöss 
är stort bland stora och små. Jag undrar 
hur allting började, hur själva idén till 
boken uppstod. 

– Jens Rydell var min handledare 
på universitetet. Redan då, i slutet av 
90-talet och början av 00-talet pratade vi 
om behovet av en �addermusbok, berät-
tar Johan Eklöf. 

Men det var mycket som kom emellan. 
Johan doktorerade, jobbade på labb och 
utbildade sig till copywriter. Jens som 
undervisat på universitet gick tillbaka till 
sin gamla roll som högstadielärare. Det 
gemensamma forskningssamarbetet tog 
en paus. Det var först med utbyggnaden 
av vindkraftverken i Sverige som Jens och 
Johan hittade tillbaka till varandra. De 
började jobba som �addermusinventerare 
och återupptog planerna på en gemensam 
�addermusbok. 

Jag läser boken med stor behållning och 
fäster mig vid bilderna som ger läsaren 
en inblick i �addermusens annars så ljus-
skygga värld. Jag kan inte låta bli att 
undra hur fotograferingen gått till. 

Hur fotograferar man ett 
djur som är både nattaktivt och 
vingburet? 

– Det kan vara en veckas jobb och 
hundratals bilder för ett lyckat foto, i 
bästa fall, säger Johan Eklöf.

Mycket hänger på att veta var �ad-
dermössen håller hus och var de �yger. 
När man listat ut det, sätter man upp en 
kamera som är kopplad till en infraröd Foto: Jens Rydell
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sensor. När sensorn bryts, knäpps en bild. 
Har man tur, fångas �addermusen på bild.

Fladdermössen navigerar i en 
värld av ekon
Mörkret är �addermusens skydd mot 
�ender. I mörkret kan �addermössen 
leva sina liv utan att behöva oroa sig för 
rovfåglar och andra dagsaktiva �ender. 
Men vad är det som gör att �addermös-
sen kan navigera, jaga och orientera sig 
i komplett mörker? Svaret är ekopejling, 
men hur fungerar det egentligen? 

– Ekopejling fungerar som när vi ropar 
och får ett eko i en dalgång. De använder 
stämbanden precis som vi, skriker ut ett 
ljud och lyssnar efter eko. Men skillnaden 
är att deras frekvenser är mycket högre 
än våra (�er svängningar per sekund) och 
ljuden kan studsa mot mindre objekt, så 
som exempelvis insekter, berättar Johan. 

Från mörka makters sändebud 
till lyckobringare 
I väst har människan ofta associerat �ad-
dermöss med mörka makter. De har trots 
vara allt från djävulens sändebud till väk-
tare av underjorden.

– Människan har i alla tider undrat 
vad �addermöss är, då de �yger som 
fåglar men har päls som däggdjur. Det 
förbryllade många förr, säger Johan.
Men alla delar inte denna misstänk-
samma syn. I Kenya är �addermössen 
en viktig del av folktron, och grottorna 
där �addermössen lever används för 
kommunicera med de döda. I Kina är 
�addermusen en symbol för lycka och 
välgång, därför dekoreras många kärl, 
smycken och konstverk med just �ad-
dermussymboler. 

Långt liv väcker forskarnas 
intresse
Fladdermöss blir i relation till sin ringa 
storlek väldigt gamla. En �addermus blir 
i genomsnitt 5-10 år gammal, vissa arter 
kan bli uppemot 20 år gamla. Därmed 
lever �addermöss 3-10 gånger längre än 
vad som förväntas av ett djur i deras stor-
lek. Hur kommer det sig?

– Fladdermöss har relativt få �ender. 
De �yger i skydd av mörkret och gömmer 
sig på dagarna och överlever på så sätt 
längre. Men åldrande har förstås med 
andra saker att göra och man vet inte rik-
tigt hur det kommer sig att �addermöss 
blir så gamla, säger Johan Eklöf. 

En förklaring kan ligga i �addermös-
sens höga immunitet och resistens mot 
en rad smittor och virus. Förutom Ebola 
och rabies har �addermöss visat sig vara 
motståndskraftiga mot en rad olika virus-
och parasitsjukdomar som malaria och 
lungsjukdomen SARS. Det �nns även 

Foto: Pixabay
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Visste du att…
.… � addermöss inte är besläk-

tade med mössen (som 
namnet antyder) utan att de 
är mer besläktade med valar 
och hovdjur? 

.… en � addermusshona med 
ungar kan äta 3 000-4 000 
myggor per natt? 

.… det � nns � addermöss över 
hela världen (utom i polar-
trakterna)?

.… alla � addermöss är fridlysta i 
hela EU?

indikationer på att � addermöss sällan 
utvecklar cancertumörer. Förmågan att 
stå emot dessa sjukdomar har väckt fors-
kares intresse världen över. 
– En teori är att det har att göra med 
deras förmåga att sänka kroppstempera-
turen och låta kroppen gå på sparlåga. En 
annan teori är att � addermöss är ovanligt 
bra på att hantera skadliga ämnen som 
uppstår i cellernas energiprocesser, säger 
Johan Eklöf. 

Fladdermöss utför 
ekosystemstjänster för miljoner
Fladdermöss fyller en viktig roll i eko-
systemet. I USA beräknas � addermössen 
utföra ekosystemtjänster för uppemot 20 
miljoner dollar. I Thailand och Malaysia 
beräknas � addermössens pollinering av 
den tropiska frukten durian vara värd 
900 miljoner kronor årligen. Men även 
� addermössens kväve-och fosforrika 
spillning är eftertraktad och kostar 50 
gånger mer än vanligt kogödsel. Kan � ad-
dermössen komma att bli en del av den 
ekologiska skadedjursbekämpningen? 

– Absolut. När � addermöss trivs, krävs 
mindre insatser mot insekter och dess-

utom skulle färre gifter gynna � adder-
mössen på sikt. En positiv spiral alltså. 
Det gäller bara att man inte enbart att-
raherar en sorts � addermus, som då 
konkurrerar ut andra arter, säger Johan 
Eklöf. 

Ljuskontamination ett stort 
problem för fl addermöss
Som många vilda djur påverkas även � ad-
dermusen av en tilltagande urbanisering. 
Ett stort och ofta förbisett hot mot � ad-
dermössen är ljusföroreningar.

– Belysning av fasader, reklamskyltar 
och ljusa städer skrämmer bort � adder-
mössen, säger Johan Eklöf. 

Så när mörkret lägger sig runt husknu-
ten och natten lägger sig till ro, glöm då 
inte att släcka utomhusbelysningen och 
låta � addermössen � yga fritt. 

Text: Isadora Spoerer

Foto: Pixabay
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TripAdvisor slutar sälja 
biljetter till turistattrak-
tioner med vilda djur
Stor seger för världens alla djurvänner. Den som vill rida på en elefant, klappa en 
lejonunge eller ta en tigerselfie på semestern får tänka om. TripAdvisor slutar 
sälja biljetter till attraktioner där turister tillåts ha direktkontakt med vilda djur. 
Beslutet kom mindre än ett halvår efter att World Animal Protection inledde 
en namninsamling, där över 558 000 supportrar världen över uppmanade 
TripAdvisor att sluta med försäljningen.

– Det är en fantastisk nyhet för världens 
vilda djur! Och vi i Sverige kan känna 
oss stolta över att närmare 40 000 män-
niskor har skrivit under, säger Roger 
Pettersson, generalsekreterare för World 
Animal Protection Sverige.

TripAdvisor är en stor aktör 
inom turistindustrin
Med intäkter på nästan 1,5 miljarder 
dollar per år är TripAdvisor in�ytande 

över turistindustrin stort. Sedan lanse-
ringen 2008 har de etablerat sig på mark-
naden och har i nuläget omkring 340 mil-
joner besökare i månaden. Semestersugna 
resenärer från hela världens besöker 
deras webbplats för att jämföra resmål 
och boka boende och aktiviteter. 

Lanserar en utbildningsportal
Tillsammans med World Animal 
Protection och andra djurskydds- och 

Foto: Pixabay
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artbevarande-organisationer kommer 
TripAdvisor även lansera en utbildning-
portal. Målet med sajten är att informera 
om lidandet som vilda djuren tvingas 
uthärda inom turistindustrin. 

Biljettförsäljning till SeaWorld 
fortsätter
Även om det inte längre är möjligt att 
boka turistattraktioner som innefattar 
direktkontakt med vilda djur kommer 
biljettförsäljningen till bland annat 

SeaWorld att fortsätta. Men World 
Animal Protection är ändå hoppfulla.

– Vi hoppas att det bara är en fråga 
om tid innan TripAdvisor inser att man 
måste stoppa försäljningen av biljetter 
till brutala attraktioner som SeaWorld, 
där djuren tvingas genomlida ett helt liv i 
misär och stressande träning för att upp-
träda, säger Steve McIvor, global ledare 
för World Animal Protection.

Text: Isadora Spoerer

Foto: Pixabay
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Bufty gör världen tryggare 
– meter för meter
Landminor finns kvar i marken långt efter att kriget tagit slut. De utgör inte 
bara en livsfara för civilbefolkningen utan innebär även att stora landområden 
förblir obrukbara. Bufty är en av många hundar runt om i världen som tränats 
för att hitta landminor. Dagligen avsöker hon tillsammans med sin hundförare 
ett område på ca 1 000 kvadratmeter. Under de senaste tre åren har hon 
bidragit till att tusentals kvadratmetrar frigivits så att människorna som bor 
där kan röra sig fritt. 

Enligt Röda korset dödas 27 personer 
av landminor varje dag. Majoriteten av 
offren är civila – barn, kvinnor och äldre. 
Människor som inte har med kriget att 
göra men som ändå får ta konsekven-
serna. Minor kan ligga gömda i marken 
under decennier och bara vänta på att 
utlösas, vilket gör att områden som inte 
röjs på minor kan bli liggandes i åratal. 
Detta förhindrar återuppbyggnaden av 
söndertrasade samhällen och håller regi-
oner kvar i ett krigstillstånd långt efter 
att kriget upphört. Minröjningsarbetet 
är därför avgörande för att krigshärjade 
regioner ska kunna återgå till ett normalt 
liv – där bönder kan odla sin mark och 
barnen röra sig fritt. 

Bufty har en nos som räddar liv
Bufty är en malinoistik med en speciell 
förmåga. Hon föddes den 1 mars 2010 
i Sarajevo. Hon hade kunnat vara som 
vilken hund som helst: någons bästa vän 
och förtrogna. Men Bufty visade sig ha 
vad som krävdes för att bli minhund. I tre 
år tränades hon i Bosnien innan 2012 hon 
�yttade till norra Irak för att ingå i MAG 

Foto: VSF-Sverige
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Internationals minhundgrupp. Där träf-
fade hon för första gången Muhammed 
Ali Sdiq som kom att bli hennes hundfö-
rare. De kom bra överens och snart hade 
Bufty vant sig vid den nya miljön och alla 
de nya lukterna. 

I maj 2013 var Bufty redo att påbörja 
sitt arbete som minhund in den kurdiska 
delen av Irak. Sedan dess har hon och 
Muhammed arbetat tillsammans. Fem 
dagar i veckan ger de sig ut för att söka 
efter gömda landminor. En bra dag på 
jobbet hinner de söka igenom ett land-
område på ca 1 000 kvadratmeter. Fem 
till sex timmar kan de vara ute och söka, 
sedan får Bufty ledigt. Då får hon vila, 
leka och använda nosen till vardagsnöjen.

Det är antalet kvadratmeter – 
inte antalet minor – som räknas
Bufty ingår i Veterinärer utan gränsers 
minhundsprogram som startade julen 
2012. Programmet bygger på ett samar-
bete med MAG International och stöt-

tas �nansiellt av Anicura. Grundaren 
till Veterinärer utan gränser, JK Larsson 
är själv veterinär och har länge arbetat 
med minhundar internationellt. Han vet 
vilken skillnad dessa hundar gör för män-
niskor världen över. Tillsammans med 
medarbetaren So�a Daresjö tog han sig 
tid att besvara våra frågor. 

Hur går själva minröjningen till?
– Hundar och hundförare jobbar i team 
om två då klareringen ska göras av två 
oberoende källor (= två olika nosar). 
Minhundarna utbildas och certi�eras 
med mycket höga krav innan de blir 
”operationella” och sedan omcerti�eras 
ekipagen regelbundet c:a var 6e månad, 
berättar So�a Daresjö.

Minhundar används främst i områden 
där risken för minor är låg till mellan 
hög. Man undviker generellt att använda 
minhundar i högriskområden då hun-
darna kan bli förvirrade av allt för många 
lukter på en och samma gång. 

Foto: VSF-Sverige
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Är inte minröjningen farligt för 
hundarna? 
– Kvaliteten och säkerheten för minhun-
dar är extremt hög och fram till idag har 
ingen minhund i de enheter jag jobbat 
med, skadats av någon mina, säger JK 
Larsson till VSF-Sveriges medlemsblad. 

Hur många minor hittar en  
minhund i sitt yrkesliv? 
– De �esta frågar om hur många minor vi 
hittar, och det är nog till mångas besvi-
kelse inte så många tusen. Men det som 
räknas i detta arbete är antalet kvadrat-
meter som ”releasas”, dvs. som friförkla-
ras så att det blir säkert att vistas där, 
säger JK Larsson. 

Veterinärer utan gränser Sverige grun-
dades 2010. Organisationens mål är att 
med svensk veterinärmedicin som grund 
hjälpa djur och människor i världen i 
utsatta områden. Veterinärer utan grän-
ser Sverige har förutom arbetet med min-
hundar, även genomfört kastrations- och 

vaccinationsinsatser i Malawi och utbild-
ningsinsatser i Zambia. 

Hur väljer ni vem ni samarbetar 
med?
– Vi har inte så stora resurser så vi för-
söker därför hitta nischer hos våra sam-
arbetsparter där vi med begränsad insats 
kan göra skillnad inom ett avgränsat 
område, säger So�a Daresjö. 

Så kan du stödja Veterinärer 
utan gränser
Vill man stödja Veterinärer utan gränser 
kan man antingen bli medlem eller teckna 
ett minhundsfadderskap. Det är även 
möjligt att donera veterinärmedicinsk 
utrustning till Veterinärer utan gränser. 

Besök gärna deras hemsida:  
www.vsf-sverige.org  
för mer information. 

Text: Isadora Spoerer

Foto: VSF-Sverige
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Sälkutarna Moses och 
Tindra: om viltrehabilite-
ringens möjligheter  
och gränser
Ibland händer allting på en gång. Ute på Djurens Ö var förberedelserna inför 
våren i full gång, när larmet om sälkuten Moses kom in. Men Lili Päivärinta 
hann knappt sätta sig i bilen innan nästa larm kom: ännu en sälkut hade 
irrat upp på land. Tillsammans med personalen på Skansen gjordes en 
räddningsaktion av stora mått.

Under dagen hade förbipasserande sett 
en sälunge ligga håglös och trött i vassen 
men man lät ungen vara. Kanske vän-
tade han bara på sin mamma? Kanske 
vilade han upp sig efter ett äventyr? En 
Saltsjöbo kunde däremot inte släppa 
tanken på sälkuten som låg ute i vassen 
– tänk om något ändå var på tok? Han 
bestämde sig för att ringa till Djurens 
Ö och samtalet �ck Lili Päivärinta att 
agera direkt. Hon satte sig i bilen och 
körde mot Saltsjöbaden. Då kom nästa 
larm. Ännu en sälunge hade påträffats 
ute i Årsta, ålandes uppför en trappa och 
Lili �ck nu nytta av sin övertalnings-
förmåga. Hon bad upphittaren i Årsta 
att fånga in sälkuten och transportera 
den till Saltsjöbaden. På plats kunde Lili 
fastställa att den ljusgrå sälungen var en 
�icka. Efter kort övervägande �ck hon 
namnet Tindra. Den mörkgrå sälungen 
som hittats i vassen ute i Saltsjöbaden 
�ck heta Moses, efter Moses i vassen.
 

Ett tillfälligt hem på Djurens Ö
Lili tog med sig sälkutarna till Djurens 
Ö, där de �ck �ytta in i en iordningställd 
bod. Både Tindra och Moses var kraf-
tigt undernärda, så näringstillförsel blev 
högsta prioritet. Lili och medarbetaren 

Foto: D
jurens Ö
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Nina Peivert turades om att sondmata 
kutarna fyra gånger per dag med �sk-
smoothies – en smarrig kombination av 
mald strömming, grädde, vätskeersättning 
och vitaminer. Till en början var det svårt 
att få ner slangen i magen, men snabbt 
hittade de rutiner som alla vande sig vid. 
Lili kontaktade även Linda Askelund som 
är djurskötare på Skansen och �ck det 
glädjande beskedet att både Moses och 
Tindra skulle få komma till Skansen för 
vidare rehabilitering.
 
Inte ovanligt sälkutar söker sig 
upp på land
Vad Moses och Tindra råkat ut för är det 
ingen som med säkerhet vet. Men Lili har 
tagit emot ett antal sälkutar genom åren 
som kommit bort från sina mammor. En 
möjlig förklaring är att sälkutarna skiljs 
från sina mödrar i samband med vårstor-

marna. De har då inte hunnit bygga upp 
ett tillräckligt tjockt fettlager och söker 
sig då ofta upp på land för att värma sig 
och spara på krafterna. En frisk sälkut 
ska inte väga mindre än 40 kg när den 
förskjuts av sin mamma, men Tindra och 
Moses vägde bara 10 kg när de hittades.
 
Flytten till Skansen och den 
sorgliga upptäckten
På Skansen väntade en ny meny. Istället 
för �sksmoothies �ck Moses och Tindra 
hel �sk. Det var i samband med detta som 
Linda gjorde den sorgliga upptäckten – 
Moses �ck inte i sig �sken och kort därpå 
kunde Linda tillsammans med Skansens 
veterinär fastställa att Moses hade ett 
hål i gommen. Bedömningen gjordes 
att Moses aldrig skulle klara sig ute i 
det vilda på egen hand och därför �ck 
han stilla somna in. En stor sorg, spe-
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ciellt för Lili och Nina som tillbringat 
många timmar med Moses. Tindra däre-
mot gjorde sig snabbt hemmastadd och 
visade sig vara den mest sociala sälkut 
som Djurens Ö och Skansen någonsin 
tagit hand om. Hon var så sällskapssjuk 
att hon inte ville lära sig äta själv, istället 
ville hon att sälskötaren Camilla skulle 
mata henne.
 
Tindra ger sig av på äventyr
Till sist var Tindra redo att möta 
vuxenlivets äventyr. Personal från 
Skärgårdsstiftelsen, Skansen och Djurens 
ö möttes upp vid Stavsnäs hamn för att 
tillsammans bege sig ut till sälskyddsom-
rådet i Huvudskär. Tindra var ny�ken 
på vad som nu väntade. Under färden 
tryckte hon sig mot burgallret och snu-
sade in havsluften. Solen sken, vattnet låg 
stilla och Lili minns dagen med stolthet:
– Det var en fantastiskt härlig känsla när 

hon ålade sig ut från buren och plum-
sade ner i det klara vattnet. Lyckligt 
undersökte hon området och simmade 
allt längre bort från oss. Vid ett tillfälle 
gjorde hon ett glädjehopp mitt ute i vatt-
net och simmade som en pil hit och dit 
och sedan bort.
 
Stöd Djurens ö och deras satsning 
på Sveriges första viltsjukhus
Djurens Ö är en av få aktörer i Sverige 
som har tillstånd att ta hand om ska-
dade, sjuka och bortkomna sälar. De 
har under många år bedrivit viltreha-
bilitering och kämpar nu för att starta 
upp Sveriges första viltsjukhus tillsam-
mans med Nordens Viltrehabilitering. 
Stöd gärna deras verksamhet genom att 
sätta in ett bidrag på postgirot: 24 79 
47 – 5, mottagare Djurens Ö. 

Text: Isadora Spoerer
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Värna om fl addermössen 
– Sätt upp en fl addermusholk

Fladdermöss kan till skillnad från 
gnagare och fåglar inte hacka eller 
gnaga ut bon ur träd och virke. 
Istället bosätter de sig i övergivna 
bon och naturliga ihålligheter. De 
lever ofta i grupp och konkurrerar 
om befi ntliga boplatser. Därför är 
fl addermöss ständigt i behov av bon 
där de kan söka skydd, vila upp sig 
och tillbringa sin vinterdvala. 

Bygg en egen fl addermusholk
Det är enkelt att snickra ihop en egen 
� addermusholk. Naturhistoriska riks-
museet och Naturskyddsföreningen har 
detaljerande ritningar på sina hemsidor. 
Det enda du ska tänka på är att använda 
ohyvlat virke så att � addermössen får 
fäste inne i holken. Du bör också undvika 
impregnerat virke och giftigt lim efter-
som det är skadligt för � addermössen. 
Det � nns även färdiga � addermusholkar 
i olika modeller och prisklasser att köpa 
för den som känner sig mindre händig.

Viktigt med rätt placering 
Det ska vara lätt för � addermössen att 
ta sig in och ut ur holken. Därför ska 
du sätta holkarna högt, gärna 3-4 meter 
ovanför marken. Placera holken i sydväst-
ligt läge men inte i direkt solljus eftersom 
det kan bli alltför varmt. Ett bra alterna-
tiv om du sätter upp � era holkar, är att 
sätta upp dem i olika väderstreck. Då 
kan � addermössen växla mellan holkarna 
efter behov. 

Sätt gärna upp fl era holkar åt 
gången
Om du sätter upp � era � addermusholkar 
kan � addermössen snabbt hitta ett nytt 
gömställe om de blir störda eller bortja-
gade. Rekommenderat avstånd mellan 
holkarna är 3-4 meter. 

Sätt upp holkarna på vintern
Du kan sätta upp � addermusholkar året 
om. Men om du vill vara säker på att inte 
störa � addermössen bör du sätta upp hol-
karna på vintern. Då står holkarna redo 
när � addermössen � yttar från sina vin-
terbon och du undviker att störa dräktiga 
� addermushonor på våren. 

Titta till hyresgästerna
Öppna aldrig en � addermusholk efter-
som det kan störa och skrämma � adder-
mössen. Titta istället efter färsk spillning 
för att se om holken huserar en � adder-
mus. Om holken förblir obebodd under 
en längre tid kan prova att � ytta holken 
till ett annat läge. 

Foto: Pixabay
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Boken Fladdermöss – i en värld av ekon 
ger en fascinerande inblick i fl addermös-
sens värld. Den beskriver ett socialt och 
intelligent däggdjur som väckt forskarnas 
intresse världen över. Boken är detaljrik 
och uttömmande utan att bli långrandig 
eller tråkig. De vackra bilderna bär läsa-
ren genom boken och ger en få förunnat 
inblick i fl addermusens ljusskygga värld. 
Den som inte varit fascinerad av fl adder-
möss tidigare kommer med största san-
nolikhet bli det efter att ha läst denna bok. 
En utmärkt julklapp för alla djurvänner. 

Titel 
Fladdermöss – i en värld av ekon

Författare & fotograf
Johan Eklöf & Jens Rydell

Utgiven
2015 av Hirschfeld Förlag
Kan beställas online på Bokus eller 
Adlibris eller köpas direkt i en 
välsorterad bokhandel. Man kan även 
köpa boken direkt av författarna på 
webbplatsen www.fl addermus.net.
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Ge bort en 
fl addermusbok 
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Julklappstips:

Fladdermös – i en värld av ekon
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Nordens Viltrehabilitering är en ideell, 
partipolitiskt obunden förening, vars 
syfte är att hjälpa och rehabilitera vilda 
djur i Sverige som skadats, insjuknat eller 
blivit föräldralösa allt för tidigt. Biologisk 
mångfald och art-opartiskhet är två 
grundstenar i vår ideologi. 

Vi anser att alla djur har samma rätt  
till omvårdnad och respekt – oavsett  
vilken art de tillhör.

Till skillnad från många andra länder  
har Sverige inget statligt organ som ansva-
rar för rehabiliteringen av vilda djur. 
Istället bedrivs viltrehabilitering i Sverige  
helt genom ideella medel och frivilligas 
insatser. Nordens Viltrehabilitering har 
sedan starten 1993 kämpat för vilda djurs 
rätt till vård och rehabilitering.  

I nuläget har Nordens Viltrehabilitering 
tillstånd att omhänder ta tornseglare, 
� addermöss, igelkottar, ekorrar och har-
paltar. Nordens Viltrehabilitering jobbar 

inom  ett nätverk av viltrehabiliterare runt 
om i Sverige. Tillsammans hjälps vi åt att 
vårda och rehabilitera vilda djur som ska-
dats, insjuknat eller blivit föräldralösa. 

Nordens Viltrehabilitering bedriver sin 
verksamhet helt utan statligt eller kom-
munalt stöd. Därför är vi beroende av 
våra medlemmars stöd och donationer. 
Det är tack vare detta stöd som vi kan 
fortsätta vårt arbete för Sveriges vilda 
djur. Läs mer om vår verksamhet på vår 
webbsida:www.viltrehab.se och följ oss 
gärna på Facebook.  

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

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

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

Jag vill också bli medlem

Namn:

Gatuadress:

Postadress:

Födelseår:

Telefon:

E-post:

STÖD OSS TILLSAMMANS RÄDDAR 
VI LIV
Nordens Viltrehabilitering är en ideell för-
ening som bedrivs helt utan statligt eller 
kommunalt fi nansiellt stöd. Ditt bidrag är 
därför avgörande för vår verksamhet. Det är
 tack vare ditt stöd som vi kan fortsätta vår 
kamp för Sveriges vilda djur. Vi är tacksamma 
för alla bidrag vi får – stora som små.  

SKÄNK EN GÅVA
På vår hemsida, www.viltrehab.se kan du 
skänka 200, 500 eller 1 000 kronor. Alla 
bidrag går oavkortat till vårt arbete med 
att hjälpa vilda djur. 

Om du vill skänka ett annat belopp är 
du välkommen sätta in valfri summa på 
vårt postgirokonto; 80 04-4. Glöm inte att 
skriva ”gåva” på blanketten. 

För övriga gåvor kontakta: 
Catarina Krång
viltrehab@gmail.com 
073-642 87 12 

GE BORT ETT MEDLEMSKAP I JUL
Föreningens medlemmar är en viktig 
grund för vår verksamhet. Det är medlem-
marna som gör det möjligt för oss att på 
lång sikt verka för vilda djurs rätt till vård 
och rehabilitering. 

Hjälp oss gärna att bli ännu fl er genom 
att ge bort ett medlemskap. Det kan 
du göra genom att fylla i talongen eller 
genom att besöka vår hemsida www.
viltrehab.se.  

BESÖK VÅR WEBBSHOP 
Du kan även stödja vår verksamhet genom 
att besöka vår webbshop och köpa en bil-
dekal eller refl exväst. Där kan du också 
passa på att anmäla dig till vårt nyhetsbrev.  




