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Kvitter från styrelsen
Var tar tiden vägen?
En inte helt ovidkommande fråga,
eller hur. Trots att det i skrivande stund
är genomgrått utanför mitt köksfönster råder det dock ingen tvekan att den
vackraste årstiden är här. Våren. Härom
kvällen när jag tog en långpromenad och
även om vädret bjöd på regnblandad snö
hördes en koltrasthanne sjunga djupt inne
i skogen. Det värmde och trots allt, är en
smygande och försiktig vår att föredra
framför en explosion av färger och dofter.
I förrgår var jag ute på grodräddning på
Värmdö. Det är fortfarande lite för kallt
för de sårbara groddjuren som under sin
vandring till lekplatser ofta faller offer
för bildöden. Tre grodor fick hjälp över

vägen den kvällen men snart kommer det
att koka av aktivitet och då kommer det
behövas volontärer på plats. Du kan läsa
mer om grodräddningen i tidningen och
hur du kan hjälpa till.
Nytt för i år är det nybildade nätverket Viltakuten. Ett viktigt initiativ taget
av Roslagstulls Djurklinik och Skansen.
I nätverket ingår en rad viktiga personer
och föreningar och allas vår förhoppning
är att nätverket kommer hjälpa många
skadade vilda djur och moderlösa djurungar i sommar och inte minst att ge
rådgivning till allmänheten så att inga
misstag sker ute på fältet med till exempel omhändertagande av djurungar som
inte är moderlösa. Du kan läsa mer om

NVR medlemstidning ges ut i 500
exemplar med två utskick per år. Bidrag
till tidningen; artiklar, frågor, urklipp och
andra tips om händelser som du tycker
borde bevakas, mottages tacksamt!
Redaktionen förbehåller sig rätten att
redigera. Läs mer om NVR på sidan 19.
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Viltakuten i detta nummer.
Jag önskar dig kära medlem en god fortsättning på året och en riktigt fin sommar.

Catarina Krång
ordförande NVR
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Fladdermöss, häxeri
och myter
I skrivandes stund ebbar påskhelgen ut och fladdermössen börjar skruva på
sig i sina övervintringshåligheter. Från södra Sverige rapporteras de första
jagande individerna över dammar och hagmark och med lite tur kan man
skåda dagsflygande migranter från kontinenten.
Trollfladdermus och Stor fladdermus
börjar så sakta röra sig norröver och
under perioder med allt för kalla nätter,
flyttar de högt upp i luften på dagarna.
Den senaste tiden har också en rad
andra himlafenomenen avlöst varandra. Norrsken har skådats långt ner i
Sydsverige, solen har förmörkats och i
natten till i onsdags föll meteorer över
Västergötland. Samtidigt satte sig häxorna på sina kvastar och när dymmelonsdag övergick i skärtorsdag, nådde de
Blåkulla.

med silverkulor. Mjölkhararna användes
för att stjäla mjölk från grannarna i byn
och ofta mjölkades korna tills de dog.
Men samtidigt som fladdermöss sades
tillhöra den ondes anhang, var det vanligt
förekommande att använda dem i vardagen för att skydda sig mot trolldom och
för att bringa lycka och framgång. Lite
fladdermusblod i laxgarnet garanterade
god fiskelycka och strök man blod på lien
innan ängen skulle slås, skyddades man
mot otur och förhäxning. Det sades också
att om man gned fladdermusblod över
ögonlocken på en blind person, skulle
denne få synen tillbaka.
Den mest spridda myten är att fladdermusblod väcker kärlek och lust hos
kvinnor. Genom att droppa blodet på en
näsduk och sen slå till den man trånade
efter, kunde man vara säker på hennes
framtida kärlek. Att droppa de tre dropparna fladdermusblod i lite vin eller på
en sockerbit sades också göra underverk
för kärleken.

Tre droppar blod
Häxor förknippas normalt med katter,
men hemma på gården sades det att
”flädermusen” eller ”attanpackan” var
trollkärringens husdjur. Med den kunde
hon skapa trolldom, bringa oreda och
förleda folk i byn. Och det var framför
allt blodet som bar de magiska egenskaperna. Enligt folktron har fladdermöss
bara tre droppar blod. Men dropparna
var viktiga beståndsdelar i häxbrygder
och trolldrycker. Trollkärringar kunde
till exempel använda fladdermusblod till
att trolla fram mjölkharar. Detta var mystiska väsen som liknade vanliga harar, var
snabba som vinden och bara kunde dödas

Fladdermöss i håret
En annan myt, som står sig än idag är
att fladdermöss fastnar i håret. Myten
kan ha uppstått från norsk folktro, där
det sägs att fladdermössen är skapade
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av hår från Djävulen. Därför tillbringar
fladdermöss nätterna i jakt på mänskligt hår som de kan återbörda till Hin
Håle. Från världens alla hörn kan man

Foto: Johan Eklöf

grått och dessutom kan fladdermusens
spillning orsaka håravfall. I Frankrike
sägs det att en kvinna med en fladdermus i håret också kommer att förföljas
av olyckliga kärleksaffärer. I värsta tänkbara fall får fladdermusen med sig några
hårstrån. Personen som drabbas kommer
då att vara i Djävulens våld och lida evig
fördömelse.
Även om inga hårstrån följer med, kan
konsekvenserna bli nog så allvarliga. Det
sägs till exempel att en person som får en
fladdermus på huvudet drabbas av både
galenskap och otur. I vissa fall räcker det
till och med att en fladdermus faktiskt
bara snuddar vid en persons huvud för
att denne ska drabbas av livslång huvudvärk. I Amerikansk folktro beskrivs det
hur barn riskerar stanna i växten, bara
en fladdermus flyger ovanför dem. För att
förhindra detta kan föräldrarna göra ett
hopkok av oljor och kaffe blandat med
delar av barnens hår och kläder.
Även om det är få idag som tror att
fladdermöss kan ge huvudvärk, otur
och orsaka håravfall, så är det ändå en
vanlig föreställning att de fastnar i håret.
Kanske sitter folktron djupt rotad eller
så beror det på att fladdermössen ibland
kommer väldigt nära oss i jakt på insekter. Det kan upplevas som att de anfaller, när de i själva verket befriar oss från
mygg. Även om en fladdermus av någon
anledning skulle landa på en persons
huvud, vore den snart på flykt igen. Den
skulle inte trassla in sig, inte heller hade
vi behövt invänta åskväder.

Yngve och Amanda, två långörade fladdermöss som togs om hand i samband med
rivning av en lada i höstas.

läsa om myter om att fladdermöss trasslar in sig i hår, särskilt långt kvinnohår.
Och när en fladdermus väl har fastnat,
måste man klippa loss den. Det går också
bra att invänta åskväder, då den tydligen
ska släppa taget. Om en fladdermus fastnar i håret är det stor risk att håret blir

Texten är delvis hämtad ur boken
Fladdermöss – i en värld av ekon,
som utkommer på Hirschfeld förlag
i september 2015.
Text: Johan Eklöf
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En viltrehabiliterare
berättar… och ger tips till
igelkottsälskare
Lena Edelius är en 66-årig tandsköterska från Bromölla som precis som en
superhjälte har ett liv vid sidan om vardagen där hon räddar liv på löpande band.
Tillsammans med maken Magnus, grannarna Vinberg, Pernille Kragenskjöld
och många fler engagerade själar jobbar hon ihärdigt med att ta hand om
skadade och föräldralösa vilda djur i Kristianstad och Bromöllatrakten.
Gunwer Vinberg som har annexet Lyan
och en stor voljär och som tar hand om
långliggarna. Det är här i Lyan som igelkottarna stannar tills de är tillräckligt
stora för att klara sig själva i det vilda.

Lena och hennes man har drivit anläggningen i 11 år som en del av Katastrofhjälp
för fåglar och vilt (KFV). Men de är inte
en fristående enhet utan har ett effektivt nätverk där olika viltrehabiliterare
tar hand om specifika steg i ett vilt djurs
rehabilitering – precis som på ett människosjukhus. Lena och Magnus tar vanligtvis hand om akutfallen som kommer in,
de utvärderar vårdbehoven och lämnar
i vissa fall vidare. Exempelvis när det
gäller igelkottar, har viltrehabiliterarna
i Bromölla något som kan liknas vid ett
effektivt löpande band.
– Vissa år får vi in väldigt mycket igelkottsungar, ett år hade vi 27 stycken på
en säsong och de ska nappas i stort sett
hela tiden, berättar Lena som själv har
svårt att hinna med matningen av kotteungar och sitt jobb som tandsköterska.
Så efter utvärderingen som genomförs av Lena är det därför viltrehabiliteraren Pernille Kragenskjöld som tar
hand om kottarna så länge de behöver
matas stup i kvarten. När igelkottarna
väl är självgående skickas de vidare till

Hur ser en vanlig dag ut i ditt
viltrehabiliterarliv?
En vanlig dag på sommaren vaknar man
tidigt vare sig man har semester eller inte.
Det är smådjur och fågelungar som ska
matas och ofta står man ute i stallet hela
förmiddagen och matar och framförallt
städar burar och håller rent – vilket tar
MYCKET tid. Sedan lägger vi en hel del
tid på att skapa en bra omgivning för
djuren med naturliga miljöer och gömslen som passar de olika djurarterna.
En stor del i viltrehabiliterarens vardag
är att ta emot samtal från folk som har
hittat djur eller som vill ställa frågor.
Ofta tror folk att de har hittat övergivna
ungar men här är det jätteviktigt att vi
noga frågar om ungens status. Det är
tyvärr vanligt med kidnappningar – att
folk tar med sig en unge de tror är över6

given. Men om ungen inte är angripen,
uttorkad eller skadad finns föräldrarna
troligen i närheten.
En viltrehabiliterares dag tar ofta slut
sent på natten, speciellt om vi har fått in
djur i kritiskt tillstånd och som behöver
mycket tillsyn. Det är långa dagar men
det är det värt.

Jag personligen fastnade för igelkottar
redan från början. De är väldigt speciella djur men otroligt tidskrävande när
de är små.
Hur ser situationen ut för igelkottar
i Sverige just nu?
Igelkottarna har det inte jättelätt just nu.
Beståndet har minskat kraftigt i stora
delar av landet och det finns många
otrevliga saker igelkottar kan råka ut för.
Grästrimmare är riktigt farliga eftersom
kottarna inte syns i högt gräs och kan få
fruktansvärda skador av grästrimmare.
Vi har fått in igelkottar med avkapade
ben, tarmar som hänger ut och halva
kinder och man kan bara tänka sig hur
de måste lida.
Trafiken tar förstås väldigt många
kottar, speciellt nattetid och grävlingen
är också lite av ett igelkottsgissel eftersom
de gärna äter igelkottar. Ibland ringer
folk som vill att vi ska släppa igelkottar
i deras område men om det inte finns

Vilka djur tar ni hand om?
Vi har tillstånd för igelkottar, alla fåglar,
ekorrar och harar. Det lustiga är att man
ofta får in ett stort antal individer av
samma djurart. Vissa år kan man exempelvis få in 40 ekorrar och andra år
kommer det inga. Det är samma sak med
exempelvis ugglor och igelkottar och det
hänger ju mycket ihop med väderleken
vilka djurungar man får.
Finns det något djur du brinner lite
extra för?
Jag tror nog att de flesta viltrehabiliterare
har något djur man brinner lite extra för.

Foto: Lena och Magnus Edelius

Små igelkottar är hungriga nästa hela tiden men dessa kottar är tillräckligt gamla för att kunna
äta själva - vilket är skönt för en trött rehabiliterare
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kottar på en plats så finns det en anledning – och ofta kan den anledningen vara
en grävling.
Gifter i jordbruket ställer också till
eftersom det dödar maskar och småkryp
som igelkottar gärna äter. Och välskötta
trädgårdar är heller inte bra för krabaterna då de får svårt att hitta bra övervintringsställen. För i tiden var utedassen
ett idealt vinterboende men sådana finns
det ju inte många av längre och det är ca
50% av igelkottarna som dör under vintern. Vanligtvis är det de yngre, oerfarna
kottarna som ryker. De äldre gör ofta
två bon så att de kan ta sig till sitt nödboende om det skulle hända den första
platsen något.

växter eller små lösningar så att de kan
ta sig upp. Och som jag nämnt tidigare är
grästrimmare riktigt farliga för igelkottar
så var försiktigt när du klipper högt gräs.
Om du ser små igelkottsungar ute
under dagtid ska man ha antennerna ute
för då finns det stor risk att mamman är
död. Och då gäller det att man är snabb
och tar upp dem innan flugorna börjar
lägga sina ägg på dem. Larverna kryper
nämligen in i alla kroppsöppningar och
äter upp igelkottsungen inifrån.

Foto: Lena och Magnus Edelius

Hur upplever du kontakten med de
som hittat djur?
Jag brukar säga att det är som att man
får betalt av djuren. Ofta får man ett fint
gensvar och det är som att de förstår att
man vill hjälpa dem.

Vad är svårast med att vara
viltrehabiliterare?
Att se alla hemska skador som ofta vi
människor har orsakat.

Vad gör dig riktigt glad?
När jag kan hjälpa ett djur att släppas
ut i det vilda. Att lyckas med en rehabilitering gör en glad in i hjärteroten. Det
kvittar vad det är för djur, det är bara så
fint att man har kämpat tillsammans och
får ett fint resultat.

Mata igelkottar.

Vad kan man som privatperson göra
för att hjälpa igelkottar?
Igelkottar vaknar till liv i mitten på april
och då är det viktigt att de får i sig näring
på en gång. Vill du hjälpa till kan du
ställa honungsvatten och kattpellets i
trädgården – men tänk på att använda
låga skålar.
Innan du tänder majbrasan ska du
noga kolla att det inte ligger någon kotte
och sover i riset och stäng gärna till håligheter och platser där igelkottar kan trilla
ner. Även trädgårdsdammar kan vara
farliga för igelkottar så rigga gärna upp

Hur kommer allmänheten i kontakt
med dig som viltrehabiliterare?
KFV har en hemsida – www.kfv-riks.
se – med nummer till alla viltrehabiliterare runt om i Sverige och där kan man
leta upp sitt område och kontakta aktuell
viltrehabiliterare. Men ring gärna först
så att man inte råkar kidnappa ett djur.
Text: Julieta Spoerer
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Till minne av Helga Schwarz
En trogen medlem och stor vän av vilda djur har gått ur tiden och vi kommer
aldrig att glömma dig. Genom föreningens fortsatta arbete för skadade vilda
djur och moderlösa djurungar kommer ditt minne att leva vidare.
Tack Helga
Catarina Krång genom styrelsen

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.
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Grodpatrullen rycker ut
Det beror på vädret men i slutet av mars och början april är det dags för
grodor, paddor och salamandrar att ta sig från sin övervintringsplats till sitt
lek- och fortplantningsvatten. Problemet är att många groddjur ofta behöver
ta sig över kraftigt trafikerade vägar för att nå till lekplatsen – vilket resulterar
i väldigt många groddjur aldrig når fram. Men det är här som Grodpatrullen
kliver in.
Grodpatrullen är ett initiativ som startades 2012 av den ideella föreningen
Djurens Ö och är en del av verksamhetens arbete för att långsiktigt öka
och bevara hotat groddjursbestånd i
Stockholms skärgård. Nu drar årets
första räddningsaktion igång. Många
groddjursarter som grodor, paddor och
salamandrar är idag utrotningshotade
och rödlistade i Sverige. Grodpatrullens
uppdrag är att se till att utrotningshotade groddjur under sin fortplantningsFoto: Sebastian Bolander

Det är farligt för groddjur att ta sig
över trafikerade vägar – det är därför
Grodpatrullen finns.
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period säkert ska kunna korsa vägar som
byggts mellan groddjurens övervintringsplats och lekvatten samt att dokumentera
resultaten.
– Allmänheten och myndigheter kan
göra mycket för att hjälpa det hotade
groddjursbeståndet i Sverige. Ett av de
främsta hoten mot groddjursbeståndet
idag är att många vägar anläggs helt
utan hänsyn till närområdets djur- och
naturliv, säger Lili Päivärinta, grundare
av Djurens Ö
Med groddjurstunnlar under vägen
kan groddjur korsa vägar utan att bli
överkörda. Trafikverket beslutade nyligen
om att det skulle byggas groddjurstunnlar
på en utsatt sträcka längs länsväg 222, ute
på Värmdö i Stockholms skärgård men
till följd av finansieringssvårigheter har
dessa ännu inte byggts.
Sebastian Bolander, groddjursexpert
och volontär på Djurens Ö, har deltagit i Grodpatrullen sedan starten kommenterar:
– Detta är riktigt sorgligt med tanke
på att det finns lösningar så att grodorna
säkert ska kunna korsa vägen till sitt lekoch fortplantningsvatten. Vi kommer
fortsätta hjälpa grodorna korsa vägen
under sin lekperiod till dess att vår hjälp
inte längre behövs och vi hoppas givet-

Foto: Sebastian Bolander

vis på extra stort engagemang i år för att
kunna rädda fler.
Idag finns det flera exempel på groddjurstunnelbyggen i Sverige, bland annat
på Gotland och Stockholms Stad arbetar
sedan ett par år tillbaka med att testa
groddjurstunnlar vid Solnavägen och i
Huddinge kommun.
Text: Julieta Spoerer

Groda som vaknat ur vintersömnen.
Foto: Sebastian Bolander

Vill du delta i Grodpatrullen?
I år påbörjades Grodpatrullen den
30 mars men vill du vara med framöver är du varmt välkommen att
kontakta Djurens Ö.
Arbetet kräver oömma varma
kläder, reflexväst, ficklampa, pannlampa och hink. Hjälpen pågår så
länge den behövs men vanligtvis
under 7 - 10 dagar, men som med
det mesta i naturen, beror det på
vädret när grodorna vaknar till liv.
Vill du veta mer eller anmäla
dig till nästa års Grodpatrull
redan nu? Kontakta då:

Groda i groddjurstunnel.
Foto: Sebastian Bolander

Lili Päiviränta
grundare Djurens Ö
lili.djurenso@gmail.com
070-227 8887
Sebastian Bolander
groddjursexpert Djurens Ö
sebastian.bolander@gmail.com
073-640 0170
Du kan också hitta information
på Djurens Ö facebooksida

Grodor leker och lägger ägg på samma
plats varje år - även om den platsen ligger
på andra sidan vägen.
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Viltvård i frontlinjen
Anti Poaching Unit (APU - i översättning ”grupp mot tjuvskytte”) har funnits
sedan 2007 och är en växande grupp engagerade personer som bedriver
viltvård genom att aktivt skydda vilda djur och deras livsmiljöer.
Med förebild från Afrika, där man
länge har organiserat sig för att skydda
de utrotningshotade djuren mot illegal
jakt, startades APU i Sverige av en grupp
poliser för att stoppa den grymma illegala jakten på varg. Idag omfattar APU´s
arbete alla vilda djur och ett nätverk av
Rangers har skapats för att förebygga illegal jakt på rovdjur och annat vilt genom
att hitta faror som fällor, förgiftningar
och miljöförstöring.
Tjuvjakten på varg och andra rovdjur är sedan många år mycket utbredd.
Hela 50 % av vargarna som dödats i
den så kallade skyddsjakten hade gamla
skottskador. Djur förgiftas, körs över
med skoter och bil, skjuts vid åtelplatser
(slaktrester) och fångas i illegala fällor.
Även illegalt uppsatta kameror används
för att underlätta tjuvjakten.
APU Rangers utbildas i patrullering
och i att se tecken på illegal jakt – som
exempelvis åtlar som är preparerade
med gift, gravar och eldningsplatser.
Rangern ingriper inte i första hand, utan
observerar, dokumenterar, rapporterar
och anmäler. Eftersom det kan uppstå
spänningar mellan Rangers och jägare
i skogen utbildas Rangers i konflikthantering.
Det finns Rangers med jägarexamen
och som är väl bevandrade i jaktfrågor och jaktlagstiftning, och det finns
Rangers med utbildning och erfarenhet
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av viltspårning och personsök. Rangers
använder sig av en spårningsmetod som
kallas tracking – som härstammar från
de nordamerikanska urinvånarna och
går ut på att, liksom djuren, använda alla
sinnen i naturen.
APU Rangers finns numera i flera
svenska regioner och i Norge. De tar
emot och ger information till boende och
besökare i naturområden, och tar även
emot och behandlar tips om jaktbrott

Conny Andersson på patrull.

Foto: Antipoachingunit.org

En ranger spendera ofta långa dagar ute i skogen.

och miljöförstöring. På deras hemsida:
www.antipoachingunit.org publiceras
fortlöpande information om misstänkta
aktiviteter och aktuella rättsfall över jaktbrottslighet. Via hemsidan kan intresserade människor som lever och arbetar
i naturområden komma i kontakt med
lokala Rangersgrupper, kanske för att
delta i en kurs och själv bli ett seende
öga i naturen och en beskyddare av de
vilda djuren.
APU genomför regelbundet vargspårningskurser i uppländska Rialareviret
med inriktning mot illegal jakt. APU har
från början engagerat sig i Rialarevirets

vargar men enligt Conny Andersson,
talesperson för APU Sweden, är de två
vargflockarna i Riala tyvärr utrotade.
Och situationen i Riala är inte unik,
överallt råkar vilda djur illa ut på grund
av människans framfart och det behövs
ständigt fler engagerade människor som
skyddar dem mot tjuvjägare och rovdjurshatare.
Text: Eva Diesen,
jurist och aktivist
Faktakällor (om inget annat anges) APU:s
hemsida: www.antipoachingunit.org
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Viltakuten – ett nätverk för
de vilda djuren i Stockholm
Under våren och sommaren är det fullt ös i naturen. Ungar föds på löpande
band och stressade djurföräldrar måste leta mat till de små som är hungriga
dygnet runt. Detta gör att det råder febril aktivitet i naturen samtidigt som
många djurungar lämnas ensamma under långa timmar då föräldrarna är ute
och letar föda.

Hur kan personer som hittat ett
vilt djur kontakta er?
Nätverket är ju inte en fysisk person utan
består av många olika organisationer och
viltrehabiliterare. Därför har vi satt upp
en hemsida där man som privatperson
14

snabbt kan gå in och hitta den viltrehabiliterare som ligger närmast dig och
som har tillstånd för att ta emot det uppFoto: Zela

Men när naturens aktivitet möter människan kan det ofta uppstå tråkiga situationer. Många djurföräldrar dödas i trafiken,
av okopplade hundar eller förolyckas på
andra sätt och det är därför lätt hänt att
djurungar blir övergivna eller skadade.
Det här sätter väldigt stor press på
engagerade viltvårdare och viltrehabiliterare runt om i Sverige och i Stockholm
har man av denna anledning skapat nätverket Viltakuten. Viltakutens mål är
att viltrehabiliterarna ska kunna få stöd
av varandra, att upphittarna enkelt ska
kunna hitta närmsta viltrehabiliterare
som har rätt tillstånd och att djuren
ska slippa långa transportsträckor och
onödig stress.
Vi pratade med Annika Kozok,
legitimerad veterinär på Roslagstulls
Djurklinik som är en av medlemmarna
i nätverket Viltakuten och ställde några
frågor.

Ju fler som hjälps åt, desto fler djur kan få
hjälp och släppas ut i det vilda där de ska vara.

hittade djuret. Det är viktigt att djuret
slipper långa transportsträckor och att
de så snabbt som möjligt får komma till
en lugn och trygg miljö.
På hemsidan finns också länkar till
andra organisationer som finns med i
nätverket och på deras hemsidor finns
mycket information för de som är intresserade av att hjälpa våra vilda djur.
Hur fungerar Viltakuten rent
praktiskt?
Vi har gjort ett väldigt utförligt förarbete där vi har noterat alla viltrehabiliterares resurser, vilka djurslag de har
tillstånd för och hur många djur de kan
ta emot. Via nätverkets mailinglista kan
alla anslutna ta kontakt med varandra
och få hjälp och stöd med att exempelvis
ta mot djurungar för handmatning eller
hitta en tillfällig lösning för exempelvis
en svan eller rovfågel.

timmar. Vi som sysslar med viltrehabilitering har händerna fulla med föräldralösa och skadade djur och det är jätteviktigt att man inte tar en djurunge
förrän man är ABSOLUT säker på att
den verkligen är övergiven. Är du osäker
så kan du ringa till en viltrehabiliterare
INNAN du tar djuret med dig.
Hur kan man hjälpa till?
Det finns alldeles för lite resurser i
Stockholm, vi behöver fler engagerade
och utbildade rehabiliterare som brinner
för vilda djur och deras vård. Du kan gå
utbildningar hos exempelvis KFV-Riks
och du behöver inte ha en stor voljär för
rovfåglar för att börja, det räcker med
att du kan ta emot däggdjursungar eller
fågelungar på våren. Sedan är naturligtvis bidrag alltid varmt välkomna. Leta
reda på en organisation du tycker ser bra
ut och skänk en gåva till de vilda djuren.

Vad vill ni uppnå med Viltakuten?
Framförallt är det ju att effektivisera
vården för vilda djur men vi hoppas också
förhindra att viltrehabiliterare får för
många djur på en gång. Alla insatser görs
på fritiden och på ideell basis så viltrehabiliterarna måste orka och ha tid, vilket
vi hoppas att Viltakuten ska kunna hjälpa
till med.

Text: Julieta Spoerer

Korta fakta
I nätverket Viltakuten ingår
bland annat privata
viltrehabiliterare, Djurens Ö,
KFV-anslutna viltrehabiliterare, viltvårdare, Lilla
vilthuset, Djurambulansen
Stockholm, Skansen, Svenska
djurskyddsföreningen,
Djurkliniken Roslagstull och
Nordens viltrehabilitering.

Vad skulle du vilja säga till den
engagerade allmänheten?
Ett stort problem under framförallt
vår och sommar - är kidnappning.
Välmenande människor plockar med
sig djurungar som de tror är övergivna.
Men många djurungar lämnas ensamma
under stor del av dagen då föräldrarna
är ute och letar mat och är alltså inte
alls övergivna fast de är ensamma i flera

Mer information hittar du på:
www.viltakuten.se
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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

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

Foto: iStockPhoto

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
djurpatienter 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 och alla gåvor är otroligt välkomna
och går direkt till vår verksamhet 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 kontakta oss eller att sätta in valfri summa
på vårt PostGiro.

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

För övriga gåvor är du
välkommen att kontakta:
Catarina Krång
catarina@viltrehab.se
073-642 87 12

På vår hemsida har vi några fina
produkter som du kan inhandla för en
billig penning så som en tjusig bildekal
och reflexvästar.
www.viltrehab.se/webbshop
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Ge bort ett medlemskap
Så här gör du:
• Fyll i talongen nedan.
• Klipp ut talongen och lägg i ett
kuvert, sätt porto på och skicka
till:

Foto: Christer Blomberg

Styrelsen för NVR
c/o: Catarina Krång
Hanskrokavägen 13
134 65 Ingarö
• Så skickar vi ett inbetalningskort.

Jag vill ge bort ett medlemskap
Dina uppgifter
Namn:

Födelseår:

Telefon:

Postadress:

Mottagarens uppgifter (Den som får medlemskapet)
Namn:

Födelseår:

Gatuadress:

Telefon:

Postadress:
17

Välkommen till Nordens
Viltrehabiliterings Årsmöte 2015
Datum: Söndag 31 maj
Plats: World Animal Protection Sveriges kontor på Kungsholmen (nära Stadshuset).
Hantverkargatan 5, Stockholm.
Tid:
Kl 15.00

1.

mötets öppnande

11.

eventuella fyllnadsval

2.

val av mötesordförande

12.

3.

val av revisor och
revisorsuppleant

val av mötessekreterare

4.

13.

val av valberedning

val av två justeringsmän
tillika rösträknare

14.

5.

bestämmande av årsavgift för
nästkommande kalenderår

fråga om mötet utlysts i behörig
ordning

15.

6.

ärenden som styrelsen
förelägger årsmötet

styrelsens årsberättelse och
redovisning av räkenskaper

16.

7.

revisionsberättelse

av medlem framställt förslag
(helst skriftligen) som styrelsen
tagit ställning till

8.

fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen

17.

övriga frågor

9.

18.

mötets avslutande

antal styrelseledamöter

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,
ekorrar och harpaltar 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

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

PLATS FÖR
PORTO

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

Bli medlem – Ditt stöd är djurens räddning
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.

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.

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 viltrehab@gmail.com

