
1

Medlemstidning nr 1 2016 för Nordens Viltrehabilitering

Kvitter från styrelsen • Balistaren kämpar sig tillbaka från utrotning 
Svensk viltrehabilitering – ett liv i det fria eller inget liv alls 
Välkommen till Nordens Viltrehabiliterings Årsmöte 2016 

Hur kan du stödja oss • Bli medlem – Ditt stöd är djurens räddning

BRANDEN I 
VÄSTMANLAND

 – Ur askan spirar livet

De vilda 
DJUREN INTAR 

Berlin



2 3

Kvitter från styrelsen

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.

Ansvarig utgivare
Styrelsen för NVR
c/o: C Krång
Hanskrokavägen 13
134 65 Ingarö

Föreningens webbadress 
www.viltrehab.se

Kontaktuppgifter för medlemsfrågor 
viltrehab@gmail.com

April, det är redan april och när ni läser 
denna text har det hunnit bli maj. Min 
favoritmånad. Vintermånaderna försvann 
i ett rasande tempo och det blev knappt 
tjäle här ute på Ingarö. Trots brist på snö 
matade jag givetvis fåglar och däggdjur 
på min tomt och har njutit av att betrakta 
djuren när de intagit sina foderbord. 
Apropå vinter och fågelmatning vill jag 
delge er en liten historia från den tiden 
då föreningen hade verksamhet uppe vid 
Angarnssjöängen i Vallentuna.

”Vintern 1997 hämtade jag alldeles i 
närheten av rehabcentret en domherre som 
flugit in med kraft i ett fönster. Den hade 
suttit på marken med uppburrade fjädrar 
och var mycket medtagen när den togs 

in i värmen hos upphittarna. Efter att ha 
sladdat runt i bygden en kvart hittade jag 
slutligen gården och körde in. Upphittarna 
visade krockstället på fönsterrutan. En 
fläck med spår av fjädrar vittnade om en 
kraftig kollision och jag tog den omtöck-
nade domherren i en transportbur och 
körde upp till Angarn. Den sattes i stillhet 
och värme och dagen efter hade den pigg-
nat på sig men kunde fortfarande inte sitta 
på en pinne. På den tredje dagen lyckades 
den ta sig upp på en sittpinne men fort-
farande återstod några dagar till av vila. 
Under den veckolånga vistelsen på rehab-
centret ägnade den sig åt att äta. Det enda 
som hördes inifrån buren, som var täckt på 
framsidan, var ett konstant knaprande på 

Frågor gällande tidning och material 
info@caligraph.se

Övriga frågor 
viltrehab@gmail.com

Layout 
Sofia Andersson

Tryckeri 
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Artiklar, debattinlägg och övriga 
åsikter av personlig karaktär delas inte 
nödvändigtvis av föreningen.
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solrosfrön. Till och med i transportburen 
på väg mot sin frihet åt den. Föreställ er en 
liten fågelbur, täckt med en handduk och 
det enda ljud som hördes var detta under-
bara knaprande. När jag öppnade locket 
och den flög sin väg såg jag i skogsbrynet 
en domherrehona komma den till mötes.”

Sommaren förra året var eländigt kall, 
inte minst för insektsätande fåglar och 
fladdermöss som påverkades negativt av 
bristen på insekter och jag hoppas inner-
ligt denna blir en varm och härlig sommar 
för allt levande.

Catarina Krång ordförande i NVR 

Foto: Pixabay
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Balistaren kämpar sig  
tillbaka från utrotning
Det är stekande hett, vi har åkt längs ringlande vägar rakt in i Balis inland och vi är 
långt från de vita stränder man förknippar med Bali. Det är Begawan Foundation 
som har lockat oss bort från sol och bad. Men när vi ser den stora fågelburen 
som står skuggigt under höga träd och de tiotal fåglar som flyger, äter frukt och 
putsar varandra utan att bry sig om oss besökare, är det värt varenda svettig 
minut. För mitt i denna lugna oas har vi förmånen att se balistaren – en fågel 
som till för några år sedan var ett mycket kort steg från total utrotning. 

Foto: Begaw
an Foundation

Balistaren är en vacker fågel. Fjädrarna 
gnistrar vita och bryts av genom svarta 
fjädrar på stjärt och vingar. Men mest 
spektakulärt är den klarblå färgen runt 
ögonen. Det råder ingen tvekan om att 
Balis nationalfågel är en riktigt skönhet. 

Men det är inte alltid lätt att vara 
vacker och balistarens vackra fjädrar har 
starkt bidragit till att fågeln befinner sig 
på gränsen till utrotning. Balistaren är 
dessutom lättskött och tillitsfull vilket 
gör den mycket efterfrågad som exo-
tiskt husdjur, och ett fågelpar ger upp 
emot 3 000 dollar på svarta marknaden. 
Kombinerar man detta med skövlingen 
av fågelns naturliga habitat är det inte 
konstigt att det för inte så länge sedan 
beräknades finnas endast fem fåglar kvar 
i det vilda.

Men 1999 fick Balis nationalfågel 
aktiva förkämpar. För det var då som 
Bradley och Debbie Gardner skapade 
Begawan Foundation vars första projekt 
var The Bali Starlin Conservation Project. 
Projektet skapades för att rehabilitera, 
föda upp och släppa ut balistaren och 
började med två fågelpar som gjorde den 
långa resan från England till Bali där de 
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blev förfäderna till uppfödningsprojektet. 
Ett projekt som sex år senare hade fött 
upp 85 fåglar och var redo för nästa steg 
– frisläppningen. 

Problemet nu var att hitta en trygg 
plats där fåglarna kunde börja sitt nya, 
vilda liv. Svaret blev Nusa Penida, en ö 
sydöst om Bali och under 2006 och 2007 
släppte man 65 fåglar. Idag är i stort sett 
hela ön ett fågelreservat och merparten 
av byaråden på Nusa Penida är aktivt 
engagerade i bevarandet av balistaren. 

Men Begawan Foundation vilade inte 
på lagrarna och 2010 flyttades projekt 
och fåglar till deras nuvarande plats utan-
för Ubud. Här delar de marken med Bali 
Green School och skolbarnen har en fan-
tastisk och ovanlig möjlighet att på första 
parkett se och delta i rehabiliteringen 
av balistaren. Och vem vet, kanske kan 
denna direkta insyn i vår vilda natur, 
vara precis det som behövs för att skapa 
en framtida generation som har den nöd-

vändiga förståelsen för att förändra situa-
tionen för världens vilda djur. 

Begawan Foundation har gjort en fan-
tastisk insats för balistaren som utan dess 
stöd, troligtvis hade varit utrotad idag. 
Men trots att de framgångsrikt fött upp 
och släppt många fåglar är balistarens 
framtida existens långt ifrån tryggad. 

Foto: Begaw
an Foundation

Foto: Begaw
an Foundation
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Hur du kan hjälpa balistaren

Adoptera en fågel eller skänk bidrag för mat, medicin och vård, underhåll av 
burar och bevakningen av de frisläppta fåglarna på Nusa Penida och Sibang.

Läs mer om balistaren på: www.begawanfoundation.org eller på 
www.facebook.com/begawanfoundation. 

Den illegala jakten fortsätter och även 
om Begawan Foundation jobbar intensivt 
med utbildning och information är det en 
lång väg kvar. Fåglarna faller även offer 
för katter och andra djur och liksom de 
fl esta andra vilda djur idag, hotas deras 
habitat. 

Historien om balistaren är därför bit-
terljuv. Det är en historia om människans 

girighet och hur denna girighet hotar och 
utrotar så många av världens fantastiska 
varelser. Men det är framförallt en his-
toria om styrka och envishet och beviset 
att några få människors vilja verkligen 
KAN göra skillnad. 

Text: Julieta Spoerer
Foto: Begaw

an Foundation
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Svensk viltrehabilitering  
– ett liv i det fria eller  
inget liv alls
Rätten att vårda vilda djur i Sverige är begränsad. Rävar, rådjur och grävlingar 
rehabiliteras sällan utan omhändertas istället av polis när de påträffas 
skadade eller sjuka. Men i England rehabiliterar man sedan länge just rävar, 
grävlingar och rådjur med framgång. Varför kan man inte göra detta även i 
Sverige? Är den svenska jaktförordningen föråldrad eller saknas viljan hos 
viltrehabiliterare att ta på sig en större arbetsbörda? 

Foto: Pixabay

För att få verka som viltrehabilite-
rare i Sverige krävs tillstånd från både 
Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. I 
Sverige har ett antal privatpersoner och 
föreningar beviljats ett sådant tillstånd. 
Varje viltrehabiliterare har klart fastställda 
riktlinjer för sin verksamhet och en vete-
rinär finns även kopplad till varje anlägg-

ning. Tillstånden som utfärdas gäller van-
ligen igelkott, ekorre, hare samt fredade 
fåglar. I vissa enstaka fall kan viltrehabi-
literare även vårda andra vilda arter, som 
exempelvis säl. Men detta förutsätter att 
viltrehabiliteraren ansöker om ett särskilt 
tillstånd för att vårda just det djuret. Den 
som påträffar ett skadat vilt ska vända sig 
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till polisen. Det är polisen som avgör om 
djuret ska avlivas eller omhändertas av en 
viltrehabiliterare. Detta innebär att många 
vilda djur som inte får rehabiliteras avlivas. 

Allt eller inget
Den tanke som ligger till grund för den 
svenska lagstiftningen är att vilda djur 
inte bör hållas i fångenskap utan leva ett 
liv i det fria. 

– Om djuret inte kan rehabiliteras och 
släppas ut igen bör det avlivas, skriver 
Naturvårdsverket på sin hemsida. Ett vilt 
djur ska inte hållas i fångenskap, oavsett 
om det är skadat eller inte. Det bör leva 
med andra djur av sin art i frihet. Ett djur 
som blivit vant att få mat av människor 
kan få svårt att klara sig på egen hand.

Ett liv i det fria eller inget liv alls tycks 
vara den tolkning som svensk lagstiftning 
gör. Det är bättre för viltet att avlivas 
än att leva i fångenskap. Samtidigt har 
man i Sverige en relativt snäv syn på vad 

som är möjligt att göra inom viltrehabi-
literingen. I Sverige anses många vilda 
djur vara alltför lättpräglade för att få 
rehabiliteras. Räv är en sådan art, som 
enligt svensk lagtolkning, anses vara allt 
för lättpräglad för att kunna rehabilite-
ras. Men frågan är om detta verkligen 
stämmer.  

 S:t Tiggywinkle i viltrehabilitering-
ens framkant
På S:t Tiggywinkle i England rehabili-
terar man sedan länge bland annat just 
räv. S:t Tiggywinkle grundades 1978 
av Les Stocker och 1992 tilldelades han 
den brittiska imperieorden för sitt arbete. 
Tillsammans med fru, son och persona-
len på kliniken omhändertar de uppemot 
10 000 skadade djur varje år. Kliniken 
är öppen 24 timmar om dygnet årets alla 
dagar. De tar emot i stort sett alla typer 
av vilda djur. Även större och mer krä-
vande arter som rävar, rådjur, svanar och 

Foto: Pixabay
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grävlingar. Målet är att alla vilda djur 
som vårdas på kliniken skall återgå till 
ett liv i det fria. I de fall där detta inte är 
möjligt får djuren bo kvar på kliniken i 
anpassade anläggningar. Detta innebär 
att djur som präglats så pass att de inte 
kan återgå till ett liv i det fria inte behö-
ver avlivas. Samma gäller även för djur 
som pådragit sig sådana skador att de 
inte längre klarar sig i det vilda. I nuläget 
lever igelkottar, illrar, vesslor, hermeli-
ner, grävlingar, ugglor, rävar, hjortar och 
en och annan ormvråk på detta vis i S:t 
Tiggywinkle. 

Svensk lagstiftning föråldrad
Sverige och England gör helt olika bedöm-
ningar. Där Sverige sätter viltets frihet 
framför allt, satsar England på att viltet 
ska få ett så gott liv som möjligt – även 
om det innebär ett liv i fångenskap. Hur 
kan man göra så olika bedömningar? Vad 
är egentligen det bästa för viltet? Och är 
ett liv i frihet det ända riktiga alterna-
tivet? Viltrehabiliteraren Lili Päivärinta 
anser att den svenska jaktförordningen 

inte är anpassad till den kompetens och 
kunskap som finns inom viltrehabilite-
ringen idag men konstaterar samtidigt 
att den är svårt att rucka på. 

Kostsamt men viljan att hjälpa finns
Rehabilitering av större arter är kost-
samt. Större djur förutsätter större 
anläggningar, mer personal och en betyd-
ligt mer omfattande veterinärvård. Detta 
för även med sig större kostnader. S:t 
Tiggywinkle finansierar sin verksamhet 
genom medlemskap, donationer och fad-
derskap. I Sverige bedriver de flesta viltre-
habiliterare sin verksamhet på sin tomt 
och med begränsade medel. Att ytterli-
gare öka arbetsbelastningen på svenska 
viltrehabiliterare är därmed inte själv-
klart. Ändå finns viljan att göra mer. 
Lili Päivärinta har under en längre tid 
jobbat för att förverkliga sin dröm – ett 
Viltsjukhus, där även större djur ska 
kunna vårdas och rehabiliteras. Hon har 
konkreta planer på att även rehabilitera 
större djur i framtiden.

– Vi kommer på sikt försöka få till-
stånd för att rehabilitera säl och rådjur. 
Älg är svårt, då väldigt stora ytor krävs 
samt hantering blir svårt. Möjligtvis att 
vi i första steget kan ta in en älgkalv som 
sedan får komma till en djurpark. 

Men vad skulle det innebära om man 
utökade den svenska viltrehabiliterings-
rätten? Svaret på frågan kan tyckas själv-
klar men den är ändå värd att ställa med 
tanke på hur den svenska viltrehabilite-
ringsrätten ser ut. Lili Päivärinta tvekar 
inte kring svaret. 

– Fler djur skulle ju få en andra chans 
till att leva vidare istället för att bli avli-
vade. 

Text: Isadora Spoerer

Foto: Pixabay
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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 fi nns 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 
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 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:

Catarina Krång
viltrehab@gmail.com
08-420 203 25

VÄRVA EN MEDLEM
Våra medlemmar är vår största styrka. 
Ju fl er 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 fl er genom att ge bort 
ett medlemskap.

Du kan antingen göra det genom att 
fylla i talongen till höger eller genom att 
besöka vår hemsida: 
www.viltrehab.se
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Foto: Pixabay

   Jag vill ge bort ett medlemskap

Namn:

Gatuadress:

Postadress:

Födelseår:

Telefon:

E-post:

Dina uppgifter 

Mottagarens uppgifter (Den som får medlemskapet)
Namn:

Gatuadress:

Postadress:

Födelseår:

Telefon:

E-post:
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Branden i Västmanland  
– Ur askan spirar livet
Branden i Västmanland har kommit att gå till historien som en av de största 
i svensk modern tid. Över 13 800 hektar brann, en man omkom och flera 
skadades. Totalt evakuerades omkring 1000 personer och 2 000 tamdjur. 
Räddningsarbetet var enormt och oron stor – speciellt för de vilda djuren. 
Vart sökte de sig? Och vilka konsekvenser fick branden för deras liv? Drygt 
ett och halvt år efter branden vänder vi blicken mot Västmanland för att ställa 
dessa frågor. 

Larmet om branden inkom torsda-
gen den 31 juli 2014. Klockan var då 
13.29. På ett kalhygge i nordöstra delen 
av Surahammars kommun, nära grän-
sen till Sala kommun, hade man under 
dagen utfört markberedning. Det hade 
varit varmt och torrt under hela julimå-
nad. Semesterfirare runt om i landet njöt 
av värmen och kvällspressen skyltade med 
värmerekord. När larmet inkom till SOS 
Alarm uppgavs branden vara 20 x 30 
meter. Men den växte snabbt. Under två 
intensiva veckor pågick släckningsarbetet 
men väder och vind, resursbrist och en 
svårnavigerad terräng gjorde släcknings-
arbetet svårt. 

Flykten undan lågorna: dit sökte sig 
de vilda djuren
Medan människor och tamdjur evaku-
erades från det brandhärjade området 
fanns det inte mycket som räddningsper-
sonalen kunde göra för de vilda djuren. 
Sedan tidigare visste man att större djur, 
så som älgar, hjortar, rådjur, rävar och 
grävlingar klarar sig relativt väl i samband 
brand. De känner av röken på håll och 
flyr in i angränsande områden. Betydligt 

värre är det för små djur. Sniglar, spind-
lar, ödlor, ormar, paddor, möss och sorkar 
blir ofta kvar i området. Där söker de 
skydd i håligheter och under mark. Vid 
mindre bränder kan många klara sig på 
detta sätt. Studier från utlandet visar att 
många arter klarar sig förvånansvärt väl 
genom att uppsöka fuktiga krypin. Men 
skogsbranden i Västmanland var omfat-
tande och marken blev på stora områden 
väldigt het. Därför befaras många mindre 
djur ha dött till följd av branden. Även 
fågelungar som ännu inte lärt sig att flyga, 
som till exempel orrar och tjädrar tros ha 
tagit stor skada av branden.

Viltstängslen – en dödsfälla?  
En fråga som oroade många var viltstäng-
slen som omgav stora delar av det brand-
härjade området. Kunde det vara så att 
dessa stängsel som satts upp för att skydda 
djuren från att komma ut på trafikerade 
leder även lett till att de stängdes inne i 
det brandhärjade området? 

– Det förekom uppgifter om djur längs 
viltstängsel på riksvägarna i området, men 
Länsstyrelsen ska ha kontrollerat detta 
och de fann inga skadade eller trängda 
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djur vid viltstängslen. Större djur reage-
rar tidigt på brandrök och det krävs nog 
väldigt olyckliga omständigheter för att 
djur ska bli omringade mellan eld och 
viltstängsel, säger Didrik Vanhoenacker, 
jourhavande biolog vid Naturhistoriska 
riksmuseet.

Hjälpande händer på plats
Medan oron växte sig allt större runt 
om i landet bestämde sig organisationen 
Djurens rätt för att starta och finansiera en 
räddningsaktion i området. Under bran-
dens andra vecka koordinerade de arbe-
tet där viltrehabiliterare från närområ-
det patrullerade det drabbade området. 
Även viltrehabiliterare från andra delar 
av landet kontaktades och var beredda att 
rycka ut. Camilla Björkbom, förbundsord-
förande för Djurens rätt beskriver utma-
ningarna med räddningsaktionen. 

– Svårigheten för viltrehabiliterarna var 
att de inte fick tillgång till själva området. 
De kunde bara röra sig utanför avspärr-

ningarna. De fick förlita sig på rapporter 
från allmänheten om skadade djur.

Avspärrningarna som sattes upp av 
säkerhetsskäl gjorde att räddningsaktio-
nen bara kunde omhänderta ett begränsat 
antal vilda djur. Enligt Camilla Björkbom 
går det inte att utesluta att det fanns ska-
dade djur i området som inte fick vård även 
om kompetensen fanns på plats. 

– Viltrehabiliterarna var beredda för att 
ta hand om rök- och brännskadade samt 
chockade djur. Men det var bara något 
enstaka djur, främst igelkottar som hit-
tades med rökskador.

Ändå ser Camilla Björkbom tillbaka på 
räddningsaktionen som en viktig erfaren-
het som i framtiden kan leda till ett effek-
tivare räddningsarbete.   

– Vi har byggt upp samarbetet med 
viltrehabiliterare och det finns möjlighet 
att genomföra liknande insatser vid fram-
tida katastrofer.

Djurens rätt drog ett tungt lass och stod 
även för finansieringen av räddningsaktio-

Foto: Pixabay
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nen. Hade inte statliga och kommunala 
aktörer kunnat göra mer?  

– Kommuner och media hjälpte till jät-
tebra att sprida information om var all-
mänheten kunde vända sig om de hittade 
skadade djur, och räddningstjänst och per-
sonal på plats hade också numret. Det var 
väldigt positivt och alla ska ha en stor 
eloge, säger Camilla Björkbom. 

Samtidigt som hon gärna skulle se en 
gemensam krisplan som aktivt tar tillvara 
på viltrehabiliterarnas kompetenser. 

– Det vore bra att ha en krisplan till-
sammans med kommunala aktörer inför 
liknande framtida katastrofer så att kom-
munen känner till att viltrehabiliterare 
finns.

Ur askan spirar livet
Trots att branden orsakade stor skada och 
lidande för såväl människa som djur har 
branden även fört något gott med sig. I det 
brandhärjade område har en unik miljö 
vuxit fram som endast kan uppstå just 
genom brand. Detta har gett upphov till 
en ovanlig flora och fauna som kommer 
att skyddas genom ett nyinstiftat natur-
reservat. 

Hälleskogsbrännan – ett av Sveriges 
största naturreservat
Kort efter branden uppstod funderingar 
kring att instifta ett naturreservat i det 
brandhärjade området som tidigare huse-
rat tre mindre naturreservat. Det fanns en 
önskan om att skydda den unika miljö 
som uppstått och samtidigt göra den till-
gänglig för allmänheten. Förra året öpp-
nade naturreservatet och det är redan 
omtyckt och välbesökt. Naturreservatet 
som omfattar 6 400 hektar är ett av Syd-
och Mellansveriges största. Forskning och 
inventering av djur- och växtliv i reservatet 

har påbörjats och det finns bl.a. kameror 
som tar kort på djur som rör sig i området.

Ett hackspettseldorado
Att bränder är en nödvändighet för att 
bevara mångfalden i naturen är inget nytt 
inom naturvården. Det är inte ovanligt att 
man anlägger mindre naturvårdsbränder 
just för att gynna de arter som är beroende 
av den miljö som uppstår efter en brand. 
Didrik Vanhoenacker, jourhavande biolog 
vid Naturhistoriska riksmuseet, berät-
tar att miljön i det brandhärjade områ-
det förändras helt. På många områden 
har hela förnalagret brunnit upp och där 
finns bara mineraljord kvar. Detta gör att 
djur som levde i området tidigare inte alls 
trivs. Istället spirar växter och arter som 
inte fanns där tidigare. Skalbaggar och 
insektslarver som frodas i brandhärjad 
ved finns det nu gott av. Något som i sin 
tur gett upphov till att många hackspet-
tar söker sig dit. 

– Just nu är Hälleskogsbrännan 
ett hackspettseldorado, säger Didrik 
Vanhoenacker.

Den som besöker området kan bevittna 
detta skådespel. 

Text: Isadora Spoerer

Foto: Pixabay
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De vilda djuren intar  
Berlin
Det är inte bara konstnärer, entreprenörer och kulturälskare som söker 
sig till Berlin. Under de senaste åren har även allt fler vilda djur sökt sig 
till staden. Rävar, vildsvin, mårddjur och tvättbjörnar har kommit att bli 
en del av stadsbilden. I gryningen korsas deras vägar: morgonjoggaren, 
nattlivsnjutaren, den morgonpigga arbetsmyran, den sömnlöse poeten, den 
rödskimrande räven, det rufsiga vildsvinet och den nyfikna tvättbjörnen. Men 
vad är det som gjort att dessa vilda djur lämnat sitt naturliga habitat och 
etablerat sig i staden? 

Berlin är en grön stad. Omkring 40 % av 
staden utgörs av grönområden och vat-
tendrag. Något som gjort huvudstaden 
attraktiv för både människor och djur. 
Speciellt rävar, tvättbjörnar, och vildsvin 
har fått fäste i staden och utgör en väx-
ande population. Idag har man uppskatt-
ningsvis ca 2 000 vilda rävar i huvudsta-
den. Men även mårddjur och vilda kani-
ner etablerar sig i allt snabbare takt. 

Stadslivet är inte något för alla
Men stadslivet passar inte alla. Vissa arter 
anpassar sig bättre till livet i staden än 
andra. Räven och vildsvinet tycks vara 
speciellt lämpade för Berlinpulsen; de 
har på kort tid etablerat sig och utgör en 
snabbt stigande population. Men andra 
arter klarar sig inte lika väl i den nya livs-
miljön. Varför är det så? Denna fråga har 
börjat intressera vetenskapen. 

Foto: Pixabay
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– Vi har ännu ingen förklaring till 
varför vissa arter klarar sig bättre i staden 
än andra, säger professorn Heribert 
Hofer vid Leibniz-Institut für Zoo- und 
Wildtierforschung, IZW till tidningen 
Die Welt. 

För att gå till botten med den frågan 
har Leibniz-Institutet für Zoo- und 
Wildtierforschung tillsammans med den 
statliga radiokanalen Rundfunk Berlin-
Brandenburg startat projektet „Füchste 
in der Stadt“ (Rävar i staden). Berlin och 
Brandenburgbor uppmuntras att höra av 
sig med iakttagelser, bilder och inspel-
ningar. Förhoppningen är att forsknings-
projektet ska öka kunskapen om de vilda 
djurens liv i staden och förklara varför 
vissa arter etablerar sig fortare än andra.

Räven trivs i staden 
Tidiga morgnar och sena kvällar kan 

man se räven smyga runt i jakt på föda. 
Symboliska platser för staden som 
Alexanderplatz, Museumsinsel (där stor 
del av Berlins äldsta museer ligger) och 
Palast der Republik har alla fått fyrbenta 
hyresgäster. Och rävarna är många, det 
bekräftar vilddjursreferenten Derk Ehlert:

–”I nuläget finns det fler rävar i staden 
än i skogen, till yta sett”

Möjliga förklaringar till rävens eta-
blering
Enligt Naturschutzbund Deutschland, 
NABU finns det flera möjliga förklaringar 
till varför just räven etablerat sig så fram-
gångsrikt i staden. Räven är väldigt duktig 
på att anpassa sig till olika livsmiljöer. 
Som allätare har den i staden tillgång till 
mat i form av sopor och kvarblivna mat-
rester. Även katt och hundmat som ställts 
ut duger fint för räven. Och genom sin 

Foto: Pixabay
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jaktförmåga utökas menyn med möss, 
råttor, fåglar och vilda kaniner som det 
finns gott om i staden. Kort sagt kan man 
säga att livsmedelsförsörjningen i staden 
är större än i rävens naturliga livsmiljö.  

Dessutom är räven även skicklig på att 
hitta krypin där den kan bygga sitt bo. 
Pannor och rörsystem som finns i anslut-
ning till många byggnader passar räven 
bra som boende. Och bon som överges 
upptas snabbt av en annan räv. 

En framgångsrik kamp mot rabiessmit-
tan har även bidragit till rävens välmå-
ende. I Tyskland har ingen rabies påträf-
fats hos räv sedan 2006, något som ytter-
ligare stärkt rävens hälsa och fortplant-
ningsförmåga. Sist men inte minst har 
räven en relativt trygg tillvaro i staden 
– bilar och buller till trots. Det råder näm-
ligen jaktförbud i stora delar av staden. 
I så kallade ”fredade områden” såsom 
bostadsområden, parker, kyrkogårdar 
och trädgårdar är jakt strängt förbjudet 
på grund av, säkerhetsskäl. Alla goda för-
klaringar till varför räven blivit en etable-
rad Berlinbo. 

Fyrbenta Berlinbor orsakar blan-
dade känslor 
Rävens etablering i staden har utlöst blan-
dade känslor. Som så ofta när det kommer 
till de vilda djurens liv uppstår problemen 
i mötet med människan. Medan många 
tycker att vilda djur i deras närområde 
är berikande, beklagar sig andra över 
skador i trädgården och oroar sig för 
smittspridning. Därför poängterar staden 
Berlin vikten av att vilda djur behand-
las som just vilda, även om de väljer att 
bo i staden. Rävar är, likt alla inhem-
ska djur i Tyskland, inte aggressiva och 
attackerar inte människor oprovocerat. 
Räven är skygg och håller alltid ett visst 

”flyktavstånd” till människan. Men när 
rävar blir matade av människor förlorar 
de sin naturliga skygghet och kan komma 
människor väldigt nära. Något som kan 
ställa till med problem. För att motverka 
detta finns en lag som strängt förbjuder 
utfodring av vilda djur. Den som bryter 
mot denna lag riskerar böter på 5000€. 
Vilda djur är vilda – och för deras och 
människans eget bästa är det viktigt att 
de förblir det. 

Text: Isadora Spoerer

Foto: Pixabay
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Välkommen till Nordens  
Viltrehabiliterings Årsmöte 
2016
Datum: Söndag 29 maj
Plats: Hundstallet, Åkeshovs Gårdsväg 10, Åkeshov
Tid: 15.00

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 
revisorssuppleant

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 styrelsen 
tagit ställning till

17. Övriga frågor

18. Mötets avslutande
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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 
fi nns 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) bil-
dades 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 omhän-
derta tornseglare, fl addermöss, igelkottar, 
ekorrar 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 organisa-
tion 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

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. 

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 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.


