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Gästkvitter
Camilla Björkbom, ordförande Djurens Rätt

Det började med att ett rådjur dök upp
i trädgården. Han verkade lite medtagen
och en foderstation sattes upp. Därifrån
dröjde det inte länge förrän fyra älgar hittade till foderstationen. Det var dags att
expandera.

Efter nästan tre månader verkar älgarna
ha begett sig djupare in i skogen, men
rådjuren kommer fortfarande förbi. De
har gett mig många magiska ögonblick
under vintern där jag har fått lite insyn
i deras liv.

En foderstation blev till fem med pellets,
morötter och äpplen. Det var som i en
vintersaga att titta ut genom fönstret och
få se rådjur och älgar äta eller ligga och
vila i trädgården, och att veta att utfodringen gör det lite lättare för dem att ta
sig igenom denna långa och kalla vinter.

Om vi kan visa de vilda djuren lite vänlighet, varför skulle vi inte göra det?

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.

Frågor gällande tidning och material
isadora.spoerer@hotmail.com
Övriga frågor
viltrehab@gmail.com
Layout
Sofia Andersson
info@sofiaillustration.com

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

Tryckeri
Hofors Digitaltryck StjärnDistribution AB
www.hoforsdigitaltryck.se
Artiklar, debattinlägg och övriga
åsikter av personlig karaktär delas inte
nödvändigtvis av föreningen.

Föreningens webbadress
www.viltrehab.se
Kontaktuppgifter för medlemsfrågor
viltrehab@gmail.com
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APU tar kampen mot
tjuvjakt och miljöbrott
i svenska skogar
Stiftelsen Anti Poaching Unit, APU grundades 2007 av två poliser. Målet
var att stoppa illegal jakt och miljöförstöring. Elva år efter starten har
stiftelsen ett brett nätverk av volontärer och deras insatser tar vid där
myndigheternas resurser slutar. De patrullerar skogar och naturområden
och polisanmäler tjuvjakt och miljöbrott. De förebygger även att nya brott
begås genom att finnas på plats och avskräcka med sin närvaro. Vi fick oss
en pratstund med APU´s ordförande Madeleine Parkeborn.
Text: Isadora Spoerer

Ni arbetar för att förebygga och
motverka illegal jakt och miljöförstöring. Hur bedriver ni ert
arbete i praktiken?

Ibland sker även lokalt vänskaps- och
intressejäv där tjänstemän ser mellan
fingrarna på vissa brott. Samtidigt sker
många andra typer av brott som trafficking av fridlysta växter och ägg, vilka
sedan säljs på den svarta marknaden.

– Vi patrullerar regelbundet i den svenska
naturen, och vi förebygger genom vår
närvaro men även genom att polisanmäla
brott. Vi nätverkar lokalt på olika platser
i Sverige och tar emot tips från allmänheten som vi försöker följa upp. På många
platser i Sverige känner sig människor
hotade av lokala tjuvjägare och vågar inte
själva anmäla brotten, säger Madeleine
Parkeborn.

Ni har ett brett nätverk av volontärer runt om i landet. Vad har
volontärerna för bakgrund?

– Många kommer från försvarsmakten,
ordningsmakten eller privat säkerhetsbransch och alla gör detta på sin fritid.
Man kan säga att vi fungerar på samma
sätt som exempelvis Räddningssällskapet
och Missing People – vi vill göra samhällsnytta utan att vara en del en myndighet.

Varför är har ni lagt ert fokus på
just illegal jakt och miljöbrott?

– Olaglig jakt sker i stor omfattning i
Sverige. Många gånger motiverad av ett
svårförklarligt hat mot vissa rovdjur.
Polis och Länsstyrelser saknar resurser
att ta tag i detta och det är inte ovanligt
att anmälningar inte ens tas upp lokalt.

Kan man engagera sig som privatperson i er verksamhet?

– Om man har rätt kvalifikationer kan
man bli volontär-ranger. Man utbildas då
av oss och efter godkänt prov skriver man
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på för ett begränsat antal patruller per år.

anslag alls. Så vår verksamhet bygger
helt på frivilliga insatser och donationer.
Våra ekonomiska resurser är knappa så
donationer är därför mycket viktiga för
verksamheten.

Kan man engagera sig på något
annat sätt?

– Man kan också bidra med sin kompetens och stötta upp i exempelvis insamlingsarbetet.

Vad används pengarna till?

– De går till utrustning och andra
omkostnader för patrulleringen. Ju större
ekonomiska medel vi får desto mer nytta
kan vi göra!

Kan man skänka ett ekonomiskt
bidrag till er verksamhet?

– Gärna! Vi får för närvarande inga

VILL DU SKÄNKA ETT BIDRAG TILL INSAMLINGSSTIFTELSEN APU?
SÄTT DÅ IN DITT BIDRAG PÅ BANKGIROT 803–6162.
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Djurens ö uppmanar
till nationell städtävling
För att komma tillrätta med den tilltagande nedskräpningen vid
Skeppsdalaström har Djurens ö startat en städpatrull. Tolv sopsäckar
krossat glas, blöjor, bildelar och fimpar har de fått ihop sedan starten för
sex månader. Arbetet har gett resultat. Det har inte bara blivit renare på
platsen utan även bidragit till ett förändrat beteende – folk har slutat att
dumpa sitt skräp där. Nu uppmanar Djurens ö till en nationell städtävling.
Text: Isadora Spoerer

Ni har startat en städpatrull. Varför
har ni gjort det?

Varför har det blivit så skräpigt
just där?

– Vid Skeppsdalaström där vi under 5 år
bedrivit grodräddning och det nu byggs
grodtunnlar har det vid parkeringen varit
en dumpningsplats! Då vi patrullerar i
området har vi sett hur det bara blivit
värre med åren, säger Lili Päivärinta på
Djurens ö.

– Det är ju så att om en plats är skräpig
så tror folk att det är ok att dumpa skräp
där. Vi bestämde oss för att plocka upp
allt skräp för att förhindra att djur och
människor skadas. Vi fick ihop 12 sopsäckar med allt möjligt skräp, krossade
flaskor, bildelar, blöjor, fimpar, byggmaFoto: Djurens Ö
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terial, tidningar, kläder, papper m.m.,
berättar Lili.

En jury på Djurens ö kommer utse de
bästa patrullerna som kommer prisas
med en badhandduk, kalender samt tygpåse från Djurens ö.
Djurens ö efterlyser även samarbeten
med andra organisationer som jobbar
mot nedskräpning.
Förhoppningen är att denna tävling
ska bli starten på fler städaktioner över
landet.

Djurens ö dokumenterade arbetet
och tog bilder före och efter städkampanjen. Ett halvår senare kom
de tillbaka.

Foto: Djurens Ö
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– Efter 6 månader som nu gått är platsen
fortfarande ren och inget nytt skräp är
slängt där! Detta tyder på att människor
inte längre vill slänga sitt skräp på platsen
då det är rent och fint. Det innebär att
vår städningsinsats fungerade!

Under våren kommer Djurens ö
arrangera flera städdagar där de
rensar andra platser från skräp. De
kommer även under april månad uppmana till en nationell städtävling.

– Vi kommer under april gå ut på våra
sociala medier och utlysa en tävling där
människor runt om i Sverige uppmanas
att starta egna städpatruller, berättar Lili.

Vill du starta en egen
städpatrull?

Hur går det hela till?

– Det hela går ut på att vi vill uppmana
människor att skapa ” städpatruller” där
man i sin kommun, stad eller område
städar upp en plats där det är väldigt
skräpigt.

Gå då in på www.djurenso.se
och läs om hur du kan vara med
i tävlingen.
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Den globala uppvärmningen:
Mer än hälften av alla vilda
djur hotas av utrotning
Orkaner, tyfoner och omfattande eldsvådor har på kort tid blivit ett
vanligt inslag i nyhetsrapporteringen. Däri står människan och hennes
egendom ofta i fokus. Men vilka konsekvenser får egentligen den globala
uppvärmningen för vilda djur? Och vem tar hand om dem? I en nysläppt
rapport framgår att mer än hälften av alla vilda djur hotas av utrotning
ifall uppvärmningen fortsätter i samma takt.
Text: Isadora Spoerer
Foto: Pixaby

I rapporten ”Wildlife in a Warming World”
framgår att uppemot hälften av alla djur i
de mest artrika områdena hotas av utrotning ifall utsläppen fortsätter i dagens takt
och jorden värms upp till 4,5 grader.
Rapporten är ett samarbete mellan
forskare från WWF, Tyndall Center vid
University of East Anglia och James Cookuniversitetet. Tillsammans har de undersökt klimatets påverkan på 80 000 växtoch djurarter i 35 av jordens mest artrika
områden. Rönen talar sitt tydliga språk:
det är bråttom.
– Slutsatserna är mycket oroande och
alarmerande. Men vi kan vända trenden,
minska koldioxidutsläppen och skapa
spridningskorridorer så att djur kan förflytta sig. Loppet är inte kört. Men regeringar, länder och företag måste agera till
skydd för klimatet, inte minst vid investeringsbeslut, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF om rapporten.
Samtidigt som arbetet med att få maktha9
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vare att förstå allvaret har det praktiska
arbetet med att hjälpa utsatta djurarter
blivit allt viktigare.
World Animal Protection är en av världens största internationella djurskyddsorganisationer. De jobbar långsiktigt och
mångsidigt för djurens rättigheter världen
över och bedriver allt från egna insatser
till politiskt påverkansarbete.

Hur jobbar ni för att hjälpa
vilda djur som drabbats av klimatförändringarna?

Foto: Pixaby

– Vi hjälper djur som drabbas av översvämningar, orkaner, torka och kyla.
Främst hjälper vi katastrofdrabbade djur
med mat och vatten, men även veterinärvård och skydd, säger Lise-Lott Alsenius,
på World Animal Protection Sverige.
Men klimatet är inte den enda som hotar
djuren. Konsekvenserna av den omfattande
nedskräpning skördar offer varje dag.
World Animal Protection jobbar aktivt
med att minska och motverka nedskräpningen av naturen.
– Vi arbetar även mot spöknät i haven
som skadar och dödar hundratusentals
havslevande vilda djur varje år, säger LiseLott Alsenius.
Bland miljö-och djurvänner är frustationen stor över situationen. Det ter sig
oändligt orättvist att just djur och natur ska
drabbas hårdast av en katastrof som de inte
bidragit till och inte heller kan förhindra.

Vad kan man som privatperson
göra för att hjälpa vilda djur som
drabbats?

– Som privatperson kan du framför allt
arbeta för att ha så liten klimatpåverkan
som möjligt, och gärna stödja vårt arbete
ekonomiskt, säger Lise-Lott Alsenius.
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Valårsenkät:
Så vill riksdagspartierna
utveckla viltvården
I september går Sverige till val. Experterna förutspår en tuff valrörelse
med fokus på sjukvårds-och integrationsfrågor. Vi valde därför att skifta
fokus och ställa tre centrala viltvårdsfrågor till riksdagspartierna. Vilka
jaktmetoder bör förbjudas? Hur ska man komma åt den illegala jakten?
Och hur bör man göra med det allmänna uppdraget?
Text: Isadora Spoerer

Det råder enighet om att jaktmetoder som innebär ett stort lidande för
djuren bör vara förbjudna. Socialdemokraterna vill dock se lättnader i
licenskraven för ljuddämpare och viltkameror. Moderaterna är beredda att
öppna upp för ytterligare jaktmetoder
ifall vi skulle se en kraftig ökning av
invasiva arter och Vänsterpartiet vill
av miljöskäl förbjuda blyammunition.

12

Foto: Pixaby

Det råder även enighet när det
kommer till problemen med den
illegala
jakten.
Moderaterna,
Sverigedemokraterna, Miljöpartiet,
Centerpartiet, Krist-demokraterna
och Vänsterpartiet förespråkar fler
poliser och ökade resurser till jaktbrottsbekämpning. Vikten av utbildning och information förespråkas även
av flera partier. Sverigedemokraterna
tror på en aktiv viltförvaltning skulle
kunna leda färre jaktbrott.

Enbart Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill se över det allmänna uppdraget och öppna upp för andra
organisationer (som t.ex. Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet
och Nordens Viltre-habilitering).
Kristdemokraterna tycker att frågan
bör övervägas. Övriga partier är
nöjda med rådande upplägg.

FRÅGORNA SOM STÄLLDES
1. Vilka jaktmetoder bör vara tillåtna?
Vilka bör förbjudas?

2. Hur ska man komma tillrätta med
tjuvjakten?

3. Jägarförbundet tilldelas varje år

närmare 50 miljoner kronor inom det
s.k. allmänna uppdraget för att sköta
och organisera delar av jakten och
viltvården. Bör man se över denna
modell? Ser ni någon öppning i att
även finansiellt stötta andra organisationer? Som t.ex. viltrehabiliterares
verksamhet?

MODERATERNA
1. All form av jakt är hårt reglerad i lag

vilket innebär att alla tillåtna jaktmetoder också är det. Vi ser i dagsläget ingen
anledning att förbjuda någon av de tillåtna
jaktmetoderna. Om vi ställs inför nya situationer, exempelvis nya invasiva arter, kan
det däremot finnas anledning att se över
vilka metoder som ska vara tillåtna för
att förhindra spridningen av dessa arter.

2. All tjuvjakt är förkastlig och bidrar

Isak From, riksdagsledamot

till att minska allmänhetens höga acceptans för jakt. Att komma åt den här typen
av brottslighet är dokumenterat svårt.
Moderaterna föreslår stora satsningar på
polisen och tror att det kommer att öka
förmågan att lösa alla typer av brottslighet, inklusive tjuvjakt.

1. Vi står bakom det regler som finns i

3. Svenska Jägareförbundets arbete enligt

SOCIALDEMOKRATERNA

Naturvårdsverkets författningssamling.
Vi kommer att lägga förslag om lättnader i licenskraven gällande ljuddämpare
och viltkameror. Vi behöver även se över
jakttiderna utifrån främst klimatförändringarna. Vi ser behov av att utvärdera
fällfångsten och är tveksamma till att til�låta bågjakt i Sverige.

2. Vi arbetar kontinuerligt med att för-

bättra tilltron till de beslut som tas. Vi ser
bekymmer med att få brott leder till fällande domar och vi tror att polisen behöver
få i uppdrag att öka kunskapen om brottens karaktär.

3. Vi ser en stor fara med ett upphandlat

system, då vi inte tror att det skulle gynna
viltvården. Naturvårdsverket bör ha i uppdrag att bedöma om nya organisationer
bör ges viltvårdande uppdrag.

det allmänna uppdraget fungerar väl och
utförs på ett både effektivt och ansvarsfullt
sätt. Det allmänna uppdraget är ett bra
exempel på ett gott samarbete mellan det
civila samhället och myndigheter. Genom
det allmänna uppdraget får staten tillgång
till Svenska Jägareförbundets nätverk och
når därmed ut till en stor del jägare på ett
kostnadseffektivt sätt. Jägarnas insatser
är av yttersta vikt för den svenska viltvården. Moderaterna anser att Svenska
Jägareförbundet fortsatt ska ha intakt
ansvar för det allmänna uppdraget. Vi
har inga förslag om ett särskilt stöd för
viltrehabiliterares verksamhet.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Runar Filper, jaktpolitisk talesperson

1. Alla idag tillåtna jaktmetoder bör fort13

sätta vara det. Bågskytte är en omdiskuterad jaktmetod som vi hittills inte sett som
ett jaktalternativ då vi anser att risken för
skadeskjutningar och lidande för djuret är
för stor. Vi följer dock debatten och utvecklingen av denna jaktmetod.

ansvar i att motverka illegal jakt genom
att informera om den illegala jaktens
negativa påverkan på viltförvaltningen.
Vi vill även öka resurserna till polisen för
att bekämpa illegal jakt.

2. Den som bryter mot lagen ska gripas

syn av det allmänna uppdraget. Vi vill se
tydliga krav på redovisning och möjlighet
för andra organisationer att ta del av uppdraget. Det finns många organisationer
som kan bidra till god viltvård i Sverige,
som t.ex. Naturskyddsföreningen och
Frilufts-främjandet. Även Nordens viltrehabilitering skulle kunna vara aktuell.
Jägareförbundet skulle rimligen spela en
fortsatt viktig roll men staten skulle inte på
förhand peka ut en enskild organisation.

och lagföras och Sverigedemokraterna är
sedan länge förespråkare av fler poliser.
Med detta sagt är tjuvjakt ofta svårt att
utreda. Men genom att föra en aktiv viltförvaltning reducerar man benägenheten
att ta lagen i egna händer, då man reducerar problematiken med koncentrationer av
vilt som kan medföra problem och skador
på både grödor, skog och tamboskap.

3. Det allmänna uppdraget fungerar bra

idag och vilka skulle kunna sköta det
bättre än jägarna själva? De har kompetensen och kunskapen om djur och natur.
Svenska Jägareförbundet behöver få uppdraget tryggat för fler år än ett i taget.

MILJÖPARTIET

Emma Nohrén, riksdagsledamot

1. Vi tar avstånd från all typ av jakt

som innebär att djuren utsätts för stort
lidande. Det innebär för oss ett förbud
mot fällfångst, pilbågsjakt, grytjakt samt
jakt med levande lockbeten. Även jakt av
föräldradjur med ungar bör undvikas. Vi
är även kritiska till att änder, rapphöns
och fasaner föds upp i jaktsyfte.

2. Genom fortsatt stöd till viltskadeer-

sättning, rovdjursstängsel och utbildning
vill vi öka acceptansen för rovdjur. Vi
vill även se krav på märkning av skotermattor. Jägareförbundet har ett viktigt
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3. Miljöpartiet har länge velat ha en över-

CENTERPARTIET
1. För Centerpartiet är det viktigt att

djuren inte utsätts för onödigt lidande i
samband med jakt. Jaktmetoder som anses
särskilt plågsamt för djuren är, och ska
fortsätta vara, förbjudet.

2. Polisen har under det senaste åren

intensifierat arbetet mot grova jaktbrott.
Jaktbrott har prioriterats upp av polisens
nationella operativa avdelning (NOA)
som ska bistå lokala polisavdelningar.
Centerpartiet tycker det är bra att polisen
prioriterar jaktbrott och vi vill ge polisen
mer resurser för att klara av detta uppdrag.

3. Grunden för en välfungerande viltförvaltning är en välorganiserad och aktiv
jägarkår. Svenska jägare har ett stort engagemang för, och en central roll, i en långsiktigt hållbar förvaltning av såväl viltstammar som rovdjursstammar. Politikens

roll är att se till att det finns goda förutsättningar för jägarkåren att verka och bidra
till en hållbar förvaltning, med mindre
regelkrångel och effektiva beslutsprocesser. Centerpartiet vill även se en myndighet som har det samlade och övergripande
ansvaret för jakt och viltvård, därför vill
vi inrätta en Viltmyndighet.

VÄNSTERPARTIET

Jens Holm, riksdagsledamot

1. Vi motsätter oss oetiska jaktmetoder

och jakt som oproportionerligt skadar
miljön. Vi motsätter oss exempelvis fällfångst av lodjur och vi är motståndare till
att tillåta pilbågsjakt. Av miljöskäl vill
vi förbjuda blyammunition. Vi ser också
stora problem med dagens licensjakt av
varg som hotar bestånden och livskraftiga
populationer.

2. Den illegala jakten är ett stort problem

för alla vilda djur och för samhället i stort.
Var tionde örn har hagel i kroppen som
en följd av illegal jakt. Licensjakten på
varg skulle vara ett sätt att få ned den illegala jakten, men vi ser nu att det inte alls
blivit så. Trots att tjuvjakten är så utbredd
utdöms endast en fällande dom per år för
grovt jaktbrott. Det är inte rimligt. Polis
och rättsvårdande myndigheter måste prioritera jaktbrott mycket mer. Kompetensen
måste höjas på området. Det behövs också

betydligt många fler naturbevakare och
jakttillsynsmän i våra skogar för att följa
vad som sker och kunna rapportera in
eventuella oegentligheter.

3. Ja, det allmänna uppdraget bör ses

över till förmån att fler organisationer ska
kunna ta del av medlen, det gäller bl.a.
viltvårdande verksamheter och miljöorganisationer.

LIBERALERNA
1. Dagens regelverk kring jaktmetoder är

rimliga. Det är viktigt att regelverket efterlevs och att otillåtna jaktmetoder stoppas.

2. Jaktbrott ska beivras.
3. Vi ser inte ett behov av att förändra
detta.

KRISTDEMOKRATERNA

Martin Wisell, förtroendevald

1. De för djuren mest skonsamma jaktme-

toderna bör användas och detta ska även
vara vägledande för regler kring ammunition etc. De jaktformer som inte lever upp
till att säkert och snabbt döda bytet ska
inte vara tillåtna.

2. Det är viktigt att det finns en polisnärvaro också i glesbygden. Det är också
viktigt med en levande diskussion kring
etik i samband med jakt.

3. Vi har inget förslag om att ändra
Foto: Pixaby

Jägareförbundets allmänna uppdrag. Vi
har inte i nuläget något förslag om viltrehabilitering men frågan bör övervägas.
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Bokrecension:
En skogsvaktares
hyllning till djuren
Peter Wohlleben är skogsvaktaren som kommit att skriva något så
otippat som en bestseller om träd. Med en halv miljon sålda exemplar
har han kommit att förändra synen på träd och skog för hundratusentals
läsare världen över. Enligt Wohlleben är träd långt mer än stammar,
grenverk och rotsystem. De är sociala väsen som precis som människor
utvecklat ett sätt att kommunicera med varandra. De har känslor, minnen
och ett system genom vilket de tar hand om skogens mest utsatta,
gamla och sjuka individer. Det kan tyckas otroligt men mycket av
den senaste tidens forskning styrker detta.
Text: Isadora Spoerer
Nu är han aktuell med sin andra bok på
svenska: ”Djurens gåtfulla liv: Kärlek.
Sorg. Omtanke. Fantastiska inblickar i en
sluten värld” i vilken han utforskar djurens universum. Omsorgsfullt, engagerat
och med stöd av den senaste tidens vetenskapliga forskning skildrar Wohlleben
djurens komplexa beteendemönster. Han
argumenterar för att känslor som kärlek,
empati och sorg på intet sätt är förbehållet människan. Exemplen är otaliga.
Ekorrmoderns gränslösa omsorg om sina
ungar. Hjortar som sörjer. Kråkor som
åker pulka (inte för att de är genetiskt
förprogrammerad att gör så, utan för att
det är roligt) och korpar som förblir sina
partners trogna livet ut. Med detaljrikedom och medkänsla skildrar Wohlleben
djurens fascinerande och ofta ”mänskliga” beteende.
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Just detta har han kommit att bli älskad
men även kritiserad för. I centrum för kritiken står vad som kallas för Wohllebens
försök att ”förmänskliga” djur och natur.
Kritikerna kan delas upp i två block. Det
ena blocket anser att något förmänskligande av djur och natur inte är nödvändigt (läs; djur och natur borde respekteras
för vad de är oavsett). Det andra blocket
vänder sig mot ”förmänskligandet” av djur
och natur genom att ifrågasätta djuren
och naturens förmåga att överhuvudtaget uppleva känslor som kärlek, sorg
och omtanke. Istället försöker de hitta
genetiska förklaringar till djurens bitvis
”mänskliga” beteende.
Samtidigt har Wohlleben fått starkt och
brett stöd för sin grundinställning som
utgår från att vi faktiskt inte vet. Och

kanske aldrig, med hundraprocentig säkerhet, kommer få veta ifall djur upplever och
interagerar med världen på ett ”mänskligt
sätt” eller på sitt alldeles egna vis. Men
just precis därför bör vi enligt Wohlleben
närma oss djuren och naturen med stor
försiktighet och respekt och ständigt
sträva efter att lära oss mer.

Författare: Peter Wohlleben
Titel: Djurens gåtfulla liv:

Kärlek. Sorg. Omtanke.
Fantastiska inblickar i en
sluten värld
Övers. Jim Jakobsson
Publicerad: Norstedts

STÖD OSS
Tillsammans
räddar vi liv

Nordens Viltrehabilitering är en
ideell förening som bedrivs helt
utan finansiellt stöd från stat
och kommun. Ditt bidrag är
därför avgörande för vår
verksamhet. Det är tack vare
ditt stöd som vi kan fortsätta vår
kamp för Sveriges vilda djur.

I boken, som består av fyrtio korta essälikande kapitel, blandas vetenskapliga
rön med argumenterade narrativ och
egna skildringar av såväl vilda som tama
djur som korsat familjen Wohllebens liv.
Personligen hade jag gärna sett att Jim
Jakobsson gjort en friare översättningen
från tyskan till svenskan. Bitvis blir
meningarna för långa och stolpiga. Men
allt som allt är Wohllebens senaste bok en
hyllning till djuren som ger lust att lära och
läsa mer om vilda såväl som tama djur.

Skänk en gåva

På vår hemsida: 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
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Välkommen till
Nordens Viltrehabiliterings
Årsmöte 2018
Datum: Söndag 27 maj
Plats: Retaurang Återvall, Ekäsvägen 2, Ingarö
Tid: 16.00
1. Mötets öppnande

11. Eventuella fyllnadsval.

2. Val av mötesordförande

12. Val av revisor och
revisorssuppleant.

3. Val av mötessekreterare

13. Val av valberedning.

4. Val av två justeringsmän tillika
rösträknare

14. Bestämmande av årsavgift för
nästkommande kalenderår.

5. Fråga om mötet utlysts i behörig
ordning.

15. Ärenden som styrelsen förelägger
årsmötet.

6. Styrelsens årsberättelse och
redovisning av räkenskaper.

16. Av medlem framställt förslag
(helst skriftligen) som styrelsen
tagit ställning till.

7. Revisionsberättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen.

17. Övriga frågor.
18. Mötets avslutande.

9. Antal styrelseledamöter.
10. Förekommande val av ordförande
och ledamöter till styrelsen.

18

Om Nordens Viltrehabilitering
Nordens Viltrehabilitering är en ideell,
partipolitiskt obunden förening, vars syfte
är att hjälpa och rehabilitera vilda djur i
Sverige. Biologisk mångfald och art-opartiskhet är två grundstenar i föreningens
ideologi. Vi anser att alla djur har samma
rätt till vård och respekt – oavsett art.
I nuläget har Nordens Viltrehabilitering
tillstånd att rehabilitera tornseglare, fladdermöss, igelkottar, ekorrar och harpaltar. Nordens Viltrehabilitering jobbar
inom ett nätverk av viltrehabiliterare runt
om i Sverige, som tillsammans hjälps åt
att vårda och rehabilitera vilda djur som
skadats, insjuknat eller blivit föräldralösa
allt för tidigt.
Sverige har till skillnad från många
andra länder inget statligt organ som
ansvarar för rehabiliteringen av vilda djur.

Istället bedrivs viltrehabilitering i Sverige
helt genom ideella medel och frivilligas
insatser. Nordens Viltrehabilitering har
sedan starten 1993 bedrivit sin verksamhet helt utan statligt eller kommunalt 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 följd oss gärna på
Facebook.

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.
Ett medlemskap hos Nordens Viltrehabilitering kostar 200 kr/ år och
ditt stöd gör det möjligt för oss att fortsätta ta hand om och rehabilitera
Sveriges vilda djur.
För 200 kronor/år får du:

• Ett års medlemskap hos Nordens
Viltrehabilitering.
• Vår medlemstidning ”Våra vilda
vänner” som kommer ut två gånger
per år.
• En fin reﬂexväst med NVRs logga på
ryggen.

Så här kan du bli medlem:

• Besök vår hemsida www.viltrehab.se
• Sätt in medlemsavgiften på
pg-nr 80 04-4. Ange Nordens
Viltrehabilitering som mottagare.
• Fyll i talongen nedan så skickar vi ett
inbetalningskort.

• 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

