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Catarina Krång, ordförande i Nordens viltrehabilitering

Tidigare under hösten blev jag intervjuad 
av en reporter på SVT om mitt arbete 
med fladdermöss. Alla fladdermöss för 
säsongen var släppta men en liten stack-
are fanns på kliniken sedan två veckor 
tillbaka. Det räckte för henne och inter-
vjun gick smidigt med många bra och vik-
tiga frågor om fladdermöss och mänsklig 
påverkan. 

Bland det sista hon frågade var hur många 
fladdermöss som räddats sedan start. Jag 
räknade, höftade och landade på cirka 
400 individer. För en exakt siffra behöver 

jag gå igenom årens alla pärmar men det 
stämmer nog rätt bra. Siffran kan verka 
låg men det slog mig under intervjun som 
alltid annars, att mitt arbete bygger på 
ett synsätt, en ideologi, som inte handlar 
om populationer. För mig har alltid indi-
viden stått i fokus; att rädda ett liv, det är 
det som räknas, att ge lite tillbaka till vår 
arma moder jord. 

Kanske är det också en överlevnadsstrategi. 
Brukar tänka ibland ”att rädda ett liv – är 
att rädda hela världen”. Det blir lite lätt-
are att leva då.
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mumsar i sig en 
mjölmask.
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Camilla Björkbom: ”Stäng 
EU:s elfenbensmarknad”

Under de senaste åren har den afrikanska elefantstammen minskat 
med 30 procent. Läget är kritiskt och följderna svåra att överblicka. 

Ändå finns det i nuläget en laglig elfenbensmarknad inom EU. Camilla 
Björkbom är IFAW:s nya Sverigerepresentant och hennes uppgift är 
tydligt: hon ska verka för en stängning av EU:s elfenbensmarknad.

Text: Isadora Spoerer
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Under åren 2007–2014 gjordes en inven-
tering av den afrikanska elefantstammen. 
Inventeringen gjordes från luften, var 
den första i sitt slag och finansierades 
av Microsoftgrundaren och filantropen 
Paul Allen. Studien visade att 144 000 
elefanter försvunnit spårlöst under en 
treårsperiod. Enbart under 2014 försvann 
20 000 elefanter, vilket är fler än vad som 
föds årligen. 

Camilla Björkbom är en känd profil 
inom djurrättsvärlden och tidigare 
mångårig ordförande för Djurens Rätt. 
I somras blev hon utsedd till IFAW:s nya 
Sverigerepresentant. 

Berätta vad uppdraget går ut på 
och vari ligger den största utma-
ningen? 
– Det går ut på att hjälpa IFAW med arbe-
tet i Sverige och verka för en stängning av 
EU:s elfenbensmarknad. En utmaning är 
att det varit tyst i frågan i Sverige, i jäm-
förelse med till exempel Storbritannien där 
frågan haft större synlighet i media. Här 
tror många att all elfenbenshandel redan 
är förbjuden, säger Camilla Björkbom. 

Du skrev tillsammans med 
Christina Geijer och Filippa 
Tarras-Wahlberg en debattartikel 
i DN där ni argumenterar för en 
stängning av EU:s lagliga elfen-
bensmarknad. Varför är det vik-
tigt att stänga den lagliga mark-
naden? 
– I dagsläget finns det kryphål i EU-  
lagstiftningen som gör det möjligt att 
tvätta in elfenben på marknaden. EU  
tillåter handel med antika elfenbensföre-
mål äldre än 1947 samt med elfenbens-
föremål som införskaffats mellan 1947 
och 1990 och som åtföljs av ett certifikat.

Ni visar på en koppling mellan 
EU:s elfenbensmarkand och 
internationell brottslighet – hur 
hänger dessa ihop?
– Den lagliga handeln med äldre elfen-
bensföremål skapar kryphål som utnytt-
jas av kriminella nätverk för att föra ut 
nytt elfenben från tjuvjagade elefanter 
på marknaden, säger Camilla Björkbom. 

– EU har kommit att bli ett transit-
område för illegalt elfenben ämnat för 
Sydostasien. Pengar från elfenbens- 
handeln finansierar terror- och milisgrup-
per, korruption och organiserad brotts-
lighet.

Foto: Petrus Iggström

The International Fund for 
Animal Welfare, IFAW, är en 
djurskydds- och bevarande-
organisation. Mer information 
hittar du här: www.ifaw.org. 
Följ gärna Camilla Björkboms 
arbete i sociala medier. 

IFAW
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Vilket stöd har förslaget om att 
stänga EU:s lagliga marknad på 
den afrikanska kontinenten?
– Majoriteten afrikanska länder som 
har elefanter har vädjat till EU att 
stänga EU-marknaden för att de ska 
kunna bevara elefanterna. Det är 
bara en liten minoritet länder i södra 
Afrika (Sydafrika, Namibia, Botswana, 
Zimbabwe och Zambia) som vill ha en 
öppen elfenbenshandel.

Hur jobbar IFAW för att skydda 
vilda djur? 
– The International Fund for Animal 
Welfare, IFAW är en djur-
skydds- och bevarande-
organisationer som 
verkar för att skydda 
djur och de plat-
ser där de lever. 
Med kontor i 15 
länder och pro-
jekt i över 40 
länder är IFAW 
en av de största 
d j u r s k y d d s -
organisationerna 
i världen, säger 
Camilla Björkbom.

– Engagemanget för 
just elefanter går långt 
tillbaka i organisationens his-
toria. I samarbete med regeringar och 
lokalsamhällen, juridisk och politisk 
expertis samt internationellt erkända 
forskare söker IFAW hållbara lösningar 
till några av dagens mest akuta djur-
skydds- och bevarandefrågor. IFAW 
jobbar både politiskt och praktiskt. 

I debattartikeln pekar ni på att 
mycket mer än bara elefantstam-

mens överlevnad står på spel. 
Varför är elefanten så viktig för 
den biologiska mångfalden? 
– Utrotningen av elefanter skulle inte 
bara innebära förlusten av en art utan 
hotar alla de arter som är beroende av 
elefanter, såväl växter som insekter och 
däggdjur. Elefanter är landskapsarki-
tekter som håller undan markvegetation 
och skapar balans med gräsmarker och 
utrymme för nya växter. När elefanter 
bryter grenar och fäller träd skapas vik-
tiga livsmiljöer för andra arter. Dessutom 
sprids frön genom elefanternas avföring, 
säger Camilla Björkbom.

  En studie nyligen publicerad  
i Nature Geoscience visar 

att Afrikas skogsele-
fanter röjer i under-

vegetationen och 
bidrar till att 
skapa ett skogs-
landskap som 
bättre binder 
växthusgaser. 
Om elefanterna 
försvinner från 

dessa områden 
kan det få en nega-

tiv effekt på klima-
tet. 

I er debattartikel lyfter 
ni också att den illegala jakten 
påverkar den ekonomiska utveck-
lingen i dessa regioner. Hur 
påverkar de varandra?
– Pengar som skulle kunna användas till 
utveckling av lokalsamhällena i en håll-
bar riktning i samtliga afrikanska länder 
som har elefanter måste idag användas 
till att bekämpa tjuvjakt, säger Camilla 
Björkbom. 

Foto: Pixabay



6 7

Äntligen är den nya  
djurskyddslagen på plats

I våras trädde Sveriges nya djurskyddslag i kraft. Lagen ersätter  
den gamla djurskyddslagen från 1988 som länge ansetts vara föråldrad. 
Den nya lagen prisas för att den bland annat innefattar ett förbud mot 
att överge djur och påbudet om att alla djur har en rätt till att bete sig 
naturligt. Men lagen har också stött på kritik. Finns det risk för att den 

nya lagen bidrar till mycket snack och lite verkstad? 
Text: Isadora Spoerer

När den gamla djurskyddslagen trädde 
i kraft 1988 sågs dem som ett föredöme 
världen över. Lagen var en gåva till för-
fattaren Astrid Lindgren på hennes 
80-årsdag, menad som tack för att hon 
förde djurens talan och överlämnades 
personligen av dåvarande statsministern 
Ingvar Carlsson. Lagen syftade till skydda 
några av samhällets mest utsatta individer 
– djuren. Individer som inte kan tala för sin 
sak, argumentera för sin rätt eller protes-
tera när deras rättigheter ignoreras. Lagen 
kom att förankra självbilden av Sverige 

som föregångsland och övertygelsen om 
att Sverige hade världens bästa djurskydd. 
Men med åren lyftes allt fler kritiska röster. 
Lagen ansågs omsprungen av sin tid och 
framförallt ansågs den vara tandlös. 

”Sverige har en bra djurskyddslag – 
problemet är att den inte får genomslag 
i praktiken”, skrev Miljöpartiet på sin 
hemsida.

Därför påbörjade man arbetet med att 
ta fram en ny djurskyddslag. Arbetet med 
den nya lagen skulle komma att dra ut på 
tiden men nu är den äntligen här.

Foto: Pixabay
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Vad är nytt med den nya  
djurskyddslagen?
Den nya djurskyddslagen trädde i kraft 
den 1 april 2019 och ersätter den gamla. 
Den bygger till stor del på den utredning 
som gjordes 2011 och innefattar flera 
efterlängtade ändringar. Bland annat blir 
det olagligt att överge djur – ett förbud 
som även omfattar katter. 

– Det är mycket positivt att det i den nya 
lagen tydliggörs att det är förbjudet att 
överge djur och att övergivna och förvil-
dade katter omfattas av djurskyddslagen, 
säger Sebastian Wiklund, ansvarig för 
politiskt arbete på Djurens Rätt.

Lagen omfattar också ett förbud mot att 
använda sjölejon och elefanter på cirkus. 
En annan ändring är det stärkta skyddet 
för djur i samband med träning och täv-
ling, vilket innebär att man inte får orsaka 
djuret lidande eller skada i samband med 
träning eller tävling. 

Vad innebär Lex Maja?

Den kanske största förändringen med den 
nya lagen är att Lex Maja blir verklighet. 
Lex Maja innebär att en sekretessbry-
tande bestämmelse införs i Offentlighets- 
och sekretesslagen. I praktiken innebär 
den att hälso- och sjukvårdspersonal samt 
socialtjänst får lämna uppgifter om djur-
skyddsproblem vidare till den berörda 
kontrollmyndigheten.

Trots att den nya lagen välkomnas 
finns en oro för att den inte nöd-
vändigtvis kommer få en större 
genomslagskraft en den tidigare 
lagen. 
– Nu fortsätter arbetet för att lagens inten-
tioner ska bli verklighet, till exempel att 
djur ska kunna bete sig naturligt, hållas 
och skötas på ett sådant sätt att deras 
välfärd främjas och kunna röra sig obe-
hindrat. Det kommer kräva en hel del 
förändringar, inte minst när det kommer 
till hållning av djur i bur, säger Sebastian 
Wiklund på Djurens Rätt.

Foto: Pixabay
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– Ja, precis! Vi köpte en filmkamera och 
började filma vårt arbete med de vilda 
djuren och det blev tv-serien Djurens Ö.  
 
Programmen blev väldigt popu-
lära och gjorde att många fick upp 
ögonen för viltrehabiliteringen. 
– Jo, jag skulle säga att den positiva  
attitydförändringen hos allmänheten 
gentemot de vilda djuren är en av de vik-
tigaste sakerna vi uppnått.  

Ni gjorde också många gemen-
samma resor inom ramen för pro-

Djurens Ö  
– en fristad för de  

vilda djuren fyller 20 år
I snart 20 år har Djurens Ö verkat för de vilda djuren. Mycket har hänt 

sedan starten. Tusentals vilda djur har rehabiliterats på viltvårdscentret 
samtidigt som verksamheten bidragit till ökad kännedom om de 

vilda djurens förutsättningar. Vi fick oss ett samtal med grundaren 
Lili Päivärinta som bjöd på tillbakablickar men även reflektioner om 

verksamhetens utmaningar och framtidsplaner.
Text: Isadora Spoerer

Stiftelsen Djurens Ö grundades vid mil-
lennieskiftet och har sedan starten jobbat 
med att ta hand om vilda djur i behov av 
vård. Lili Päivärinta var med och grun-
dade verksamheten för 20 år sedan. 

Hur började allting? 
– Allt började med att jag hittade två 
skabbangripna rävungar på min grann-
tomt. Jag hade sett på nyheterna om 
en nystartad viltrehaborganisation  
i Stockholm som tog hand om vilda djur. 
Jag kontaktade dem och då kom Mog 
Grudd ut. Det visade sig att vi inte bara 
hade engagemanget för de vilda djuren 
gemensamt och vi blev snabbt ett par. 
Efter några år startade vi Djurens Ö till-
sammans, berättar Lili Päivärinta.  
 
Ni gjorde även det uppmärksam-
made tv-programmet Djurens Ö 
som sändes i fyra säsonger på 
TV4. Många känner nog igen dig 
och Mog därifrån. 

Foto: D
jurens Ö

Foto: Pixabay
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grammet men också privat. Bland 
annat reste ni till Australien där ni 
märkte vithajar och besökte säl-
sjukhus i England. Varför var det 
viktigt för er att resa och besöka 
andra viltsjukhus?
– För vi lär oss så väldigt mycket på dessa 
resor! I våras var jag och min medarbetare 
Anne Crussell i England och besökte två 
stora viltsjukhus. Det var otroligt läro-
rikt och något vi bär med oss i uppbygg-
naden av vårt egna viltsjukhus, berättar 
Lili Päivärinta.  

Nu har det snart gått 20 år sedan 
starten. Vilken är den största skill-
naden mellan nu och då?
– En stor skillnad från tidigare är att vi 
har en helt annan erfarenhet och kompe-
tens än vad vi hade när vi började. Idag 
kan vi lösa enklare fall och ge tips och 
råd på ett helt annat sätt än tidigare. Vi 
kan också erbjuda rådgivning per telefon  

i helt annan utsträckning än tidigare, 
säger Lili Päivärinta. 
 
Hur har situationen för de vilda 
djuren förändrats under dessa år?
– Människans framfart har skett på 
bekostnad av de vilda djuren. Många 
arter har ju anpassat sig till att bo nära 
människor och det i sin tur gör ju att fler 
djur skadas i trafiken och av nedskräp-
ningar- och föroreningar. Så, vi ser tyvärr 
ett ökat behov jämfört med när vi star-
tade. 

– Det som är positivt är att vi nu 
jobbar med flera veterinärer i Stockholm 
som har kunskap om vilda djur. Väsby 
Djursjukhus har vi samarbetat med  
i nästan 15 år, säger Lili Päivärinta. 

– Samtidigt har det gått bakåt på andra 
områden. Räv, grävling och säl kunde 
vi tidigare placera på djurpark men nya 
regler har gjort det praktiskt omöjligt att 
placera dessa djurarter på djurpark. 
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Foto: D
jurens Ö

Vad är ni stoltast över att ha gjort 
under dessa år?
– Att vi gått från att ha varit två med-
arbetare – Mog och jag – till att vara 15 
medarbetare! Idag har vi medarbetare  
i verksamheten som jobbar med allt från 
kommunikation och informationsmate-
rial till rehabilitering och akuthämtning 
av djur.

– Vi har också utvecklat ett stort sam-
arbetsnätverk, med forskare, olika typer 
av bevarande projekt, zoologer och eko-
loger. Så det har ju hänt en del vilket är 
skojigt! säger Lili Päivärinta. 
 
Vad har varit det största  
utmaningen genom åren? 
– Största utmaningen har nog varit att 
ORKA! Att trots allt fältarbete försöka 
få till de andra bitarna som är så viktiga 
med information! Nu har vi en bra hem-
sida med mycket information som allmän-
het kan ta del av samt Facebooksida med 

många följare. De bitarna är oerhört vik-
tiga då information och kunskap räddar 
många liv.
 
Hur ser planerna ut framöver? 
Vilka är era största utmaningar 
när ni blickar framåt?
– Största utmaningen är ju att förverkliga 
Viltsjukhuset! Med ett sådant besöks-och 
utbildningscenter kan vi bli en satellit-
station för bevarandeprojekt av hotade 
svenska arter. 

– Vi skulle också kunna jobba på ett 
helt annat sätt och nå ut till företag, 
skolor och organisationer och jobba med 
temadagar, bjuda in föreläsare och press 
och verkligen belysa viktiga frågor som 
klimatet, Östersjön, tamdjur, rovdjur, 
hotade arter och mycket mer. Allt hänger 
ju ihop och det finns så mycket att göra 
– ett viltsjukhus skulle verkligen kunna 
bidra till ökad kunskap kring detta! säger 
Lili Päivärinta. 
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Ljusföroreningar – en  
pågående miljökatastrof?

Det artificiella ljuset har på kort tid kommit att revolutionera livet för 
människan. Natten har blivit till dag och människan som alltid skytt 

mörkret och funnit trygghet i ljuset har omfamnat det artificiella ljuset med 
hull och hår. Men vad har egentligen det artificiella ljuset för effekt på 

människan, djuren och naturen? Johan Eklöf forskar sedan flera år tillbaka 
på begreppet ljusföroreningar och forskningsresultaten pekar alla i en 
oroande riktning. Är det artificiella ljuset en pågående miljökatastrof?

Text: Isadora Spoerer

Överallt lyser det artificiella ljuset. På 
gator och torg, uthus och motorvägar, 
hemmets trygga vrå och fotbollsplanens 
tomma plan. Ljuset gör oss trygga. Men 
till vilket pris har vi blivit herrar över 
natten? Johan Eklöf är fladdermusforska-
ren som på senare år kommit att intres-
sera sig allt mer för ljusföroreningar. 

Vad menas egentligen med 
ljusföroreningar? 
– Ljusföroreningar är artifi-
ciellt och oönskat ljus, det vill 
säga lampor och framför allt 
onödiga lampor. Mer speci-
fikt är det ljus som lyser upp 
himlen på natten och som bely-
ser växtlighet och landskap på 
ett sätt som gör att natten inte 
längre upplevs som natt, 
säger Johan Eklöf.

Världen har 
aldrig varit 
så upplyst 

av artificiellt ljust som idag och utveck-
lingen går raskt framåt. Det artificiella 
ljuset beräknas öka med 4 procent per år 
– mycket på grund av LED-lampans intåg 
på marknaden. Det nattsvarta mörkret 
som varit en självklar komponent i männ-
iskor och djurs liv under tusentals år har 

på knappa 20 år försvunnit. 
Idag är det bara en femtedel 
av jordens befolkning upp-
lever naturligt mörker och 
bara en tredjedel som kan 
se Vintergatan en molnfri 
natt. Över våra städer och 
tättbebyggda områden 
lyser ett brandgult sken 

– ett så kallat ”skyglow” 
– som orsakas av artificiellt 
ljus och som gör det svårt 

att följa månens rörel-
ser och se stjär-

nornas sken. 

Foto: Jenny Eklöf
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Hur mäter man ljus egentligen? 
– Ljus, eller rättare sagt flödet från ljus-
källan, mäts i lumen. Belysningsstyrkan 
definieras som antal lumen per kvadrat-
meter och anges i lux. Naturligt dagsljus 
varierar från drygt 100 000 lux en klar 
sommardag till ungefär 40 lux vid sol-
nedgång. Fullmånens sken är endast en 
knapp hundradel av detta, cirka 0,3 lux. 
Ändå är månljuset fullt tillräckligt för 
att störa människans sömn, säger Johan 
Eklöf.

Du har tillsammans med Jens 
Rydell forskat på ljusföroreningar 
och dess effekter på fladdermöss. 
Bland annat har ni tittat närmare 
på den kartläggning av fladder-
mussarten Brunlångöra som gjor-
des på 80-och tidigt 90-tal innan 
fasadbelysningens tid. Vad visar 
denna forskning på?
– Vid återbesöken 30 år senare var hälf-
ten av kolonierna borta. Kolonierna 

hade klarat takrenoveringar och annat, 
men där det fanns lampor hade de för-
svunnit.

– Vi har också sett att Myotis- och 
Brunlångöraarter minskat i stadsregio-
ner, att många fladdermöss bara korsar 
vägar som inte är upplysta och att vatten-
fladdermöss gör omvägar kring belysta 
broar. Allt har vi inte kunnat belägga 
än men mycket pekar i den riktningen, 
säger Johan Eklöf.

Hur kan detta komma sig?
– Fladdermöss har utvecklats i mörker  
i 70 miljoner år och mörkret innebär en 
trygghet för dem. Där kan de inte bli 
tagna av rovfåglar och därför skyr lång-
samflygande arter ljus. Blir deras boplat-
ser utsatta för fasadbelysning vågar de 
inte komma ut, säger Johan Eklöf. 

Påverkas alla fladdermusarter  
i samma utsträckning av artificiell 
belysning? 

Foto: Pixabay
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– Vissa snabbflygande arter, som 
Nordfladdermus-och Dvärgpipistrell kan 
utnyttja det faktum att insekter dras till 
ljus, därför kan de ses jaga vid gatlyktor, 
men de skulle aldrig bo där det är ljust.

Vad får detta för konsekvenser 
för fladdermössen i stort?
– Vi ser också att den hyfsat ljustoleranta 
Dvärgpipistrellen breder ut sig på andra 
arters bekostnad.

Du har beskrivit ljusförorening-
arna som en miljökatastrof. Varför 
påverkas djur, natur och människa 
så mycket av ljuset? 
– Jordens rotation och rörelse kring solen 
är i princip det enda som har sett lika-
dant ut under hela jordens historia. Det 
blir dag, det blir natt och beroende på 
breddgrad ser mönstret lite olika ut över 

året. Alla levande organismer har en inre 
klocka som är anpassat till detta, en cir-
kadisk rytm som följer dygnets ljus och 
mörker, säger Johan Eklöf. 

Människan påverkas genom att hal-
terna melatonin varierar under dygnet. Vi 
blir trötta på kvällen och piggare under 
dagen. Cykeln kalibreras framför allt av 
dagsljus. För mycket ljus och fel sorts 
ljus rubbar klockan och vår sömn störs. 
Likadant är det för de flesta djur även om 
deras sömn- och vakenperioder varierar 
och skiljer sig från människans. 

– Utöver detta påverkas skymnings- 
och nattdjur genom att de inte kan 
gömma sig för rovdjur, de kan inte smyga 
på bytesdjur eller navigera efter stjärnor.. 

– Ett klassiskt exempel är havssköld-
paddor som när de föds ska lockas av 
horisontens ljus för att ta sig till strand-
kanten men som luras in till städernas 

Foto: Pixabay
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upplysta gator istället. Ett annat är insek-
ternas dragning till ljus, där de blir kvar 
tills de blir uttröttade eller uppätna.

De senaste åren har forskningen 
kommit att intressera sig alltmer för 
ljusföroreningar och det finns numera 
internationella konferenser i ämnet. 
Forskningen täcker in ett brett spann av 
områden och omfattar allt från medicin, 
psykologi, astronomi, ekologi och jord-
bruk. Medans medicinen undersöker hur 
melatoninstörningar påverkar vår hälsa, 
undersöker psykologin hur ljuset påver-
kar vår sömn och stressnivåer. 

Ekologerna undersöker om ljuset 
påverkar fåglarnas möjlighet att navi-
gera och om ljusföroreningar kan tänkas 
ligga bakom den stora insektsdöden som 
drabbat flera regioner under de senaste 
åren. Men även jordbruket har kommit 
att intressera sig för ljusföroreningar efter 

att man sett att pollineringsfrekvensen 
minskat i belysta områden vilket i sin tur 
ger mindre skördar. 

Får ljusföroreningar den  
uppmärksamhet den behöver? 
– Frågan lyfts allt mer men i Sverige är det 
fortfarande ett relativt okänt problem.

Vad görs för att komma åt  
problemet? 
– Riktlinjer för belysning utformas lite 
här och var inom EU. I Holland och 
Belgien har man provat röd belysning 
för att underlätta för nattdjur, man 
har skapat självlysande cykelvägar för 
att slippa gatlyktor och på många håll  
i Europa inför man rörelsedetektorer för 
att minimera upplyst tid. 

Vad kan man som privatperson 
göra för att komma åt problemet?
– Undvika onödig belysning! Släck 
lampor, undvik fasadbelysning, lys inte 
på träd och buskar, rikta lampor nedåt 
och placera dem lågt. Om möjligt, använd 
hellre rött än blått ljus och installera 
rörelse- och tidsstyrd belysning.

Vad behöver göras på nationell-
och internationell nivå?
– Inför bygglovsprövning för uppsättning 
av belysning och förbjud LED-skärmar 
på allmän plats efter solnedgång.

Samtidigt som tekniken och LED-
lampans framfart bidragit till problemet 
med ljusföroreningar kan LED-lampan 
också vara en del av lösningen på pro-
blemet. 

– LED-tekniken är för billig. Samtidigt 
kan LED-tekniken vara en del av lös-
ningen, eftersom LED-lampor kan pro-
grammeras och styras, säger Johan Eklöf. 
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”Den utmattade fladdermusen 
hade inte kunnat hitta en  

bättre plats att krascha på”
Varje år tar Fladdermuskliniken – Sveriges enda fladdermusklinik – emot 

fladdermöss i behov av vård och rehabilitering. Mycket hänger på att 
privatpersoner uppmärksammar fladdermössens behov och hör av sig till 

kliniken. Nyligen blev Catarina Krång uppringd av några studenter  
i Liljeholmen i Stockholm som hittat en fladdermushona i behov av vård.

Text: Isadora Spoerer

Vad var det för liten krabat? 
– Så liten var hon inte. Hon var en större 
brunfladdermus, den största fladdermus-
arten i Norden, berättar Catarina Krång 
vid Fladdermuskliniken på Ingarö.

Var hittades hon?  
– Hon hittades på trottoaren utanför 
entrén till Realgymnasiet i Liljeholmen av 
ett par elever från djurvårdarlinjen. Den 
utmattade fladdermusen hade inte kunnat 
hitta en bättre plats att krascha på.

Hur var det fatt med henne? 
– Hon var inte direkt underviktig, där-
emot i chock. Jag gissar hon blivit utsatt 
för något riktigt skrämmande. Kanske 
en fågel som attackerat henne då brun-
fladdermöss kan ta sig en flygtur även 
dagtid.

Hur har hon repat sig? 
– De första nio dygnen fick jag endast  
i henne små mängder valpmjölksersätt-
ning. På det tionde dygnet vände det till 
min stora glädje och allt sedan dess äter 

hon zophobaslarver och mjölmaskar med 
stor aptit.

Hur är hon som patient? 
– Bortsett från att hon är glupsk så vill hon 
inte äta från matskål utan vill handmatas. 
När jag kommer in på kliniken för mat-
ning kommer hon ner från sin sovplats 
och ställer sig och väntar på att få krypa 
upp i min handflata.

När kan hon släppas ut i det fria? 
– Inom närmsta dagarna!

Hur många fladdermöss får du in 
till Fladdermuskliniken per år? 
– Ett normalår, det vill säga när vintern 
inte varit för lång och kall, eller om som-
maren varit för varm och därmed påver-
kat tillgången på insekter, så får jag in 
cirka 15–20 stycken under ett år. Men de 
senaste två åren har antalet inkomna flad-
dermöss ökat markant. Framför allt har 
det berott på insektsbrist. Fladdermöss 
är en känslig grupp när det kommer till 
klimatförändringar.
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Har du hittat en fladdermus i behov av vård?  
Hör då av dig till Catarina Krång på Fladdermuskliniken per sms till 
073 64 28 712. Mer information om våra bevingade vänner hittar 
du på www.fladdermus.net.
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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. 
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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 postgiro-
konto 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

Skänk en gåva

Föreningens medlemmar är en 
viktig grund för vår verksamhet. 
Det är medlemmarna som gör 
det möjligt för oss att långsiktigt 
verka för vilda djurs rätt till vård 
och rehabilitering. 

Hjälp oss gärna att bli ännu fler 
genom att ge bort ett medlem-
skap. Det kan du göra genom att 
besöka vår hemsida viltrehab.se.
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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.

Nordens Viltrehabilitering har till-
stånd att rehabilitera tornseglare, fladder- 
möss, igelkottar och ekorrar. Föreningen 
jobbar inom ett nätverk av viltrehabi-
literare runt om i Sverige, som till-
sammans hjälps åt att vårda och  
rehabilitera vilda djur som skadats, 
insjuknat eller blivit föräldralösa.

Sverige har till skillnad från många 
andra länder ingen statlig myndig-
het som ansvarar för rehabiliteringen 
av vilda djur. Istället bedrivs viltreha-
bilitering i Sverige helt genom ideella 

medel och frivilligas insatser. Nordens 
Viltrehabilitering har sedan starten 1993 
kämpat för vilda djurs rätt till vård och 
rehabilitering. 

Nordens Viltrehabilitering bedriver 
sin verksamhet helt utan statligt eller 
kommunalt stöd. Därför är vi beroende 
av våra medlemmars stöd och donatio-
ner. Det är tack vare detta stöd som vi 
kan fortsätta vårt arbete för Sveriges 
vilda djur. 

Läs mer om verksamheten 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

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:

Bli medlem – ditt stöd gör  
skillnad för de vilda djuren!
Det är tack vare ditt stöd som vi kan rehabilitera vilda djur i behov av 
hjälp. Som medlem bidrar du direkt till vårt arbete. 

Ett medlemskap kostar 200 kronor per år och genom ditt medlemskap 
möjliggör du vårt arbete. Tack för ditt stöd!

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

Viltrehabilitering.

• Vår medlemstidning ”Våra vilda 
vänner” som kommer ut två gånger 
per år.

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. 


