
Forskning, vetenskap och kunskap
På djurens sida sedan 1875



Det här är Svenska Djurskyddsföreningen

Vi arbetar dagligen med informationsspridning och opinionsbildning 
för att ständigt förbättra djurens villkor.
Svenska Djurskyddsföreningen, SDF, ökar kunskapen om djur, 
djurskydd och djurhållning.

Allt vårt arbete baseras på vetenskap och fakta. Vi anser att utbildning 
och kunskap är förutsättningar för en fungerande djurvälfärd.

Som remissinstans för departement och myndigheter är vi med och 
påverkar att lagstiftningen skrivs utifrån djurens behov.  

Genom att sprida information till allmänhet, beslutsfattare och 
näringsliv ökar vi kunskapen om djurskydd i samhället. Vi upplyser 
och besvarar frågor som berör djur och djurskydd.

Utbildning och kunskap
är förutsättningar för en 
fungerande djurvälfärd.

Utbildning och kunskap
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Vår verksamhet bygger på fem kärnvärden:

Engagemang: Svenska Djurskyddsföreningen (SDF) har i över 150 år 
arbetat engagerat för djuren. Med samma engagemang då som nu, arbetar 
vi för alla djur.

Vetenskap: Vårt arbete bygger på vetenskap och kunskap.

Djurvärdigt: Vi människor har ansvar för hur djuren hanteras och lever. 
SDF verkar för alla djurs rätt till ett djurvärdigt liv och ett ansvarsfullt 
djurägande.

Respekt: All djuromsorg ska byggas på respekt. Vi respekterar alla djurs 
behov till goda levnadsvillkor och bra behandling.

Trovärdighet: Vi skapar trovärdighet genom att agera med vetenskap och 
kunskap som grund.

Vi samarbetar med andra djurskyddsorganisationer för att stärka det 
gemensamma arbetet för en bättre djurvälfärd, både nationellt och 
internationellt.
Läs mer om våra samarbeten på vår hemsida www.djurskydd.org.

Tillsammans för vi djurens talan för ett stärkt djurskydd!



Sveriges äldsta rikstäckande djurskyddsorganisation

Vi har arbetat ideellt med djurskyddsfrågor sedan 1875 då rektor Per 
Adam Siljeström anordnade det första föreningsmötet tillsammans med 
veterinärer från Veterinärhögskolan. Syftet var då att skapa förbättrade vill-
kor för arbetshästar och småfåglar men senare beslöts det att föreningen 
skulle arbeta för att öka kunskapen om alla djurs behov av omsorg.

Svenska Djurskyddsföreningen är en politiskt och religiöst oberoende para-
plyorganisation för Sveriges tre äldsta djurskyddsföreningar: Svenska Allmän-
na Djurskyddsföreningen (bildad 1875), stiftelsen Svenska Kvinnors Djur-
skyddsförening (bildad 1880) och Skol- och Ungdomsförbundet (bildat 1885).
Skol- och Ungdomsförbundet är nedlagt och frågorna idag drivs av SDF.

Vår medlemstidning Djurens Värld utkommer med fyra nummer per år. 
Där kan du läsa mer om forskning och studier, reportage och nyheter om 
olika djurskyddsfrågor.

Vi gör skillnad
för djuren.



Svenska Djurskyddsföreningen arbetar för

• Sund hund- och kattavel 
• Stopp för hundsmuggling
• Alternativ till djurförsök
• Stödja ett förbud mot pälsdjursuppfödning i EU
• Förbud mot turist- och nöjesjakt
• Fortsatt förbud mot pilbågsjakt
• Stopp av långa transporter av levande djur inom och ut ur EU
• Förbud mot transporter av ej avvanda djur inom och ut ur EU 
• Krav på ursprungsmärkning av animaliska produkter 
• Märkning av kött från betande nötkreatur
• Krav på bedövning innan slakt inom EU, utan undantag
• Att behålla beteskravet för mjölkkor sommartid
• Bevarandet av en livskraftig rovdjursstam 
• Tydligare lagstiftning för skydd av vilda djur
• Igelkottens bevarande
 Tydligare lagstiftning för skydd av vilda djur
 Igelkottens bevarande



Ett urval av våra projekt

Vi arbetar ständigt med olika djurskyddsprojekt. 
Nedan följer ett urval av dem.

• Svenska Djurskyddsföreningen har under    
 många år arbetat för att införa obligatorisk
 ID-märkning och registrering av katter.   
 Från och med den 1 januari 2023 träder 
 lagändringen om obligatorisk ID-märkning   
 av katter in 

• Genom betydande donationer stödjer vi  
 djur skyddsfrämjande forskning vid 
 bland annat Sveriges lantbruksuniversitet  
 (SLU), Uppsala universitet och Statens  
 Veterinärmedicinska anstalt (SVA)

• Anordnar Fri veterinärvård för hundar  
 vars ägare lever i ekonomisk utsatthet  
 på Hundstallet i Åkeshov 

• Delar ut priset Årets djurvän till 
 personer eller organisationer som 
 jobbar för djurskydd och en ökad djurvälfärd

• Deltar i EU-gemensamma kampanjer för att förbättra för djuren i hela EU

• Stödjer djurhem och samarbetsorganisationer med informations-   
 och kastreringskampanjer av katter och hundar

• Stödjer kunskapssajten HästSverige.se 

•	 Delfinansierade	byggnationen	av	Hundstallet	i	Åkeshov

• Var en av instiftarna till regiondjursjukhuset i Bagarmossen (1969),   
 det då enda jouröppna djursjukhuset i Stockholm

• Bidrog till att ta fram utbildningsmaterialet REDE (Respekt, Empati, Djur,  
 Etik) för barn och ungdomar



Stöd Svenska Djurskyddsföreningen

Vår	verksamhet	är	ideell	och	fi	nansieras	inte	av	statliga	eller	kommunala	bidrag.	
Vi är helt och hållet beroende av våra medlemmar och de gåvor vi får in. 
Ditt bidrag är av största vikt för att vi ska kunna fortsätta vårt arbete för djuren.

Bli medlem

Bli medlem på www.djurskydd.org 
eller skanna QR-koden här bredvid. 
Som fullbetalande medlem får du tidningen 
Djurens Värld hemskickad fyra gånger per år. 

Medlemsavgifter:
Fullbetalande vuxen: 200 kr/år Stödjande medlem: 100 kr/år

Fullbetalande ungdom (under 18 år): 100 kr/år Juridisk person: 1500 kr/år

Som medlem är du djurens röst 
tillsammans kan vi göra deras liv bättre

Vill du ge en gåva, en minnesgåva
eller testamentera till oss?
Besök www.djurskydd.org



Sandsborgsvägen 55

122 33 Enskede

Telefon: 08-783 03 68

info@djurskydd.org


