Verksamhetsberättelse för Gotlands Igelkottsfond 2021
Styrelsen för Gotlands Igelkottsfond vill härmed redogöra för verksamhetsåret
1 januari – 31 december 2021
Fondens syfte
Gotlands Igelkottsfond har tillkommit för att förvalta de medel som inkommit till fonden
samt att bidra till bevarande, förståelse och utveckling rörande vårt landskapsdjur. Fonden
stödjer också de som engagerar sig i att hjälpa behövande igelkottar.

Bakgrund
Året 2021 fortsatte året 2020 så till vida att verksamheten blev kraftigt beskuren av
restriktionerna p g a pandemin. Nedskalningen drabbade i första hand informations- och
utbildningsverksamheten.
Arbetet med igelkottarna kunde genomföras i hög utsträckning trots begränsningarna.
Jourhemmen genomförde sitt arbete i ensamhet med de igelkottar och kotteungar som
gotlänningarna överlämnade med stor försiktighet och stort avstånd. De medlemmar som
gjorde jobbet fick arbeta i stor ensamhet med i första hand kontakter per telefon med
andra jourhem och veterinär.
Igelkottåret kom igång flera veckor senare än normalt och de vuxna kottarna i början av
säsongen hade tämligen dålig status vilket medförda att större andel än vanligt inte kunde
rehabiliteras framgångsrikt.
Även säsongen för kotteungar var kraftigt försenad med följd att ett ovanligt stort antal
andrakullare behövde få ett organiserat vinterviste.
Det faktum att alla jourhem har behövt isolera sig mer eller mindre ledde alltså till att
arbetet med igelkottarna har blivit genomfört med mindre stöd mellan jourhemmen än
vanligt. Arbetet som sådant har dock kunnat bedrivas utan större förändring.
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Antal stödjare under året
Vid årsskiftet hade fonden ett hundratal stödjare. Antalet gotlänningar som spontant har
matat sina kottebesökare och också kontaktat Igelkottfonden har varit större än vanligt.

Styrelsemöten

Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden under året som videomöten. Ett möte
kunde dock genomföras på plats. Övriga planerade möten ställdes in och
samordningsbehov hanterades ad hoc per telefon.
Övriga möten
Det årliga informationsmötet för nya jourhem genomfördes under hösten med
deltagande i stort sett bara med väl inarbetade jourhem. Då behovet av nya jourhem är
stort inom vissa områden av ön kommer behov av informationsmötet att kvarstå under
2022.
Samverkan
Samarbetet med samverkansgruppen mellan Gotlands Igelkottsfond, Kottecentralen
Göteborg, Gotlands Djurskyddsförening och Svenska Djurskyddsföreningen har inte
kunnat genomföras av pandemiskäl. Gruppens mål är fortsatt att samordna arbetet med
igelkottar i hela landet. Samverkan har även skett med Katastrofhjälp för fåglar och vilt
(KFV).
Kurser/utbildning.
Under året deltog en representant från Igelkottsfonden i en KfV kurs. I övrigt var det
begränsad kursverksamhet.
Föreläsningar
Föreläsningsverksamheten har tyvärr också varit helt stoppad unde året.
Reportage, Annonsering
Igelkotten har uppmärksammats i Radio Gotland vid flera tillfällen som uppföljning av
insatser från Kottefonden och där framför allt risken för att övervintrande igelkottar dör i
samband med eldning av rishögar framhölls. Även problemet med robotgräsklippare som
man låter gå under dygnets mörka timmar, med följd att ett oroande stort antal igelkottar
har behövt omvårdnad, har lyfts.
Rehabiliteringstillstånd
Kottefonden har ett löpande tillstånd från Länsstyrelsen i Gotlands län om att under vår,
sommar och höst få hålla kottar för rehabilitering hos jourhem, som är anslutna till fonden.
Detta är beviljat till och med 30 juni 2023.
En godkänd igelkottrehabiliterare finns på ön. Det personliga tillståndet godkänner
förvaring/vård av igelkottar året runt. Tillståndet förutsätter att veterinär övervakar
jourhemmens arbete och genomför nödvändiga veterinära ingrepp. Tillståndet är beviljat
till och med 30 juni 2023.

Kottelinjen
Till vår jourtelefon ”Kottelinjen” har vi tagit emot drygt 400 samtal från allmänheten, där vi

har kunnat ge råd och stöd till oroliga kotteintresserade. Vi har fått samtal från hela landet,
förmodligen för att man hittat kottelinjen på vår hemsida. Mindre akuta frågor har även
inkommit och besvarats via Kottefondens epost. Under året har ett ovanligt stort antal hela
kullar med många nyfödda ungar, där mamman dött av olika orsaker, tagits om hand av
jourhemmen. Kullarna har varit större än vanligt och kommit under omvårdnad även sent
på året.

Hemsidan, informationsbroschyr
Kottefondens hemsida www.gotlandsigelkottfond.se har uppdaterats fortlöpande med
bl.a. mycket bra ”självhjälpsinformation”. Rapporter från inringare indikerar att man har
hittat hemsidan och använder självhjälpsinformationen som ett slags primärvård innan
man eventuellt har behövt att söka hjälp från jourhemmen. Hemsidan är länkad till
Gotlands Djurskyddsförenings hemsida.

Jourhem
Under året har vi haft 11 aktiva jourhem varav två godkända rehabiliterare som matat och
vårdat föräldrarlösa igelkottsungar. Vård av skadade och sjuka igelkottar har skett av
veterinär och godkända rehabiliterare. Utgången för sjuka och skadade kottar har varit
med blandat resultat. Totalt har drygt 140 igelkottar tagits om hand under året.
Drygt 30 igelkottar, övervintrade hos rehabiliterare under vintern 2021. I skrivande stund
ligger kottarna i dvala och det är inte känt hur många som har överlevt den svåra vintern.
Förhoppningsvis blir vårvintern 2022 kortare än vårvintern 2021 så att färre kottar behöver
stödmatas under våren.

Medeltidsveckan
Medeltidsveckan ändrade format till on-line och därmed föll den vanliga verksamheten
kring igelkotten under veckan olyckligtvis.

Marknader/ Naturum
De vanliga aktiviteterna under årets marknadsdagar kunde inte genomföras då ingen
marknad genomfördes under 2021 på Gotland.
Under sommaren har kottefonden haft en monter med tre uppstoppade igelkottar i
skogsmiljö med informationstext hos Naturum i Vamlingbo. Fonden deltog i Naturums
särskilda naturarrangemang under sommaren med informationsmaterial och
bössinsamling.

Bidrag och gåvor
Fonden har erhållit stöd i form av pengar som har inkommit till fonden från privatpersoner.
Styrelsen vill härmed tacka för dessa bidrag från myndigheter, organisationer, företag och
enskilda personer.

Vi vill också tacka författaren Agneta Engström Svanborg som skänkt delar av intäkterna
från sin bok om igelkotten Teo till fonden. Ett tack riktas också till Immenco AB för gåvor till
våra lotterier. Byggföretaget Hallgrens har bidragit med en mycket stor gåva till Fonden
och får ett särskilt tack från styrelsen.
Våra jourhem har lagt ner ett jättelikt arbete på övergivna, sjuka och skadade igelkottar
under året under svåra arbetsförhållanden. Samtliga dessa personer vill styrelsen rikta ett
speciellt stort tack till. Utan deras engagemang är det svårt för fonden att fortsätta med
arbetet att hjälpa igelkotten. Vi vill också uppmärksamma det stora stöd fonden får av
allmänheten. Gotlänningarna är mycket måna om sitt mysiga och oförargliga
landskapsdjur.
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