
 

 

Verksamhetsberättelse för Gotlands Igelkottsfond 2019 
 
Styrelsen för Gotlands Igelkottsfond vill härmed redogöra för verksamhetsåret  

1 januari – 31 december 2019 

 

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. 

 

Styrelsens sammansättning 

Ordf. Lars Gahnström 

Vice ordf.  Mona Stengård 

Sekreterare Eva-Lotta Persson 

Ledamot Inger Gahnström 

Ledamot Emma Sewell 

Adjungerad kassör Arvo Keinonen 

Revisor Anders Lekander 

 

Antal stödjare under året 

Vid årsskiftet hade fonden ett knappt hundratal stödjare.  

 

Styrelsemöten 

Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden under året. 

                                        

Övriga möten 

Det årliga informationsmötet för nya jourhem genomfördes inte under 2019 då inget nytt 

jourhem tillkom. Då behovet av nya jourhem är stort inom vissa områden av ön kommer 

behov av informationsmötet att kvarstå under kommande år. 

 

 

Samverkan 

Samarbetet med samverkansgruppen mellan Gotlands Igelkottsfond,  Kottecentralen 

Göteborg, Gotlands Djurskyddsförening och Svenska Djurskyddsföreningen har fortsatt 

under året som gått. Gruppens mål har varit att samordna arbetet med igelkottar i hela 

landet. Kottefonden har stöttat en igelkottrehabiliterare på Åland med råd i hennes 

rehabiliterings-arbete. Samverkan har även skett med Katastrofhjälp för fåglar och vilt 

(KFV). 

 

Kurser/utbildning. 

Under året deltog ingen representant från Igelkottsfonden i någon extern kurs. 

 

Föreläsningar 

Föreningens veterinär har under året hållit ett antal föreläsningar om igelkotten för olika 



 

 

lågstadieklasser. Föreningen har också hållit föreläsningar för andra föreningar och 

sammanslutningar med information om igelkotten och Igelkottfondens verksamhet 

 

Reportage, Annonsering  

Hela Gotland och Gotlands Tidning har haft reportage om Kottefonden. Därtill har 

igelkotten 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. 

 

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. 

Naturvårdverket tillstyrkte ansökan och Länsstyrelsen utfärdade tillståndet 2017 och detta 

är beviljat till och med 30 juni 2020. 

 

Två godkända igelkottrehabiliterare finns på ön. Det personliga tillståndet godkänner 

förvaring/vård av igelkottar året runt. Tillståndet är beviljat till och med 30 juni 2020. 

 

Kottelinjen 

Till vår jourtelefon ”Kottelinjen” har vi tagit emot drygt 250 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. 

Hemsidan, informationsbroschyr 

Kottefondens hemsida  www.gotlandsigelkottfond.se har fått en omfattande modernisering 

och uppdaterats fortlöpande med bl.a. mycket bra ”självhjälpsinformation”.  Hemsidan är 

länkad till Gotlands Djurskyddsförenings hemsida.  

 

Jourhem 

Under året har vi haft elva aktiva jourhem samt 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 ca 150 igelkottar tagits om hand under året. 

 

Tre igelkottar, som övervintrade hos rehabiliterare under vintern 2018-2019, släpptes ut på 

olika platser under maj-juni månad. Ett litet antal små igelkottar, som bedömdes behöva 

fortsatt vård under övervakning för att överleva den kommande vintern 2019-2020, 

envisades med att inte gå i vinterdvala ända fram till julhelgen. 

 

 

http://www.gotlandsigelkottfond.se/


 

 

Medeltidsveckan 

Fonden har tillsammans med Kottecentralen och Gotlands Djurskyddsförening deltagit vid 

Medeltidsveckan. Intresset hos marknadsbesökarna var stort. Vårt gemensamma stånd 

blev flitigt besökt.   

 

Marknader/ Naturum 

Fonden har deltagit med eget stånd på Slite marknad, Hemse marknad, samt Skörde-

festivalen under året och även här fått ett mycket positivt gensvar av besökarna. 

 

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. 

 

Bidrag och gåvor 

Fonden har erhållit bidrag från Länsstyrelsen under året. Stöd i form av pengar har också 

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 särskilt tack riktas också till Immenco AB för 

gåvor till våra lotterier. 

 

Våra jourhem har lagt ner ett jättelikt arbete på övergivna, sjuka och skadade igelkottar 

under året. 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. 

 

 

Visby den 28 januari 2020 

 

Styrelsen, Gotlands Igelkottfond 

 

Lars Gahnström  Mona Stengård 

Eva-Lotta Persson  Inger Gahnström   

Arvo Keinonen  Emma Sewell 


