
 

     Djurens Rätt Malmö-Lund 

 

Verksamhetsberättelse 2021 
 

Under 2021 har lokalorganisationen Djurens Rätt Malmö-Lund genomfört fyra 
styrelsemöten. Pga. den rådande situationen med Corona har vi inte träffats fysiskt men vi 
genomförde ett digitalt medlemsmöte och vi har funnits tillgängliga via sociala medier och 
mejl. 

Vårt Instagram-kontot djurensrattmalmolund hade vid årets slut 838 följare och 613 inlägg.  

Nedan följer en översikt över vilka aktioner och evenemang lokalorganisationen genomfört 
under 2021: 

• Vi uppmanade våra medlemmar att rösta på vilken restaurang som skulle få årets 
Vego-pris och med stor marginal blev det, för andra året i följd, The Herbivore. 

• Vi har haft filmklubb om Seaspiracy där vi pratade om fiskarnas liv som så ofta glöms 
bort när man pratar om djurfrågor. 

• I början av december samlades vi på Yoga bar i Lund för ett veganskt julbord med 
tillhörande quiz. Detta genomfördes enligt då gällande rekommendationer från 
folkhälsomyndigheten och var mycket uppskattat. 

• Vi har haft ett flertal digitala möten med lokalföreningen Helsingborg-Höganäs där vi 
diskuterat en gemensam föreläsning. Föreläsare, lokal och datum är inte bestämt 
ännu men vi planerar att genomföra den fysiskt så snart det är lämpligt. 

• Vi har varit med och stöttat den kommande bioreklamen om kycklingarnas situation 
ekonomiskt med 150 000 kr. Filmen är en s.k. stop motion animation och filmen 
beräknas komma ut under första halvan av 2022.  

• Vi har skickat in ett medborgarförslag till Lunds kommun angående vegetarisk mat i 
offentlig verksamhet. Medborgarförslaget marknadsfördes via våra sociala medier. 

• Efter offentliggörandet av undersökningen Djurvänlig kommun skickade vi in en 
insändare till en lokaltidning i vilken vi kritiserade Lunds kommuns arbete för djuren. 

• Vi har drivit en kampanj i våra sociala medier där vi tipsar om restauranger i Malmö 
och Lund som erbjuder veganska alternativ. 

• Vi har deltagit i ett seminarium som uppmärksammade djurskyddslagen. 

 

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som har hjälpt oss under året och engagerat sig i 
arbetet för djuren! 


