
SVENSKA ROVDJURSFÖRENINGEN 
Verksamhetsberättelse 2007 

Medlemmar 
Vid årets slut var medlemsantalet i föreningen 3553 varav 2608 fullbetalande och 913 
familjemedlemmar. 
 
Styrelsearbetet 
 
Styrelsen bestod fram till årsmötet av Mats Hansson (ordförande), Ulf Stridsberg (vice 
ordförande), Ann Dahlerus, Anders Ekholm (sekreterare), Björn Ljunggren, Mia Bisther, 
Kent-Åke Gustavsson, Johan Linder (kassör) och Sven-Olof Löfgren. Styrelsesuppleanter har 
varit Mats Ericson och Hans-Ove Larsson. Arbetsutskottet har bestått av Mats Hansson, Ann 
Dahlerus, Johan Linder och Ulf Stridsberg. 
 
Efter årsmötet bestod styrelsen av Mats Hansson (ordförande), Ulf Stridsberg (vice 
ordförande), Ann Dahlerus, Anders Ekholm (sekreterare), Björn Ljunggren, Marie-Helene 
Bergstrand, Johan Linder (kassör),Krister Persson och Hans Ring. Styrelsesuppleanter har 
varit Hanne Simonsen och Hans-Ove Larsson. Arbetsutskottet har bestått av Mats Hansson, 
Ann Dahlerus, Johan Linder och Ulf Stridsberg. 
 
Styrelsen har under året hållit sju protokollförda möten: 3/2, 24/3, 25/3 (konstituerande), 6/5, 
2/6, 15/9 samt 24/11. 
 
Kontakter med myndigheter och politiker 
 
Föreningen har under året avgivit följande remissvar: 
●   Remissyttrande på åtgärdsprogrammet för fjällräv, 071210 
 
På eget initiativ har föreningen avgivit följande yttranden och skrivelser: 
•  5/2 yttrande till Naturvårdsverket (NV) angående skyddsjakt på varg i Uppland 
•  16/2 Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län om förvaltningsplan för rovdjur. 
• 19/2 till NV angående skyddsjakt på varg i Voxna 
●  9/3    ”   ”           ”            ”            ”   ”     i Långsjöreviret 
● 20/4 skrivelse till NV och RUII kring ersättning för RRG representanter  
●           yttrande till NV angående skyddsjakt på varg i Äppelbo 
●  18/6  yttrande till NV inför björnjaktsbeslutet 
● 30/10 yttrande till NV angående skyddsjakt på varg i Voxna 
●12/11 yttrande till NV om avlysning av vargjakten i Värmland 
● 27/11 överklagade NV:s skyddsjaktbeslut till Länsrätten 
● 28/11 yttrande till NV angående skyddsjakt på varg i Skrälldalen 
● 5/12  yttrande till NV om att avlysa den pågående skyddsjakten i Äppelbo       
●  28/12 yttrande till NV inför lojaktsbeslutet  
 
 
Möten/föreläsningar: 
●  24/1 möte med representanter från folkpartiet i Riksdagen 
●  28/3 Föreläsning på Högskolan i Dalarna`s kurs ”Rovdjuren och människan”(MH) 
● 22/5 – SRF (AD) Föreläsning om varg på Zoologiska Institutionen Stockholms Universitet 
 



●  23/5 – Luigi Boitani LCIE presenterade LCIEs utkast till riktlinjer för EUs Art- och 
Habitatdirektiv på Naturvårdsverkets möte med det nationella Rådet, (AD och BL deltog) 
 
● 24 oktober 2007 – SRF deltog i seminarium om förvaltning av Vilt och Fisk i Uppsala (AD 
och Kurt Källström deltog) 
 
Spårning och inventeringar 
 
Ansvarig för spårningsverksamheten har varit Mats Rapp. 
 
Den traditionella spårveckan var inställd i år 
 
Föreningen har fortsatt sitt uppdrag från Länsstyrelsen i Västernorrland att inventera järvar i 
Medelpad. 
 
Många av föreningens kvalitetssäkrare och medlemmar har på både ideell basis och på 
uppdrag från länsstyrelserna fortsatt att följa rovdjurens rörelser. 
 
Mässor och utställningar 
 
Under 2007 har föreningen deltagit i följande mässor/arrangemang: 
Vildmarksmässan 16-18 mars 2007 
Sommarutställningen ”Rovdjur” i Orsa 24 juni-10 september 
”Rovdjurens dag”, Skånes djurpark 19 augusti 
”Rovdjurens tid”, Skansen 20-21 oktober (+ v43, skolor) 
”Rovdjurens tid”, Skansen 27-28 oktober (+ v44, höstlov med rovdjurstema) 
”På spaning” i Orsa 18-19 augusti 
”Skogens dag” i Sandviken 24, 26 augusti 
Naturvetarnas arbetsmarknadsdag, Stockholms universitet 5 december 
 
Fjällrävsutställningen har under året stått på naturum i Vålådalen under vintern och på 
Ramundbergets fjällgård under sommaren 
 
Regional verksamhet 
 
Föreningen har regionalansvariga i samtliga län utom Gotland, Smålandslänen och 
Västernorrland som idag är vakanta. Blekinge tillhör än så länge Skåne. 
 
Föreningen är representerad i samtliga regionala rovdjursgrupper som är inrättade av 
Länsstyrelserna och som fungerar som rådgivande organ i rovdjursfrågor.  
 
Regionaktiviteter (här kommer ett axplock ur olika regioners verksamhet) 
 
Gävleborg 
7/5 Paneldebatt i Hofors arrangerad av bl. a. Junilistan där (AE) deltog mot, eller tillsamman 
med riksdagsrepresentanter för  S och Fp samt junilistan och Jägareförbundet.  
 
26/8 Deltog på "Skogens dag" i Högbo och beskrev björnens situation/utbredning i Sverige 
och länet  
 
29/10 Deltog vid "Hälsans stig" i Sandviken med samma budskap som ovan  



 
8/11 Uffe, Dagmar och AE hade ett ca två timmar långt "anförande" om alla våra rovdjurs 
situation och utbredning samt illegal jakt och spårning.   
 
Leif Holst som nu är anställd av Lst i Gävleborg för bl.a. stängslingsarbete har biståtts av 
föreningens medlemmar i detta arbete.  
 
Uppland 
 
Januari 2007, SRF medverkande i en paneldebatt om rovdjur  i Sörmland 
 
18/1 – SRF deltog i möte om varg i Heby mellan Länsstyrelsen och jägarkåren 
 
7/3 Medverkande i paneldiskussion i Gillberga om rovdjuren 
 
Ett antal insändare bl a i Upsala Nya Tidning, DN, SvD, Aftonbladet och olika 
landsortstidningar. 
 
Brev till miljöminister Andreas Carlgren, jordbruksminister Eskil Erlandsson, centerledaren 
Maud Olofsson, Göran Greider, chefredaktör på Dalademokraten samt biskopen i Västerås.  
 
Initiativ till ett möte med Johan Månsson på Länsstyrelsen. 
 
Skrivelse till Länsstyrelsen tillsammans med SNF angående lojakten 2008. 
 
Spårningsgrupp tillsatt inför deltagande i länets lodjursinventering 2008. 
 
Spridning av Våra Rovdjur och annat material i olika sammanhang, värvande av medlemmar. 
 
Norrbotten 
Rovdjurskurs i Jokkmokk 12-14/10. Föredrag och diskussioner om rovdjur i 
renskötselområdet med bl.a. toleransnivåer, rovdjursersättningar och framtida 
rovdjursförvaltning. Kursen var upptakten till bildandet av en ”renskötselområdesgrupp” 
inom föreningen  kommer att fortsätta med samordningen av arbetet i de olika länen inom 
renskötselområdet. 
 
Skåne 
Information och försäljning vid bokbord av SRFs butiksvaror vid samtliga av höstens sex 
olika rovdjursseminarier på Skånes Djurpark (samarrangemang mellan Studiefrämjandet och 
Skånes Djurpark): varg, lo, järv, björn, utter och kungsörn. 
 
19/8 Rovdjurens dag i Skånes Djurpark. Information, filmvisning, försäljning samt spårning 
för barn. 
 
26/10 Guidning på Zoologiska Museet i Lund.  
 
9/12 Sälskådning och guidning av Jan-Åke Hillarp på Måkläppen, Skanör Falsterbo. 
 
25/11 Påbörjad aktivitet (teori + i fält) för att lära oss spåra lodjur. En fältexkursion utförd. 
 
Två möten med den Regionala Rovdjursgruppen. 



 
Diskussioner med Länsstyrelsen för att få igång ett bra samarbete. 
 
Kontakter med Svenska Jägareförbundet och Länsstyrelsen, inför vinterns lodjursinventering i 
Skåne, Halland och Kronoberg. 
 
Östergötland 
19/1 Deltagande i fackeltåg för rovdjuren i Jönköping, hel busslast från Östergötland, 
arrangör Djurens Rätt. 
 
Tre vargvisningar i Kolmårdens Djurpark. 
 
Arrangör av föreningens årsmöte vid Myckelmossa såg.  
 
17/2 Varg- och lospårning i Hasselforsreviret. 
 
27/9 Föredrag på Naturcentrum, Mats och Karin Ericson. 
 
6/10 Vandring Baggetorpsleden öster Tjällmo 
 
14/11 Föredrag Jordens Färg, Millis Ivarsson. 
 
8-9/12 Avslutning Pukhult, föredrag med Robban Franzén.  
 
Tre stängslingar vid Bjäsäter-Välnäs-Haraldsberg Linköpings kommun. 
Två stängslingar Lämås Örebro Län, Åsen Bäck norr Sunne Värmland. 
 
Kurser: 
Argumentationskurs 
Den 14 – 16 januari hölls en argumentationskurs tillsammans tillsammans med WWF och 
SNF på Järvzoo i Järvsö 
 
Den 23-25 november hölls en uppföljande argumentations- och mediekurs i Stöllet, i samarbete 
med WWF och SNF. 
 
Fäbodkurs 
En inbjudan gick ut under sommaren men för få sökande gjorde att den ställdes in 
 
 
Arbetsgrupper 
 
Följande grupper har varit verksamma under 2007 : 
Tidningsredaktionen (Tatjana K., Björn L., Ylva L., Tom A.) 
Mässgruppen (Lina Ricklund) 
Stängslingsgruppen (Sven-Olof Löfgren) 
Strukturgruppen (Ann D., Marie-Helen B., Hanne S. och Mats H.) 
Finansieringsgruppen (Björn L., Johan L., Hans-Ove L., Ann D.) 
Skrivargruppen (Tatjana Kontio) Många aktiva medlemmar i skrivargruppen har aktivt 
arbetat mot lokala medier som resulterat i många insändare och debattartiklar. Flera 
medlemmar har också intervjuats i både radio och TV 
Renskötselgrupp (Berth-Ove L., Krister P., Karin E., Mats H.) Startade i Jokkmokk i oktober 



 
Årsmöte 2007 
 
Föreningens årsmöte hölls på Myckelmossa såg i Östergötland den 24 mars. 
 
-  Mats Hansson valdes om som ordförande.  
-  På årsmötet togs ett första beslut på reviderade stadgar för föreningen 
 
Rovdjursutredningen 
Rovdjursutredningen är den fråga som i särklass tagit mest tid för föreningen under året. 
Ann D. har suttit med som expert i utredningen under hela året. 
 
Här följer några mötesuppgifter förutom alla de möten som hållits med expertgruppen som 
sammanlagt varit många och intensiva med ett stort arbetsmaterial och pågått mellan 060831 
och 071204. 
 
●  11/1 SRF träffar utredaren Åke Pettersson på utredningens kansli 
●  16/1 Björnseminarium 
• Seminarium om rovdjur i renskötselområdet 27-28 mars 2007 
●  19/6 möte med utredaren Åke Pettersson och sekreteraren Eva Hedmark på SRFs kontor i 
Masthamnen 
● 3/12 debattartikel på DN debatt SRF tillsammans med SNF 
● 4/12 Utredningen lämnades till Miljöminister Andreas Carlgren på Rosenbad med 
efterföljande presskonferens på Miljödepartementet. SRF gav flera intervjuer i tidningar, 
radio och TV med anledning av att Rovdjursutredningen publicerades. 
• 7 december AD presenterade sin syn på Rovdjursutredningen på Naturvårdsverkets årliga 
möte för alla regionala rovdjursgrupper ”Rovdjur 2007”. 
 
Kontoret 
Den 3 april flyttade kontoret från Reimersholme till Masthamnen 
Personal 
Ann Dahlerus är anställd av föreningen på heltid som rovdjurshandläggare  och 
generalsekreterare. Lina Ricklund har haft en anställning på heltid som kanslist, Tatjana 
Kontio har fortsatt 50 % tjänst som redaktör för tidningen Våra Rovdjur samt en tjänst om 25 
% som webbredaktör. Christina Färnström har varit anställd under året för att bl.a. ta hand om 
materialutskick och föreningens postorderverksamhet m.m.  
 
Bidragsfinansierade projekt 
 
Beviljade projektbidrag 2007: 
● 500 000 kr för projektet ”Utveckling av en plattform för spridning av föreningens fakta” 
(Naturvårdsverkets bidrag till ideella miljöorganisationers arbete, Nr 83-07) 
● 190 000 kr för projektet ”Produktion och spridning av rovdjursinformation genom SRFs 
hemsida samt utformande av en tydlig informationsplan om rovdjur” (Naturvårdsverkets 
bidrag till rovdjurscentra, miljöorganisationer samt länsstyrelser för information om stora 
rovdjur samt för utvärdering av satsningen, Nr N97/07) 
● 136 000 kr för projektet ”Utbildning i argumentation för regionala nyckelpersoner inom 
naturvården” (Naturvårdsverkets bidrag till rovdjurscentra, miljöorganisationer samt 
länsstyrelser för information om stora rovdjur samt för utvärdering av satsningen, Nr N97/07, 
tillsammans med WWF och SNF) 
 



Slutrapporterade projekt 2007: 
● Projektet ”Spridning av aktuell rovdjursinformation på saklig grund” (Naturvårdsverkets 
bidrag till miljö- och naturvårdsorganisationer för rovdjursinformation samt för angelägna 
viltvårdsprojekt, Nr N77/06) 
● Projektet ”Utveckla föreningens fakta- och informationsunderlag samt stärka det regionala 
rovdjursarbetet inom SRF” (Naturvårdsverkets bidrag till ideella miljöorganisationers 
nationella arbete, Nr 88-06) 
● Projektet ”Utbildningar i värderingsövningar och retorik för regionala nyckelpersoner inom 
naturvården” (Naturvårdsverkets bidrag till miljö- och naturvårdsorganisationer för 
rovdjursinformation samt för angelägna viltvårdsprojekt, Nr N77/06, tillsammans med WWF 
och SNF) 
 
Ekonomi 
 
Föreningens ekonomi framgår av balans- och resultaträkningarna. 
 
● I maj fick SRF Djurskyddet Sverige´s årliga stipendium på 20 000 kr som mottogs i 
samband med deras årsmöte i Göteborg 
● I maj fick föreningen 10 000 kr av Djurskyddsföreningen 
● Bidrag har härutöver influtit från några privatpersoner 
● Föreningen har bistått vid bildandet av samt utsetts att förvalta en stiftelse, vilken var ett 
resultat av ett arv efter Rune Lindström i Uppsala. Stiftelsens ändamål är att skapa 
förutsättningar för varg i Uppland. 
 
Övrigt 
SRF deltog med flera representanter på Vargsymposiet i Vålådalen 2007. 
SRF deltog på Fjällrävsseminariet på Varanger 16 – 20/8 
SRF har utarbetat en spårningspolicy 
SRF har utarbetat en alkohol och drogpolicy 
 
Stockholm den 2 februari 2008 
 
För styrelsen 
 
 
Mats Hansson 
Ordförande 
 
 


