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Verksamhetsberättelse 2008
Medlemmar
Vid årets slut var medlemsantalet i föreningen 3 524.
Styrelsearbetet
Styrelsen bestod fram till årsmötet 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 var Hanne Simonsen och Hans-Ove Larsson.
Arbetsutskottet bestod av Mats Hansson, Ann Dahlerus, Johan Linder och Ulf Stridsberg.
Efter årsmötet består styrelsen av Mats Hansson (ordförande), Hanne Simonsen (vice ordförande), Ann
Dahlerus, Anders Ekholm (sekreterare), Björn Ljunggren, Marie-Helene Bergstrand, Johan Linder (kassör),
Krister Persson, Hans Ring och Claes Björkman. Styrelsesuppleanter är Hanne Simonsen och Hans-Ove
Larsson.
Arbetsutskottet/ledningsgruppen har bestått av Mats Hansson, Ann Dahlerus och Johan Linder.
Styrelsen har under året hållit sex protokollförda möten: 2 februari, 5 april, 5 april (konstituerande), 24 maj, 13-14
september och 8 november. Dessutom tillkommer ett möte kring strukturarbetet den 4 oktober.
Styrelsen har under året arbetat med en förändrad organisatorisk struktur med hjälp av konsultföretaget Selene.
Arbetet syftar till att vi ska använda de resurser vi har på ett rationellt sätt, att vi får en tydligare
ansvarsfördelning och att vi har tydligare mål för vår verksamhet på både kort och lång sikt. I målen för arbetet
ingår att lösa vår ekonomiska situation på längre sikt och att vi ska driva frågor i större utsträckning än att reagera
på utspel från myndigheter, jägarorganisationer o.s.v.
Kontakter med myndigheter och politiker
Föreningen har under året avgivit följande remissvar:
•
•
•

2008-01-25 till Naturvårdsverket: Remissvar på förvaltningsplan gråsäl.
2008-01-25 till Naturvårdsverket: Remissvar på förvaltningsplan knubbsäl.
2008-06-26 till Miljödepartementet: Remissvar på Rovdjursutredningen.

På eget initiativ har föreningen avgivit följande yttranden och skrivelser:
•
•
•
•
•
•
•
•

2008-01-14 till Naturvårdsverket: Yttrande om skyddsjakt Pirtijärvivargen.
2008-01-18 till Naturvårdsverket: Yttrande lodjursjakt Njaarke.
2008-04-15 till Jens Karlsson, Viltskadecenter: Forskningsjakten på lodjur i Njaarke.
2008-06-09 till Länsstyrelsen Norrbotten: Skrivelse kring björnjaktbeslut inom Sareks nationalpark.
2008-06-11 till Länsrätten 2008-06-11: Yttrande kring lodjursjakten i Njaarke.
2008-06-17 till Naturvårdsverket: Överklagan skyddsjakt Jåhkågasska Tjiellde sameby.
2008-06-22 till Naturvårdsverket: Begäran om att Naturvårdsverket redovisar vilka skyddsjaktbeslut på
björn i Norrbotten som de varit delaktiga i.
2008-06-22 till Länsstyrelsen Norrbotten: Begäran om samtliga skyddsjaktsbeslut på björn i Norrbotten.

Svenska Rovdjursföreningen
Masthamnen, 116 30 Stockholm │ tel 08-441 41 17 │ info@rovdjur.se
www.rovdjur.se │ org.nr 883202-3264 │ bg 5509-3876 │ pg 149 42-7

2/5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2008-06-24 till Länsstyrelsen Norrbotten: Skrivelse kring kostnader för skyddsjakt i länet.
2008-09-27 till Naturvårdsverket: Yttrande avseende ansökan om kompletterande björnjakt i Gävleborgs
län 2008.
2008-10-12 till Naturvårdsverket: Synpunkter på beslut om skyddsjakt på varg i Hasselforsreviret (dnr.
411-6079-0899).
2008-10-23 till Naturvårdsverket: Yttrande över ansökan från Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund
om skyddsjakt på varg på Herrestadsfjället, Västra Götalands län.
2008-11-13 till Naturvårdsverket: Brev angående regionala beslut om björnjakt.
2008-11-27 till Länsrätten i Stockholm. Överklagande av Naturvårdsverkets beslut i skyddsjaktsärende
(dnr. 411-6300-08).
2008-12 08 till Naturvårdsverket: Skrivelse angående ansökan om skyddsjakt på varg i sex revir.
2008-12-08 till Naturvårdsverket: Skrivelse angående förestående lodjursjakt.
2008-12-22 till Miljödepartementet: Synpunkter på förestående utvärdering av vargstammen.
2008-12-22 till Miljödepartementet: Varför bevara stora rovdjur – positiva aspekter på stora rovdjur.
Bilaga till brev med synpunkter inför utvärderingen av vargstammen.
2008-12-28 till Naturvårdsverket: Anhållan om klarläggande kring hur Naturvårdsverket (NV) beräknar
antalet järvföryngringar i Sverige.

Möten med myndigheter
Flera av föreningens representanter i RRG deltog på Naturvårdsverkets konferens Rovdjur 2008 den 10
december.
Nationella Rovdjursrådet
Anders Ekholm representerade SRF under året .
Möten med politiker
21 november: Möte med miljöminister Andreas Carlgren tillsammans med SNF, WWF, SOF.
Medier
Pressmeddelande
•
•

17 januari: Pressmeddelande kring Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på varg i Voxna.
30 januari: Genetiskt mycket värdefull varg får skjutas.

Föreningen har deltagit i en mängd debatter i radio och TV samt blivit intervjuade av dagspressen under året.
Debattartiklar
Vi har också haft många artiklar i dagspressen inte minst tack vare vår skrivargrupp.
Tidningen Våra Rovdjur
Våra Rovdjur har utkommit med 4 nummer. I redaktionsgruppen har förutom redaktör Tatjana Kontio ingått:
Björn Ljunggren (ansvarig utgivare), Ylva Lindberg och Anders Bjärvall.
Spårning och inventeringar
Den traditionella spårveckan var inställd i år.
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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 2008 har föreningen deltagit i följande mässor/arrangemang:
•
•
•
•

17 augusti: Rovdjurens dag, Skånes djurpark.
4-12 oktober: Rovdjurens tid, Skansen.
14 september: Skogens dag i Östergötland.
Sedan den 25 juni finns SRFs informationsskyltar på Kolmårdens djurpark.

Fjällrävsutställningen har varit placerad på Ramundbergets fjällgård.
Stängsling
Ett antal nya stängsel blev uppsatta av vår stängslingsgrupp.
Regional verksamhet
Föreningen har under året haft regionansvariga i samtliga län utom Gotland, Smålands-länen och Västernorrland
som varit 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.
I flera regioner har verksamheten varit omfattande. Ofta i samarbete med andra organisationer som SNF och
Studiefrämjandet. Det har handlat om medlemsmöten, föredrag, spårningar, debatter, vandringar, osv. Region
Västra Götaland har återupptagit kontakterna med vår norska motsvarighet.
Kurser
Argumentationskurs
SRF deltog som arrangör av en argumentationskurs i Falun den 11-13 april. Kursen arrangerades av SRF, SNF
och WWF gemensamt, och finansierades av bidrag från Naturvårdsverket (se under rubriken Bidragsfinansierade
projekt).
Arbetsgrupper
Följande grupper har varit verksamma under 2008:
•
•
•
•
•
•

Tidningsredaktionen: Tatjana Kontio, Björn Ljunggren, Ylva Lindberg och Anders Bjärvall.
Mässgruppen: Ylva Nord + en mängd aktiva medlemmar.
Stängslingsgruppen: Sven-Olof Löfgren + en mängd aktiva medlemmar.
Strukturgruppen: Ann Dahlerus, Marie-Helene Bergstrand, Hanne Simonsen och Mats Hansson.
Finansieringsgruppen: Björn Ljunggren, Johan Linder, Hans-Ove Larsson och Ann Dahlerus.
Skrivargruppen: Tatjana Kontio + en mängd aktiva medlemmar.
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•
•
•
•

Renskötselgruppen: Berth-Ove Lindström, Rolf Gustafsson, Krister Persson, Karin Ericson och Mats
Hansson.
Rovdjursutredningsgruppen: Björn Ljunggren, Ann Dahlerus, Mats Hansson, Anders Ekholm och
Krister Persson.
Gruppen för regional utveckling: Claes Björkman, Björn Ljunggren och Hans Ring.
Rådet till De5stora: Ulf Stridsberg har representerat föreningen.

Årsmöte 2008
Föreningens årsmöte hölls på hotell Linné i Uppsala den 5 april.
•
•
•

Mats Hansson valdes om som ordförande.
Claes Björkman valdes in som ny ledamot.
På årsmötet fastställdes de reviderade stadgarna för föreningen.

Rovdjursutredningen
Rovdjursutredningen är den fråga som i särklass tagit mest tid för föreningen under året. Föreningens remissvar
arbetades fram under första halvåret och lämnades in till Miljödepartementet i juni.
Personal
Ann Dahlerus är anställd av föreningen på heltid som generalsekreterare. Lina Ricklund har varit anställd på
heltid under våren som kanslist och har arbetat halvtid på distans från Arboga under hösten. Annika Lundin har
trätt in på 50 % som kanslist från juni. Tatjana Kontio har 50 % tjänst som redaktör för tidningen Våra Rovdjur,
Daniel Ljunggren har haft 20 % tjänst som webbredaktör och Christina Färnström har en anställning på 50 %
för att bl.a. handha materialutskick, föreningens postorderverksamhet m.m.
Bidragsfinansierade projekt
Beviljade projekt 2008:
•
•

700 000 kr för projektet: Förmedling av naturvårdsorienterad kunskap om rovdjur och samordning av
föreningens regionala nätverk (Naturvårdsverkets bidrag till ideella miljöorganisationers arbete, Nr 10808).
400 000 kr för projektet: Tematiska informationshäften om rovdjur (Naturvårdsverkets bidrag till
information om stora rovdjur samt för att utvärdera informationssatsningen, Nr 133-08).

Slutrapporterade projekt från 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.
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Ekonomi
Föreningens ekonomi framgår av balans- och resultaträkningarna.
•
•
•

I september fick SRF 10 000 kr av Svenska Djurskyddsföreningen.
Bidrag har härutöver influtit från många privatpersoner.
Förvaltningen av Rune Lindströms stiftelse har fortsatt.

Övrigt
•
•
•
•
•
•

Det utlystes en belöning på 100 000 kr för tips som skulle leda till åtal för den giftåtel som hittades i
Furudal tillsammans med Naturskyddsföreningen i Rättvik.
11 februari: Ordförande deltog på en rovdjurskonferens i Voksenåsen, Oslo inbjuden av föreningen
Våre Rovdyr i Norge.
16-18 mars: SRF deltog med flera representanter på Vargsymposiet i Vålådalen.
9 april: Föreläsning av Mats Hansson på Högskolan i Dalarna kring naturvårdsperspektivet på våra
rovdjur.
21 maj: Föreläsning om varg Stockholms Universitet Zoologiska Institutionen, Ann Dahlerus.
9-11 juni: Ann Dahlerus deltog i ”Pan European Conference on Population level Management Plans for
Large Carnivores” i Postojna i Slovenien.

Stockholm den 28 mars 2009
För styrelsen

Mats Hansson
Styrelseordförande
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