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Verksamhetsberättelse 2009 
 
Medlemmar 
 
Vid årets slut var medlemsantalet i föreningen 3 661 (2008:3 524), varav familjemedlemmar 988 
(2008:952).  
 
Styrelsearbetet 
 
Styrelsen bestod fram till årsmötet 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 var Hanne Simonsen och 
Hans-Ove Larsson.  
 
Arbetsutskottet bestod av Mats Hansson, Ann Dahlerus och Johan Linder. 
 
Efter årsmötet bestod styrelsen av Krister Persson (ordförande), Marie-Helene Bergstrand (vice 
ordförande), Claes Björkman, Ann Dahlerus, Anders Ekholm, Ylva Lindberg, Johan Linder (kassör), 
Björn Ljunggren och Bengt Sundström. Styrelsesuppleanter var Hans-Ove Larsson och Berth-Ove 
Lindström. 
 
Arbetsutskottet har bestått av Krister Persson, Marie-Helene Bergstrand, Ann Dahlerus och Johan 
Linder.  
 
I mitten av november valde ett flertal personer att lämna sina uppdrag. Dessa var Claes Björkman, 
Anders Ekholm, Ylva Lindberg, Berth-Ove Lindström och Bengt Sundström.  
 
Styrelsen har under året hållit sju protokollförda möten: 31 januari, 28 mars, 25 april, 25 april 
(konstituerande), 13 juni, 5 september och 24-25 oktober. 
 
Styrelsen har arbetat med en tydligare roll och ansvarsfördelning inom styrelsen. En satsning på 
regionutveckling inleddes med Bengt Sundström som ansvarig och en regionutvecklingsgrupp tillsattes. 
För renskötselområdet och samordningen av föreningens arbete med frågor som berör rennäringen 
fick Bert-Ove Lindström ansvar. För frågor angående lodjur utanför renskötselområdet fick Anders 
Ekholm ansvar med hjälp av Marie-Helene Bergstrand. Claes Björkman utsågs att ansvara för frågor 
rörande föreningens arbetsgivaransvar samt personalutveckling. 
 
Vid mötet den 28 mars antogs en verksamhetsplan som redovisades vid årsmötet. 
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Kontakter med myndigheter och politiker 
 
Remissvar och skrivelser 
 
Föreningen har under året avgivit följande remissvar: 
 

• 2009-03-02 Till Jordbruksdepartementet: Remissvar på Utvärdering av konsekvenserna av 
förordning SFS 2007:127, rörande JF § 28. 

• 2009-03-20 Till Miljödepartementet: Remissvar på Förslag till åtgärder som kan stärka 
vargstammens genetiska status. 

• 2009-03-21 Till Miljödepartementet: Remissvar på En modell för ett utökat regionalt ansvar 
för rovdjuren m.m. 

• 2009-03-21 Till Miljödepartementet: Remissvar på Uppdrag till Naturvårdsverket i fråga om 
förvaltning av varg och järv. 

• 2009-11-09 Till länsstyrelsen Västra Götaland: Svar på remiss ”Begäran om yttrande inför 
2010 års licensjakt efter varg”, SRF Region Västra Götaland. 

• 2009-11-09 Till länsstyrelsen Gävleborg: Svenska Rovdjursföreningen region Gävleborgs 
synpunkter på begäran om yttrande inför licensjakt efter varg 2010. 

 
På eget initiativ har föreningen avgivit följande yttranden och skrivelser:  
 

• 2009-01-23 Till Naturvårdsverket: Yttrande över ansökan om skyddsjakt på tre vargar i det 
s.k. Skrälldalsreviret. 

• 2009-03-23 Till Naturvårdsverket: Yttrande över ansökan om skyddsjakt på en varg i 
Siljansnäs. 

• 2009-04-23  Till Miljöminister Andreas Carlgren: Synpunkter på vargstammen (tillsammans 
med Naturskyddsföreningen och Djurskyddet Sverige). 

• 2009-06-16 Till Länsstyrelsen i Västra Götaland - besiktningsmän i Länsstyrelsens tjänst, SRF 
Region Västra Götaland. 

• 2009-08-27 Till Miljö- och jordbruksutskottet - SRF 15 punkter om rovdjurspolitiken - Nej till 
vargjakt och ja till en fortsatt växande vargstam! 

• 2009-09-25 Till Lagrådet: Besvär över regeringens proposition 2008/09:210. 
• 2009-10-29 Till Länsrätten: Överklagan Naturvårdsverkets beslut 2009-10-28, - skyddsjakt 

varg i Gräsmarksreviret.                                                                                                              
• 2009-11-27 Till Riksdagens ombudsmän JO: Anmälan av Naturvårdsverkets beslut om 

skyddsjakt i Laponia. 
• 2009-11-01  Till EU-kommissionens ansvarige för art- och naturskydd, Stefan Leiner.  
• 2009-12-27 Till Naturvårdsverket: Stegvis släpp av jaktkvoten i länen! 
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Möten med myndigheter och politiker 
 

• 2009-03-20 Hearing i riksdagen om regeringsuppdragen till Naturvårdsverket NV. Ann 
Dahlerus deltog. 

• 2009-03-25 Seminarium Riksdagens Jaktklubb, Björn Ljunggren deltog. 
• 2009-05-06 Möte med miljöminister Andreas Carlgren tillsammans med andra 

naturvårdsorganisationer samt jägarorganisationerna m.fl. Ann Dahlerus deltog. 
• 2009-07-01 Seminarium om varg i Almedalen tillsammans med Djurskyddet Sverige. Ann 

Dahlerus deltog. 
• 2009-08-31 Möte med Miljö- och jordbruksutskottet angående propositionen tillsammans 

med WWF och SNF. Ann Dahlerus deltog. 
 
Möten med enskilda riksdagsmän och med representanter för de politiska ungdomsförbunden har 
förekommit vid många tillfällen under året. 
 
Föreningen har varit representerad i samtliga läns regionala rovdjursgrupper. 
 
Anders Ekholm representerade föreningen i Nationella rovdjursrådet. 
 
Informationsverksamhet 
 
Pressmeddelanden 
 

• 2009-02-18 Nej till förvaltningsjakt på varg och järv (Tillsammans med WWF och 
Naturskyddsföreningen). 

• 2009-05-29 WWF, SNF, SRF, SOF och Djurskyddet om rovdjurspropositionen. 
• 2009-09-18 Sverige har en av Europas glesaste vargstammar (Tillsammans med WWF och 

Naturskyddsföreningen). 
• 2009-09-25 Regeringens rätt att överklaga jakt på rovdjur anmäls till Lagrådet. 
• 2009-12-18 Licensjakt på 27 vargar – en ren provokation! 
• 2009-12-29 SRF kräver att Naturvårdsverket släpper länskvoterna stegvis för att undvika 

överavskjutning. 
 
Representanter för föreningen har deltagit i en stor mängd debatter i radio och TV samt blivit 
intervjuade av dagspressen under året. Nedan är ett axplock: 
 
Föreläsningar  
 

• 2009-03-16/18 Renar och Rovdjur, Vargsymposiet, Berth-Ove Lindström. 
• 2009-04-29 Rovdjurspolitik. Högskolan i Falun, Krister Persson. 
• 2009-06-18 Varg, Stockholms Universitet, Ann Dahlerus. 
• 2009-09-29 Rovdjur och rovdjurspolitik Umeå Universitet, Krister Persson. 

 



 

4/9 

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 

TV 
 

• 2009-02-19 Nyhetsmorgon, debatt, Ann Dahlerus. 
• 2009-05-18 Västerbottensnytt, rovdjurspolitiken, Krister Persson. 
• 2009-05-25 TV4 Botnia, rovdjurspropositionen, Krister Persson. 
• 2009-09-29 Aktuellt, renar och rovdjur, Krister Persson. 
• 2009-12-03 TV4 Nyhetsmorgon, vargjakt debatt med Torsten Mörner, Ann Dahlerus. 
• 2009-12-14 SVT God morgon Sverige, vargjakt debatt med Erik A Eriksson (c), Ann 

Dahlerus. 
 
Radio 
 

• 2009-05-28 Studio Ett, rovdjurspropositionen debatt med Andreas Carlgren, Ann Dahlerus. 
• 2009-08-31 Radio Norrbotten (2 tim), Berth-Ove Lindström. 
• 2009-10-01 Studio Ett, debatt rovdjur, Krister Persson. 
• 2009-11-05 Studio Ett, varg i Skåne, Krister Persson.  
• 2009-12-02 SR Studio Ett, vargjakt debatt med Bengt-Anders Johansson (m), Ann Dahlerus. 

 
Debatt 
 

• 2009-01-21 Paneldebatt, Högskolan Falun, Ann Dahlerus. 
• 2009-05-18 Rovdjursdebatt, Nolia, Umeå, Krister Persson. 
• 2009-09-04 Rovdjursdebatt, Scandinavian Game Fair, Örebro, Ann Dahlerus. 
• 2009-10-27 Rovdjursdebatt, Visionsteatern Sundsvall, Anders Ekholm. 

 
Arbete har pågått under året med att ta fram en informationsbroschyr om varg, samt ett 
informationsblad om vargjakt, vilka delvis återstår att färdigställa. 
 
Kansliet har producerat 2 overhead-presentationer samt ett antal blädderexemplar med exempel på 
SRF:s arbete under året, att användas vid möten, mässor och manifestationer.  
 
Debattartiklar 
 
Vi har också haft många artiklar i dagspressen. Nedan är ett axplock:  
 

• 2009-01-23 Nerikes Allehanda, debattinlägg om varg, Ann Dahlerus. 
• 2009-04-30 Västerbottenskuriren, kritik av utvidgad § 28, Krister Persson. 
• 2009-06-22 Nya Wärmlands Tidning/Västerbottenskuriren/Eskilstunakuriren, Vargjakt – 

varför det? Krister Persson. 
• 2009-08-17 Svenska Dagbladet, Illegal Jakt på Kungsörn, Berth-Ove Lindström. 
• 2009-08-19 Norrländska Socialdemokraten, Illegal Jakt på Kungsörn, Berth-Ove Lindström. 



 

5/9 

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 

• 2009-10 Vår Fågelvärld (nr. 5), Illegal Jakt i renskötselområdet (8 sid.), Berth-Ove 
Lindström. 

• 2009-11-17 Vargen en idiotindikator! Krister Persson. 
• 2009-12-11 Västmanlands Nyheter, Vi är trötta på att kallas extremister, Olov Trostén. 
• 2009-12-30 FaluKuriren, Nu inleds massjakt på varg, Ann Dahlerus och Pernilla Hedblom.  

 
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. 
 
Publicerat på hemsidan 
 

• 2009-05-07 Miljöministern vill skjuta varg. 
• 2009-09-03 Upprop för vargen i Sverige! Nej till vargjakt och ja till en fortsatt växande 

vargstam! 
• 2009-10-23 Riksdagsbeslutet om rovdjurspolitiken – förväntat och djupt beklagligt. 

 
Mässor och utställningar 
 
Under 2009 har föreningen deltagit i följande mässor/arrangemang: 
 

• 2009-08-17/18 Vildmarksmässan i Orsa, 
• 2009-10-03 Mässa: Rovdjurens Tid, Skansen. 

 
Fjällrävsutställningen befann sig under vintern i Tydal, Norge. Från sommaren har den stått i Röros. 
 

Fältverksamhet 
 
Spårning och inventeringar 
 
Den traditionella spårveckan första veckan i januari skedde i år i Ockelbo- och Amungenreviren 
(Gävleborgs län). Även i Hasselforsreviret (Örebro län) genomfördes en spårvecka i februari. 
 
Vid årsskiftet, den 28-29 december 2009 arrangerade SRF en spårning i Svartnäs i gränstrakterna mellan 
Gästrikland och Dalarna för att tillsammans med länsstyrelsernas spårare utröna om ett nytt vargrevir 
kan ha bildats i området. 
 
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. 
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Stängsling 
 
Ett antal nya stängsel blev uppsatta av vår stängslingsgrupp, som huvudsakligen är baserad i 
Östergötland och leds av Sven-Olof Löfgren, men stängslar även på andra håll. 
 
Under året har en ny stängslingsgrupp bildats i Västra Götaland under ledning av Håkan Fridner. 
 
Regional verksamhet 
 

• 2009-04-26 Möte med regionansvariga för att diskutera kommande strategier. 
• 2009-06-13 Styrelsemötet beslutades om en satsning för att utveckla föreningens 

regionorganisation. En arbetsgrupp tillsattes för att driva arbetet. Bengt 
Sundström utsågs till ansvarig för gruppen, som i övrigt bestod av Anders 
Ekholm, Björn Ljunggren och Ylva Lindberg. 

• 2009-07-16 Ett första regionalt möte med representanter från Dalarna hölls i Rättvik, där 
Bengt Sundström och Ylva Lindberg redovisade styrelsens tankar och inhämtade 
synpunkter på arbetsupplägg. 

• 2009-08-29 22 representanter från olika delar av landet samlades i Stockholm. Syftet var att, 
med historien i minnet, blicka framåt och bli överens om arbetssätt för att 
gemensamt arbeta fram en effektiv regionorganisation. Ett tänkt samarbete med 
Studiefrämjandet presenterades.  

• 2009-09-07 Region Västra Götaland genomförde en manifestation mot regeringens 
vargpolitik i samband med ett EU möte i Strömstad. 

• 2009-11-05 Medlemsmöte i Falun. Syftet var information kring inventering och ny 
rovdjurspolitik. 

 
Ett ambitiöst arbete med regional utveckling inleddes under året, men kom att gå i stå i mitten av 
november. Styrelsens mening är dock att det arbete som inleddes var så värdefullt att det måste 
fortsättas och avser att så tidigt som möjligt efter årsmötet lägga förslag till hur det ska återupptas. 
 
Renskötselgruppen 
 
Inom renskötselområdet har fortsatt arbete med kontakter med berörda länsstyrelser och 
Naturvårdsverk skett. Andel skyddsjaktsärenden fortsätter att öka och vi har provat att anmäla en 
björnjakt på en björnhona och 3 årsungar till J-O. Skyddsjakten blev granskad och ärendet avskrivs från 
vidare handläggning. Vi har tidigare överklagat till länsrätten 2 skyddsjaktsbeslut på lodjursjakt och 
järvjakt. Länsrätten svarade med att vi inte har överklagningsrätt. Det innebär att skyddsjaktsbeslut i 
Sverige inte kan prövas av förvaltningsdomstol och vad vi vet har inget skyddsjaktsbeslut i Sverige 
prövats i domstol.  Rovdjursförenings renskötselgrupp har också ifrågasatt professor Öje Danells 
redovisningar av förluster av renar orsakade av stora rovdjur. 
Krister Persson medverkade vid två tillfällen (Östersund och Umeå) i Fjällförstudien. 
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Organisationsfrågor  
 
Under året har ett antal åtgärder vidtagits för att stärka organisationen och förbättra kommunikationen 
internt. 
 
Kansliet 
 
Ett program för Måldialog med kansliets personal har beslutats och genomförts till viss del.  
Upprättande av befattningsbeskrivningar för personalen har till viss del genomförts. 
Anställningsavtal har upprättats med samtlig personal. 
 
Övriga organisationsförändringar 
 
Rutin för introduktion av nya styrelseledamöter har beslutats. 
 
Uppdragsbeskrivningar för regionansvariga har beslutats och implementerats 
 

Arbetsgrupper 
 
Följande grupper har varit verksamma under 2009: 
 

• 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. 

• Finansieringsgruppen 
Björn Ljunggren, Johan Linder, Hans-Ove Larsson och Ann Dahlerus. 

• Skrivargruppen 
Tatjana Kontio + en mängd aktiva medlemmar.  

• Renskötselgruppen 
Berth-Ove Lindström, Rolf Gustafsson, Krister Persson, Karin Ericson och Mats Hansson.  

• Gruppen för regional utveckling 
Bengt Sundström (ansvarig), Anders Ekholm, Björn Ljunggren och Ylva Lindberg. 

• Rådet till De5stora 
Ulf Stridsberg har representerat föreningen. 

• Strukturgruppen 
Ann Dahlerus, Marie-Helene Bergstrand, Hanne Simonsen och Mats Hansson. 
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Årsmöte 2009 
 
Föreningens årsmöte hölls på Naturens Hus i Örebro den 25 april och bevistades av ca 50 medlemmar. 
 

• Krister Persson nyvaldes som ordförande.  
• Hanne Simonsen och Hans Ring lämnade styrelsen. 
• Bengt Sundström och Ylva Lindberg nyvaldes som ordinarie ledamöter. 
• Berth-Ove Lindström nyvaldes som suppleant. 

 
Efter årsmötesförhandlingarna föreläste Robert Franzén. 
 
Rovdjurspropositionen och nytt riksdagsbeslut 
 
Den proposition som följde på rovdjursutredningen samt riksdagsbeslutet 2009-10-21 och den 
planerade licensjakten på varg är frågor som har varit mycket i fokus för föreningens arbete under året.  
 
Ekonomi och personal 
 
Personal 
 
Ann Dahlerus är anställd av föreningen på heltid som generalsekreterare. Annika Lundin har arbetat på 
en 50 % tjänst som kanslist utökades under året till 75 %. Lina Ricklund har huvudsakligen arbetat med 
föreningens hemsida på en 25 % tjänst på distans från Arboga. Tatjana Kontio har 50 % tjänst som 
redaktör för tidningen Våra Rovdjur, Daniel Ljunggren har haft 20 % tjänst som webbredaktör t.o.m. 
maj och Christina Färnström har en anställning på 50 % för att bl.a. handha materialutskick, 
föreningens postorderverksamhet m.m. Från och med 2009-08-17 har Iris Sarvisé arbetstränat 2 timmar 
dagligen på kansliet och varit behjälplig bl.a. med arkivering.  
 
Bidragsfinansierade projekt  
 
Beviljade projekt 2009: 
 

• 635 000 kr för projektet: Naturvårdskunskap och regionsamordning (Naturvårdsverkets bidrag 
till ideella miljöorganisationers arbete, Nr 74-09). 

 
Slutrapporterade projekt från 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 108-08). 
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Delvis kvarstående projekt från 2008: 
 

• 400 000 kr för projektet: Tematiska informationshäften om rovdjur (Naturvårdsverkets bidrag 
till information om stora rovdjur samt för att utvärdera informationssatsningen, Nr 133-08). 

 

Ekonomi 
 

Föreningens ekonomi framgår av balans- och resultaträkningarna. 
 

• I likhet med tidigare år har SRF fått 10 000 kr av Svenska Djurskyddsföreningen. 
• Bidrag har härutöver influtit från många privatpersoner. 
• Förvaltningen av Rune Lindströms stiftelse har fortsatt. 

 
Övrigt 
 

• 2009-05-25 Seminarium om rovdjursinformation, Naturvårdsverket, Ann Dahlerus och 
Annika Lundin deltog. 

• 2009-12-01 Svenska Jägareförbundets, ”Vargjaktssymposium Östermalma”, Krister Persson 
och Ann Dahlerus deltog. 

• 2009-12-26 Uppropet ”Nej till licensjakt på varg!” startades. 
 

Stockholm den 6 februari 2010 
 
För styrelsen 
 
 
 
 
 
Krister Persson 
Styrelseordförande 
 


