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Verksamhetsberättelse för
Svenska Rovdjursföreningen 2010
Antagen av styrelsen 2011-03-13

Medlemmar
Vid utgången av 2010 hade föreningen 4 386 medlemmar, varav 1 183 familjemedlemmar.
Motsvarande siffror vid utgången av 2009 var 3 661, varav 988 familjemedlemmar.
Föreningen kan alltså glädjas åt en kraftig ökning av medlemsantalet under året.

Styrelsearbete
Styrelsen bestod fram till årsmötet i mars av Krister Persson (ordförande), Marie-Helen
Bergstrand (vice ordförande), Ann Dahlerus, Johan Linder (kassör) och Björn Ljunggren,
med Hans-Ove Larsson som suppleant.
Efter årsmötet har styrelsen bestått av Roger Olsson (ordförande), Krister Persson (vice
ordförande), Robert Franzén, Kerstin Fredin, Ylva Lindberg och Bengt Sundström, med
Henrik Stern och Hans-Ove Larsson som suppleanter.
Styrelsen har haft 10 protokollförda möten, varav två tvådagarsmöten och två möten där
beslut fattats genom epostkorrespondens.

Årsmötet
Föreningens årsmöte hölls i Karlstad den 6 mars. Drygt 50 medlemmar deltog.

Kansli och personal
Föreningens anställda personal uppgår vid årets slut till sammanlagt motsvarande 3,5
heltidstjänster: generalsekreterare 100 %, redaktör för Våra Rovdjur 50%, webbredaktör
25 %, kanslist 75 %, ekonomi och medlemsregister 50 %, distribution och
postorderförsäljning m.m. 50 %.
Lönekostnaderna finansieras till omkring 20 % av lönebidrag.
Halvtidstjänsten för ekonomi och medlemsregister har inrättas under året som en följd av
att Johan Linder, som tidigare skött dessa uppgifter ideellt, avgick ur styrelsen vid
årsmötet. På grund av rekryteringsproblem var tjänsten ännu inte tillsatt vid årsskiftet.
På grund av sjukskrivningar, vikariat och nyrekryteringar har personalsituationen under
året tidvis varit besvärlig på kansliet.

Ekonomi
Föreningens bokslut för 2010 redovisas separat. Bokslutet fastställdes av styrelsen 201103-13.
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Sammanfattningsvis kan sägas att föreningens ekonomi är mycket stabil trots ett sämre
resultat 2010 jämfört med föregående år. Det ökade medlemstalet har inneburit en
betydande förstärkning av föreningens intäkter.

Organisationsutveckling
Under året har en samlad ansträngning för att stärka föreningens organisation och
åstadkomma en tydligare ansvarsfördelning inletts. Styrelsen fattade ett principbeslut om
inriktningen i april.
Under året har befattningsbeskrivningar för generalsekreteraren och redaktören samt en
delegationsordning fastställts. Styrelsens arbetsordning har justerats.
Omläggning av medlemsregister samt ekonomirutiner och redovisning har förberetts och
sköts från och med början av 2011 från kansliet.
Under hösten har en verksamhetsplan med därtill kopplad budget för 2011 tagits fram.
Arbetet inleddes i juni med en planeringskonferens, där förutom styrelsen även
regionansvariga och ansvariga för föreningens arbetsgrupper deltog. Vad gäller
föreningens interna utveckling pekade konferensen ut två områden som högprioriterade:
ökat medlemsantal och förstärkt ekonomi samt förstärkning av föreningens regionala
verksamhet. Detta har varit vägledande för styrelsens arbete med verksamhetsplanen
under hösten. Verksamhetsplanen och budgeten antogs av styrelsen i början av februari
2011.
Arbetet med organisationsutveckling kommer att drivas vidare under 2011, bland annat
med inriktning på att förbättra föreningens kommunikation såväl internt som externt.

Verksamhet i regionerna
Vid årets slut hade föreningen regionansvariga i samtliga län utom Gotland. I tre län,
Jämtland, Dalarna och Halland, upprätthålls dock posten formellt av den regionansvarige
i ett grannlän.
Aktiviteten i regionerna är av mycket varierande omfattning. Några har en betydande
verksamhet med många aktiva medlemmar, andra knappast någon verksamhet alls.
Flertalet regionansvariga saknar ett aktivt nätverk.
Följande redovisning är inte fullständig utan ska ses som exempel på den regionala
verksamheten i föreningen.
Stockholms län
Under året har utvecklingen av den regionala verksamheten i Stockholms län varit särskilt
glädjande. I juni ordnade den nye regionansvarige Henrik Stern ett introduktionsmöte, till
vilket alla intresserade medlemmar inbjöds per epost. Omkring 75 personer deltog i
mötet och ytterligare ett 50-tal anmälde intresse av att delta aktivt i föreningens
verksamhet. Sedan dess har en omfattande verksamhet med fokus på vargreviret i Riala
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bedrivits, med bland annat en spårningsdag och tre kvällar i vargskogen för att lyssna efter
vargyl.
En stängslingsgrupp med 20 frivilliga har bildats och två stängslingsprojekt har
genomförts. Ett resursteam med uppgift att hjälpa djurägare vid akuta rovdjursproblem
har inrättats. Ytterligare ett regionmöte med 60 deltagare genomfördes under hösten.
I oktober 2010 ansökte jaktlag och markägare om skyddsjakt på åtminstone en av
vargarna i Rialafamiljen. Ett stort antal medlemmar skrev brev till naturvårdsverket med
motiveringar till varför ansökan skulle lämnas utan bifall. En medlem i föreningen, tillika
får- och hundägare i Rialareviret, tog ett initiativ som resulterade i att 50 personer, som
alla på olika sätt representerade boende, fårägare, hundägare, hundägare, markägare och
jägare inom reviret, skickade en skrivelse till Naturvårdsverket med krav på att
skyddsjaktsansökan skulle avslås.
Skåne - Blekinge
I region Skåne-Blekinge har den regionala verksamheten letts av en arbetsgrupp
bestående av sex personer. Gruppen har arbetat för att öka aktiviteten i regionen genom
att vara ute och synliggöra Rovdjursföreningen, informera om rovdjur och arbeta med
medlemsvärvning. Arbetsgruppen har träffats vid sex tillfällen. Ett medlemsmöte har
hållits under året. Regionen har visat upp Rovdjursföreningen och dess verksamhet vid
tre olika evenemang under året: Jakt- och Fiskemässan under två dagar i augusti, Falsterbo
Bird Show under tre dagar i september och “Helg för biologisk mångfald” i Skånes
Djurpark under två dagar, i september. I oktober ordnades en föreläsning den i Skånes
Djurpark, då länsstyrelsens rovdjurshandläggare Nils Karlsson föreläste om mårdhund,
följt av en diskussion på temat ”Vem äger viltet”.
Västra Götaland
I Västra Götaland omfattar det regionala nätverket omkring 75 medlemmar som på olika
sätt deltar i verksamheten. Under året ordnade regionen två träffar för medlemmarna, en
under våren med omkring 20 deltagare och en under hösten med cirka 50 deltagare. Vid
det senare tillfället föreläste Robert Franzén. Regionen var också medarrangör vid ett
vargseminarium i Ljungskile under våren.

Regionen har medverkat vid tre olika evenemang under året för att sprida information om
föreningen och värva medlemmar.
Stängslingsgruppen i Västra Götaland omfattar omkring 25 personer och genomförde
under året två stängslingsprojekt, ett i Bredfjällsreviret och ett i Dalsland.

Regional utveckling
En satsning på att utveckla föreningens regionala verksamhet har inletts under året. En
grupp inom styrelsen, bestående av Ylva Lindberg och Bengt Sundström, har ansvarat
för projektet. Vid sammanlagt sju möten på olika håll i landet har gruppen träffat
föreningens regionansvariga, och i vissa fall andra aktiva medlemmar, för att diskutera
deras behov, önskemål och idéer.
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De flesta träffarna har förlagts till Studiefrämjandets lokaler och när det varit möjligt har
personal från Studiefrämjandet medverkat för att etablera personlig kontakt med
Rovdjursföreningen lokalt, för framtida samarbete.
Vid mötena med de regionansvariga har det getts information om föreningen och dess
arbete, ekonomi, kansliresurser, medlemsutveckling etc. Nödvändigheten av att bygga
upp ett nätverk i varje region och att samverka med organisatio0ner som delar vår syn på
sakfrågorna har understrukits. Diskussioner har förts om lokals problem och
förutsättningar och de regionansvarigas idéer, önskemål och behov av hjälp och stöd i
olika former har diskuterats. Stor vikt har lagts vid att medvetandegöra både för de
regionansvariga och Studiefrämjandet deras gemensamma intressen i den fortsatta lokala
verksamheten.
Arbetet med att stärka och utveckla den regionala verksamheten kommer under 2011 att
gå från en förberedande till en operativ fas, med bland annat utbildningstillfällen för de
regionansvariga.
Regional utveckling är ett prioriterat område i föreningens verksamhetsplan, bland annat
med målet att förstärka föreningens möjlighet att påverka den regionaliserade
rovsdjursförvaltningen.

Fältverksamhet
Spårning och inventeringar
Många av föreningens kvalitetssäkrare och medlemmar har både på ideell basis och på
uppdrag från länsstyrelser fortsatt att följa rovdjurens rörelser.

En spårkurs genomfördes under ledning av Anders Ståhl och Mats Rapp i Siljansnäs i
februari.
I Medelpad sköts delar av järvinventeringen av Svenska Rovdjursföreningen på uppdrag
av länsstyrelsen i Västernorrlands län. Föreningens medlemmar kartlägger
järvförekomsten och söker efter lyor i samarbete med länsstyrelsens personal. Två säkra
föryngringar har fastställts i länet södra del under året. Enligt SRFs inventerare Lennart
Nilsson, visar skogsjärvspopulationen på en god utveckling och har även under senare tid
kontakt med fjällpopulationen av järv.
Stängsling
Tre regionala stängslingsgrupper är aktiva i föreningen: Östergötland, Stockholm och
Västra Götaland. De två senare bildades under året. Gruppen i Östergötland, som har
störst erfarenhet av stängsling, har under året assisterat vid stängslingsprojekt i Dalarna
och Stockholms län.

Under året har stängslingsgrupperna hjälpt sammanlagt sju djurägare att sätta upp
rovdjurssäkra stängsel. Tre projekt har genomförts i Dalarna, två i Stockholms län och
två i Västra Götaland. Totalt uppskattas föreningens medlemmar ha satsat 1 000 - 1 200
ideella arbetstimmar på stängsling under året.
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Kommunikation och information
Våra Rovdjur
Medlemstidningen Våra Rovdjur har under året utkommit med fyra 32-sidiga nummer,
vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Tidningen är föreningens viktigaste
kommunikationskanal med medlemmarna.

Tidningen är beroende av bidrag från ideella medarbetare. Detta har varit ett problem
under året, sedan ett par tidigare mycket aktiva medarbetare lämnat redaktionsgruppen.
Ansträngningar för att förstärka gruppen har gjorts, men problemet kvarstår i viss mån
alltjämt.
Webbsidan
Föreningens webbsida har uppdaterats under året och fått ett nytt utseende. Ett internt
forum på webbsidan för information till och kommunikation mellan föreningens
funktionärer och aktiva har utvecklades under hösten, men hade vid årets utgång ännu
inte lanserats,
Medverkan vid mässor
Föreningen deltog med ett informationsbord vid en temadag på Skansen i maj, samt
under jaktmässan på Orsa Grönklitt under två dagar i september.
Rovdjursföreningen i media
Under året har företrädare för föreningen deltagit i flera radio- och tv-program, samt
publicerat flera debattartiklar om framförallt vargförvaltningen och olika aspekter på
denna. På riksplanet har föreningen i dessa sammanhang främst företrätts av
generalsekreteraren. Inför 2011 års licensjakt på varg kommenterade SRF denna i flera tvinslag, bland annat i SVT:s och TV 4:s nyhetsprogram.

Rovdjurspolitiskt arbete
Vargpolitiken och licensjakten på varg 2010 och 2011
Inför den första licensjakten på varg i modern tid 2010 var föreningen mycket aktiv.
Representanter för föreningen deltog i flera nyhetssändningar, debatter och
kommenterande inslag i tv och radio både före, under och efter jakten som började den 2
januari. Föreningen skickade ut flera pressmeddelanden med kommentarer till jakten, flera
debattartiklar publicerades i media, varav fem regionalt i samband med jaktstarten.
Sammanlagt stod föreningen för 30-talet mediainslag bara i januari månad. En annons
med budskapet att stoppa jakten publicerades i ett tjugotal regionala tidningar i varglänen.
Representanter för föreningen talade också vid två organiserade manifestationer mot
jakten i Stockholm och Örebro, samt vid ett seminarium på Skansen som arrangerades av
rovdjurscentret De5Stora som en uppföljning av jakten.

När licensjakten blev känd bland allmänheten mottog kansliet en stor mängd mail och
telefonsamtal från upprörda människor, vilket föranledde oss att organisera ett upprop
mot jakten på Internet där människor kunde protestera och göra sin röst hörd. Uppropet
samlade över 18 000 namnunderskrifter mot licensjakten. Underskrifterna överlämnades
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till miljöminister Andreas Carlgren vid ett möte med föreningens ordförande och
generalsekreterare i april.
Inför licensjakten 2011 planerades under hösten planerades ett nytt upprop med tydligare
SRF-profil och större kapacitet att förmedla nyheter och kommentarer. En grupp om ett
tiotal medlemmar mobiliserades för att ideellt sköta kampanjsidor på Facebook och
Internet under kansliets ledning. Kampanjen drogs igång så snart beslutet om en ny
licensjakt på varg fattades i december och blev en stor framgång. När uppropet avslutades
i februari 2011 hade det skrivits under av över 34 000 personer. Efter genomgång och
rensning av dubletter etc. kommer även detta upprop att överlämnas till miljöministern.
Genom de båda uppropen har föreningen skapat en kontaktyta mot ett stort antal
människor som delar våra värderingar. Många av de som skrivit under har lämnat sina
epostadresser och kan därför kontaktas när föreningen behöver mobilisera stöd i
framtida kampanjer.
Ordföranden och generalsekreteraren har under året haft ett möte med miljöministern
och ett med hans statssekreterare för att diskutera vargfrågan.
Generalsekreteraren har under hösten deltagit i flera sammanträden med
naturvårdsverkets arbetsgrupp för vargflytt.
Generalsekreteraren deltog i ett möte med vargforskningsprojektet Skandulv i november.
EU-anmälan av vargjakten
Den 4 mars 2010 anmälde Svenska Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen,
Världsnaturfonden WWF och Djurskyddet Sverige den svenska licensjakten på varg till
EU-kommissionen. Klagomålet grundar sig på vår uppfattning att licensjakten inte är i
överensstämmelse med EUs lagstiftning (art- och habitatdirektivet) när det gäller skydd av
hotade arter. Anledningen till att vi vände oss till EU-kommissionen var att det saknas
möjligheter att överklaga och få en rättslig prövning i domstol av jaktbeslut i Sverige.

Som en konsekvens av klagomålet meddelade EU-kommissionen den 27 januari 2011
beslut om att inleda ett formellt överträdelseförfarande gentemot Sverige.
Rovdjursföreningen har lagt ner ett omfattande arbete på och varit drivande i den långa
processen med EU-anmälan som slutligen ledde fram till Kommissionens beslut.
Tillsammans med de andra organisationerna har vi arbetat intensivt i flera steg med
anmälan, framförallt under hösten 2010. I processen har vi bevakat händelseutvecklingen,
analyserat beslut och underlag, tagit fram relevanta fakta och stämt av mot lagstiftningen
m. m. för att kunna presentera en gedigen dokumentation till Kommissionen som stöd
för vår argumentation. Vid två tillfällen har företrädare för föreningen träffat företrädare
för kommissionen för att diskutera ärendet.
Arbetet har resulterat i att vi nu kanske få den svenska licensjakten på varg prövad i EUdomstolen. Än kvarstår dock ytterligare steg i processen mellan Sverige och EU i
vargärendet.
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Viltförvaltningsdelegationerna
En stor förändring inom rovdjurspolitiken och rovsdjurförvaltningen är den utökade
regionalisering som skedde under året genom inrättandet av de länsvisa
viltförvaltningsdelegationerna (VFD). I varje delegation har naturvårdsintresset en
representant, som nominerats gemensamt av Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen
och Sveriges Ornitologiska Förening. Medlemmar i Rovdjursföreningen finns med i
flertalet delegationer som ordinarie ledamöter eller ersättare.

En tvådagars utbildning för VFD-delegaterna genomfördes i september, arrangerad
gemensamt av de tre naturvårdsorganisationerna och med stöd av Världsnaturfonden
WWF.
Ett faktaunderlag inför delegationernas beslut om miniminivåer för lodjur togs fram av
ideella krafter och skickades ut till naturvårdsdelegaterna
Rovdjursutredningen
Föreningens generalsektreterare deltar som expert i den statliga rovdjursutredning (M
2010:02) som tillsattes under året . Utredningen, som har som sin huvuduppgift att
utvärdera de långsiktiga målen för rovdjursstammarna, påbörjade sitt arbete i augusti 2010
och under året hölls ett möte med expertgruppen. Utredningen ska presentera ett
delbetänkande om gynnsam bevarandestatus för de fyra arterna björn, lo, varg och järv
den 20 april 2011, samt ett slutbetänkande den 1 juli 2012.
Remissyttranden
Föreningen har under året besvarat ett antal remisser i rovdjursfrågor, däribland:

• till länsstyrelsen i Gävleborgs län med synpunkter på lodjursjakten i Gävleborgs län
(100108).
• till Naturvårdsverket angående "Integrerad viltövervakning ". (100215).
• till Miljödepartementet och länsstyrelsen i Norrbottens län angående "Förvaltning av
världsarvet Laponia samt Laponiadelegationens förslag till förvaltningsplan" (100818).
• till Naturvårdsverket angående ”Remiss om genetisk förstärkning av vargstammen i
Sverige" och ”Tillvägagångssätt för genetisk förstärkning av den svenska vargstammen”
(101107).
Rapport om de stora rovdjurens ekologiska roll
Enligt beslut vid årsmötet 2010 ska föreningen ta fram ett informationsmaterial om de
stora rovdjurens ekologiska roll. Föreningen sökte och beviljades anslag från
Naturvårdsverket för detta ändamål under våren. Ett uppdrag att göra en
sammanställning av aktuell vetenskaplig kunskap på områdes lades ut på Andrés Ordiz,
forskare inom det skandinaviska björnprojektet. Under hösten översattes hans rapport till
svenska och gjordes klar för publicering. Arbetet med att ta fram en lättillgänglig
redovisning av rapportens slutsatser i broschyrform inleddes.
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Uttalande inför björnjakten
I ett pressmeddelande inför årets björnjakt i augusti protesterade föreningen mot den
kraftiga ökningen av björnjakten under senare år. Vi hävdade också att årets björnkvot
var för hög och baserades på bristande inventeringsunderlag.

Övrigt
Föreningen utsågs under året till "Årets Djurvän" av Svenska Allmänna
Djurskyddsföreningen. Utmärkelsen och ett pris på 10 000 kronor delades ut vid
Djurskyddsföreningens årsmöte i maj, där Rovdjursföreningen representerades av Ann
Dahlerus och Henrik Stern.
Robert Franzén har varit föreningens representant i Naturvårdsverkets nationella
rovdjursråd.
Ulf Stridsberg har representerat föreningen i rådet för Rovdjurscentret de 5 Stora.
Kerstin Fredin har representerat föreningen vid en av Naturvårdsverket arrangerad
workshop om ett tredje rovdjurscentrum.
Representanter för föreningen har därutöver medverkat som föreläsare eller debattörer
vid en lång rad arrangemang under året. Bland annat redovisade Krister Persson
föreningens syn på rovdjursproblematiken i renskötselområdet vid ett seminarium
arrangerat av Rovdjurscentret de 5 Stora och Svenska Samernas Riksförbund på Skansen i
november. Krister Persson föreläste också om rovdjur och rovdjurspolitik för Sveaskogs
certifierade leverantörer i Skellefteå och Luleå under två dagar i augusti.

