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Bilaga 2 till protokoll 2012-03-09

Verksamhetsberättelse för
Svenska Rovdjursföreningen 2011
Medlemmar
Antalet medlemmar vid årets slut var 4 491, varav 1 103 familjemedlemmar. Motsvarande
siffror för 2010 var 4 386 medlemmar, varav 1 183 familjemedlemmar.
I samband med omläggning av medlemsregistret i slutet av året upptäcktes att ett stort antal
familjemedlemmar fanns kvar i det gamla registret, trots att respektive huvudmedlemmar
lämnat föreningen. Orsaken var tekniska brister i det gamla registret. I och med omläggning
till det nya registret rensas icke-betalande familjemedlemmar bort, vilket kommer att påverka
medlemsstatistiken under 2012.

Styrelsearbete
Styrelsen bestod fram till årsmötet i mars 2011 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.
Efter årsmötet har styrelsen bestått av Roger Olsson (ordförande), Krister Persson (vice
ordförande), Robert Franzén, Kerstin Fredin, Ylva Lindberg, Bengt Sundström och Henrik
Stern, med Lorina Stenwall och Hans-Ove Larsson som suppleanter.
Vid styrelsemötet 2011-06-12 avsade sig vice ordförande Krister Persson sitt styrelseuppdrag,
och vid styrelsemöte 2011-09-25 utsågs Ylva Lindberg till vice ordförande.
Styrelsen har haft 8 protokollförda möten, varav ett tvådagarsmöte och tre möten över Skype.

Årsmötet
Föreningens årsmöte hölls i Stockholm den 26 mars. Drygt 50 personer deltog. Efter
årsmötesförhandlingarna höll författaren och TV-journalisten Henrik Ekman föredrag på
temat "Den politiska vargen".

Kansli och personal
Föreningens anställda personal uppgår vid årets slut till sammanlagt motsvarande 5,25
tjänster: generalsekreterare 100 %, kommunikatör/webbredaktör 100 %,
organisationssekreterare 100 %, redaktör för Våra Rovdjur 50 %, kanslist 75 %, ekonomi och
medlemsregister 50 %, distribution och postorderförsäljning m.m. 50 %. Detta innebär en
utökning av personalstyrkan med 1,75 tjänster jämfört med föregående år. Styrelsen fattade
beslut om den utökade kansliorganisationen i juni, sedan föreningen beviljats kraftigt ökat
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organisationsbidrag från Naturvårdsverket. De nya tjänsterna tillsattes under hösten. Av de
budgeterade lönekostnaderna finansieras omkring 20 % genom olika former av lönebidrag.
Under året har hantering av medlemsregister och ekonomi flyttats över till kansliet, efter att
tidigare skötts ideellt. Föreningen har också bytt system för medlemsregistret.
Förändringarna av kansliorganisationen och omläggningen av ekonomi- och registerhantering
har under året tagit mycket tid och uppmärksamhet i anspråk från såväl styrelsens som
generalsekreterarens sida.
Vid årets slut är dock den nya organisationen i huvudsak etablerad. Kansliets kapacitet har
dock varit nedsatt på grund av långvariga sjukskrivningar under delar av året.

Ekonomi
Föreningens bokslut för 2011 redovisas separat. Bokslutet fastställdes av styrelsen 2012-0309.

Organisationsutveckling
Under 2011 har Rovdjursföreningens arbete för första gången styrts av en samlad
verksamhetsplan, kopplad till en budget. Det har inneburit en tydligare ansvarsfördelning och
ökat möjligheterna till medvetna prioriteringar.
Vid årets slut kan styrelsen konstatera att verksamhetsplanen till stora delar genomförts, men
att tidplanerna för vissa verksamhetsområden varit för optimistiska. Några aktiviteter som
planerades för 2011 kommer att genomföras under 2012.
Styrelsen inledde arbetet med verksamhetsplan för 2012 i september. Planen fastställdes av
styrelsen i januari och februari 2012. Liksom under 2011 är stängsling, utveckling av
föreningens regionala verksamhet och satsningar på att öka medlemstalet prioriterade
arbetsområden.

Värvning av medlemmar och givare
Under året har föreningen genomfört tre mer omfattande, planmässiga aktiviteter för att
värva medlemmar och givare: dels två värvningskampanjer (per e-post) riktade till dem som
skrev under uppropen mot licensjakt på varg 2010 och 2011, dels en telefonkampanj riktad till
500 befintliga medlemmar för att få dem att gå över till autogirobetalning och i samband
därmed ge ett årligt bidrag till föreningen utöver medlemsavgiften.
E-postkampanjerna gav sammanlagt 464 nya medlemmar.
Det ekonomiska utfallet av telefonkampanjen blev mycket gott och kampanjen gav ett litet
netto redan första året, trots att kostnaderna initialt är stora. Autogiromedlemmar stannar i
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allmänhet längre i en förening än de som betalar på årsbasis, vilket innebär att kampanjen
kommer att ha betydelse för föreningens medlemstal och medlemsintäkter under flera år
framöver. Telefonvärvning är dock en kontroversiell metod, och föreningen fick ta emot ett
antal klagomål från medlemmar som blev uppringda i samband med kampanjen.
Styrelsen har gjort en utvärdering av värvningsaktiviteterna och kommer under 2012 att ta
ställning till i vilka former verksamheten ska bedrivas framöver.

Verksamhet i regionerna
Flertalet regioner har under 2011 haft lokala aktiviteter. Följande redovisning är inte
fullständig men ger en bild av vilken typ av verksamhet som förekommit.
Region Skåne-Blekinge har liksom tidigare år varit mycket aktiva och deltagit på fem publika
arrangemang, med Jakt och Fiskemässan i Bosjökloster och Falsterbo Bird Show som de
största. Man har också haft tre medlemsmöten med föreläsningar. En arbetsgrupp har haft
möten och studiecirkel vid sex tillfällen.
Västra Götaland har ett stort antal aktiva medlemmar och har arrangerat tre större träffar. På
arrangemang som Tranans Dag, Skogens Dag och Bondens dag har föreningen deltagit med
ett stånd med informationsmaterial. Den regionala stängslingsgruppen har genomfört en
stängsling i Dalsland.
Också i Östergötland har man varit mycket aktiv med studiecirkel, spårning, utterinventering
och ett flertal medlemsmöten med föredrag. Föreläsning med Henrik Ekman och deltagande
på Skogens Dag bland annat. Östergötland har också en central roll i
stängslingsverksamheten.
I Örebroregionen arrangerades på Vargens Dag 4 februari ”Ett samtal om vargen” och i
september en medlemsträff på Brofallets fäbod.
Värmland och Dalarna har med ny regionansvarig kommit igång med aktiviteter. Under
hösten genomfördes två vargexkursioner i östra Värmland med deltagare från bägge
regionerna. En medlemsträff i Falun med deltagande från länsstyrelsen har hållits. En
stängslingsgrupp var vid årsslutet under bildande. Föreningen deltog med ett
informationsbord under jaktmässan på Orsa Grönklitt under två dagar i september.
I Stockholmsregionen hölls ett medlemsmöte med ca 45 deltagare. Därutöver arrangerades
två spårdagar i Rialareviret, där även allmänheten bjöds in. Cirka 15 personer deltog.
Ytterligare två aktiviteter ordnades i Rialareviret under hösten
Under våren 2011 ansökte jaktföreträdare om skyddsjakt på två av vargarna i Riala. Precis
som när detta var aktuellt 2010 var engagemanget bland medlemmar stort och många skrev
till Naturvårdsverket för att förklara varför skyddsjakt inte var ett alternativ. Sannolikt bidrog
medlemmarnas engagemang i frågan till att ansökan avslogs.
Under 2011 utförde Stockholmsregionen sju stängslingsprojekt.
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Uppsalaregionen ordnade i november ett välbesökt offentligt informationsmöte om
rovdjuren i länet med deltagande av personal från länsstyrelsen.
Region Gävleborg har satsat stort på stängsling. Utrustning har köpts in och en nybildad
stängslingsgrupp har genomfört stängslingsprojekt under sex helger. Ett informationsmöte
om varg har ordnats.
I Västernorrland har föreningen deltagit i möten med Sundsvalls natur- och friluftsråd och
varit med på Skogens Dag och andra publika evenemang.
Norrbotten har haft en lokal annonskampanj på nättidningar.
Verksamheten har på de flesta håll gett avtryck i lokal media. Inte minst har det skrivits flera
positiva artiklar om stängslingsverksamheten. Flera regioner har också varit aktiva i debatten.

Regional utveckling
Den satsning på att stärka och utveckla föreningens regionala verksamhet som inleddes 2010
har fortsatt under 2011.
I anslutning till årsmötet i mars samlades våra regionansvariga till en konferens. En
gemensam temadag initierades och ett preliminärt lodjurstema bestämdes för denna.
I början på maj genomfördes en tvådagars kurs i ledarskap med deltagande av tolv
regionansvariga och andra nyckelpersoner. Kursen var skräddarsydd för SRF och leddes av
Agneta Sundgren, utbildningsansvarig inom Studiefrämjandet.
En enkel mässutrustning har tagits fram och levereras efterhand till de regioner som vill ha.
Från och med november gick utvecklingen in i en ny fas i och med att Mattias Tronje började
sitt arbete som heltidsanställd organisationssekreterare. En av hans huvuduppgifter är att
utveckla det regionala arbetet och hjälpa och stödja våra regionansvariga. Under november
och december började Mattias resa runt och träffa dem.
Under 2011 har det inte gjorts några förändringar av regionansvariga vilket innebär att det i
Jämtland, Dalarna och Halland fortfarande är RA i angränsande län som är tillförordnad på
posten. Detta för att få en bra långsiktig lösning hellre än att skynda på en tillsättning. I
Småland saknas för närvarande RA.
Under hösten genomfördes en utbildning för lokala rovdjurskommunikatörer. Kursen, som
behandlade modeller för samverkan, dialog och delaktighet i rovdjursfrågorna, omfattade två
helger och samlade ca 15 deltagare från Rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen.
Utbildningen fick mycket högt betyg av deltagarna. En uppföljning planeras för 2012.

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.
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En spårningskurs 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. Inga säkra föryngringar kunde
konstateras, men enligt inventerare Lennart Nilsson tyder ändå mycket på att det finns en
reproducerande stam i området. Precis som förra året visar skogsjärvspopulationen på en god
utveckling och det finns även positiva tecken på att den har kontakt med fjällpopulationen av
järv. Prover som ska lämnas för DNA-analys till Uppsala Universitet har samlats in, vilket är
positivt så DNA-analyser av olika skäl inte genomförts de senaste två åren.
Stängsling

Det finns fyra regionala stängslingsgrupper med utbildade ansvariga och tillgång till verktyg i
föreningen : Östergötland, Stockholm , Västra Götaland och Gävleborgs län Den sistnämnda
gruppen bildades under året. Föreningen har dessutom under hösten deltagit i ett
stängslingsarbete i Kronobergs län tillsammans med den lokala kretsen av
Naturskyddsföreningen. Detta projekt kommer att slutföras våren 2012.
Sammanlagt har föreningen stängslat på 15 fårgårdar i Gävleborgs, Västmanlands,
Stockholms, Östergötlands, Västra Götalands och Kronobergs län under 2011. Antalet
deltagande medlemmar har varierat från 4-5 till omkring 20. En del av projekten har pågått
mer än en dag. Uppskattningsvis har föreningens medlemmar satsat minst 1 200 ideella
arbetstimmar på stängslingsarbete under året.

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.

Eftersom tidningen är beroende av bidrag från ideella medarbetare är ett aktivt redaktionsråd
av stor betydelse. Redaktören tilldelades under hösten extra resurser för att nyrekrytera
intresserade medlemmar till redaktionsrådet, vilket också lyckades.
Webbsidan
I början av året tillträdde en ny redaktör för föreningens hemsida, först som vikare och sedan
som ordinarie webbredaktör. Sidan har under året utvecklats betydligt när det gäller
nyhetsrapporteringen med egna nyheter och kommentarer. På webbsidan följer och
rapporterar vi viktiga händelser från rovdjursarenan med betoning på framför allt vargfrågan.
På hemsidan läggs föreningens pressmeddelanden och debattartiklar ut med kommentarer,
liksom särskilda kommentarer till särskilda händelser.
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Rovdjursföreningen i media

Inför beslutet om årets licensjakt på lodjur publicerade föreningen en debattartikel på Svenska
Dagbladets debattsida Brännpunkt. Huvudbudskapet var att situationen för lodjuret i Sverige
är sådan att licensjakten borde ställas in.
I september riktade Svenska Jägareförbundet hård kritik mot bland annat Rovdjursföreningen
i en artikel på DN Debatt. Kritiken utgick från vår EU-anmälan av licensjakten på varg. SJF
anklagade naturvårdsorganisationerna för att vilja bryta vargstammens positiva utveckling och
deklarerade att det enda som återstår i vargfrågan är konflikt. Rovdjursföreningen besvarade
artikeln tillsammans med Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden. Huvudbudskapet
var att vi tänker fortsätta arbeta för att minska konflikterna i vargfrågan trots
Jägareförbundets krigsförklaring och trots att vi är kritiska till vargpolitiken. I svaret
betonades också, att EU-anmälan handlar om mycket mer än den svenska vargstammens
framtid, nämligen respekten för EU:s art- och habitatdirektiv och därmed ytterst om skyddet
för Europas biologiska mångfald.
En debattartikel med budskapet att jägarorganisationerna inte har mandat att föra hela
landsbygdsbefolkningens talan skickades ut till regionala tidningar i november.
Under året har företrädare för föreningen deltagit i radio- och tv-program, samt publicerat
debattartiklar om framförallt vargförvaltningen, men även om lodjursförvaltningen. På
riksplanet har föreningen i dessa sammanhang främst företrätts av generalsekreteraren. Några
exempel:


februari: debattartikel om varg på P4:s webbsida "I vargens spår" i samband med
kanalens vargsatsning.



februari: debatt med Svenska Jägareförbundets Daniel Ligné i TV4:s Morgonsoffa.



april: SVT God morgon Sverige samt i SR P1 Morgon om vargattacken mot en hund i
Rialareviret.



augusti: SVT Rapport (för Gävle-Dala och Värmlandsnytt) om regeringens utspel den 17
augusti som svar på EU-kommissonens motiverade yttrande.

En rad pressmeddelanden har sänts ut under året, däribland:


2011-01-13 - Massiva protester mot vargjakten - ställ in jakten!



2011-08-17 - ”Regeringen vill fortsätta vargjakten under ny rubricering”



2011-10-27 - ”Rovdjursföreningen uppmanar Naturvårdsverket att ställa in jakten på
vargen Kynna”.



2011-11-02 Pressmeddelande - Förläng inte skyddsjakten på Kynnatiken i Småland!



2011-11-16 - Pressmeddelande - ”Naturvårdsverkets skyddsjaktsförslag på varg – en
tydlig signal till regeringen”
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Rovdjurspolitiskt arbete
Vargpolitiken och licensjakten på varg 2010 och 2011
Inför licensjakten på varg 2011 genomfördes ett Internetbaserat upprop mot jakten på
Facebook och föreningens hemsida. En särskild kampanjsida lades upp med budskapet "Säg
nej till ännu licensjakt på varg!" Uppropet spreds också på SRFs Facebooksida med
hänvisningar till både hemsidan och kampanjsidan. En grupp om ett tiotal medlemmar
mobiliserades för att ideellt sköta kampanjsidorna tillsammans med webbredaktören.
Kampanjen, som drogs igång så snart beslutet om en ny licensjakt på varg fattades i
december, blev en stor framgång. När uppropet avslutades i februari 2011 hade det skrivits
under av 32 200 personer. Föreningens ordförande och generalsekreterare överlämnade
namnunderskrifterna till dåvarande miljöminister Andreas Carlgren vid ett möte om
vargpolitiken senare under året.
Över 20 000 av dem som skrev under uppropet lämnade sina e-postadresser. Adresserna har
använts för värvningsaktiviteter under året.
Ordföranden och generalsekreteraren har under året haft ett möte med miljöministern för att
diskutera vargfrågan.
Generalsekreteraren har under hösten deltagit i flera möten som Naturvårdsverkets arrangerat
med anledning av olika regeringsuppdrag om varg, bland annat om vargflytt och
kompensationsåtgärder vid flytt, utökad skyddsjakt på varg och en förvaltningsplan för varg.
EU-anmälan av vargjakten
I mars 2010 anmälde Svenska Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen,
Världsnaturfonden WWF och Djurskyddet Sverige den svenska licensjakten på varg till EUkommissionen. 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.

Med anledning av klagomålet fattade kommissionen i januari beslut om att inleda ett formellt
överträdelseförfarande gentemot Sverige. Därmed startade den juridiska process mot Sverige
som sedan resulterade i att Kommissionen gick vidare i processen och lämnade ett motiverat
yttrande den 16 juni.
Rovdjursföreningen har även under 2011 lagt ner ett omfattande arbete på och varit drivande
i den långa processen med EU-anmälan som lett fram till Kommissionens agerande och
slutligen till regeringens reaktion på densamma. Föreningen har fortlöpande försett
kommissionen med faktaunderlag och analyser.
Den 17 augusti meddelade regeringen att licensjakten 2012 stoppades samtidigt som taket på
210 vargar slopades som en reaktion på de tydliga markeringar regeringen fått från EUkommissionen.

8/10

Såväl SRF som EU-kommissionen fortsatte under hösten att bevaka hur den svenska
vargförvaltningen utvecklas.

Viltförvaltningsdelegationerna
Länsvisa viltförvaltningsdelegationer (VFD) inrättades 2010. I varje delegation har
naturvårdsintresset en ledamot, som nominerats gemensamt av Svenska Rovdjursföreningen,
Naturskyddsföreningen och Sveriges Ornitologiska Förening.
Ett kursprogram i tre steg för naturvårdens ledamöter presenterades 2010 och den första
gemensamma kursen genomfördes 2010 gemensamt av organisationerna. Under sensommar
och höst 2011 genomfördes regionala endagskurser i de tre rovdjursförvaltningsområden som
landet indelats i. Kurserna samlade totalt ett 50-tal deltagare och kursprogrammen anpassades
till de regionala förhållandena.
Kurserna genomfördes med stöd av Världsnaturfonden och Naturvårdsverket.
Ett uppdaterat och något utökat faktaunderlag inför delegationernas beslut om eventuell jakt
(licens-/skyddsjakt) efter lodjur togs fram av ideella krafter. Materialet presenterades i
december och skickades ut till naturvårdsdelegaterna.

Rovdjursutredningen
Föreningens generalsekreterare har under året deltagit som expert i den statliga
rovdjursutredning (M 2010:02) som tillsattes 2010 . Utredningen lämnade ett delbetänkande
om gynnsam bevarandestatus för de fyra arterna björn, lo, varg och järv i april. Föreningen
gav ett utförligt och kritiskt remissvar på betänkandet.
Arbetet med utredningens huvudbetänkande, som ska lämnas våren 2012, har fortsatt under
hela året, och föreningen har lagt ner mycket arbete på att påverka skrivningar och förslag.

Remissyttranden och skrivelser
Föreningen har under året besvarat ett antal remisser i rovdjursfrågor, däribland:


2011-02-17 - yttrande över remiss avseende ”Regeringsuppdrag om lokalisering av ett
tredje rovdjurscentrum” (Dnr 410-185-10 Nv).



2011-07-24 -yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter för
elstängselapparater och anslutna elstängsel



2011-03-18 - yttrande till Naturvårdsverket och länsstyrelsen i Norrbottens län över
konsekvensutredning för Laponia, avseende föreslagna nya föreskrifter samt skötselplan
för nationalparkerna Sarek, Stora Sjöfallet, Padjelanta och Muddus samt naturreservaten
Stubba och Sjaunja inom världsarvet Laponia.



2011-08-19 - remissvar från Svenska Rovdjursföreningen på rovdjursutredningens
delbetänkande ”Rovdjurens bevarandestatus SOU 2011:37”.



2011-09-15 - remissvar till Miljödepartementet on Naturvårdsverkets redovisning av
förslag till kompensationsåtgärder vid utsättning av varg M2022/2020/Nm.
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2011-11-25 - synpunkter på Naturvårdsverkets redovisning av tilläggsuppdrag om den
svenska rovdjurspolitiken, remissvar tillsammans med Naturskyddsföreningen.

Därutöver har föreningen bland annat avgett skrivelser i följande ärenden:


2011-04-26 och 2011-06-06 till Naturvårdsverket angående skyddsjaktsansökan på vargar
i Rialareviret, SRF Stockholm.



2011-07-24 - till Naturvårdsverket om beslut om skyddsjakt på varg i Överturingen, på
initiativ av RA i Jämtlands- och Västernorrlands län.



2011-11-11 - till Naturvårdsverket om skyddsjakt på varg i Kronobergs län.



2011-12-15 - still Naturvårdsverket med synpunkter på vargförvaltningsplanen.

Rapport om de stora rovdjurens ekologiska roll
En rapport om de stora rovdjurens ekologiska roll gavs ut under året. Rapporten, som först
presenterades vid årsmötet, är en sammanställning av aktuell forskning på området, gjord av
Andrés Ordiz, forskare inom det skandinaviska björnprojektet. Rapporten finns tillgänglig på
föreningens hemsida. En populär sammanfattning av rapporten i broschyrform låg vid årets
slut klar för tryckning.
Rapporten kommer att presenteras vid ett seminarium i Stockholm i april 2012.

Inför lojakten
Som nämns under avsnittet Viltförvaltningsdelegationerna gjordes ett uppdaterat och något
utökat faktaunderlag inför länsstyrelsernas och Naturvårdsverkets beslut om eventuell jakt
(licens-/skyddsjakt) efter lodjur. Likaså har föreningen på olika sätt verkat för att fällfångst
inte ska tillåtas vid licensjakt efter lodjur. I de delegationsbeslut av licensjakt efter lodjur som
Naturvårdsverket tog 2011 tilläts inte heller fällfångst av lodjur.
Rovdjursföreningen fick också en debattartikel om jakten efter lodjur, införd i Svenska
Dagbladet inför Naturvårdsverkets beslut om årets tilldelning.

Inför björnjakten
Föreningen presenterade i juni 2011 en vägledning för hur viltförvaltningsledamöterna och
andra kan agera inför björnjakten. Föreningen menar att även jakten efter björn måste
hanteras med förnuft och att den kraftiga ökning av tilldelningarna som skett de senaste åren
inte kan fortsätta utan negativa konsekvenser för björnstammen. I vägledningen finns
relevant faktaunderlag avseende skador på tamdjur samt förslag hur avräkning av fällda
björnar kan ske, jakttidens längd, hundanvändning m.m.

Konsekvensutredning löshundsjakt
I början på december sände Rovdjursföreningen tillsammans med Djurskyddet Sverige en
skrivelse till Regeringen där vi begärde att det görs en konsekvensutredning av jakt med lös
hund. Vi pekade på sju problemområden där de som framför allt berör rovdjuren var:
Påverkan på fredat vilt och Olycksrisker vid björnkonfrontation. Vi önskade en utredning av
alla negativa konsekvenser med nuvarande utformning av jakten och förslag på åtgärder mot
dessa. Samtidigt gick vi också ut med ett pressmeddelande och en debattartikel i ämnet.
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Vår begäran har av Landsbygdsdepartementet sänts ut på remiss till myndigheter och
intresseorganisationer.

Övrigt
Föreningen har träffat representanter för Naturvårdsverket om frågor som är angelägna för
föreningen.
Robert Franzén har varit föreningens representant i Naturvårdsverkets nationella rovdjursråd,
som har haft fyra ordinarie och ett telefonmöte. På dessa möten där representanter från
näringar och intresseorganisationerna samlas har aktuella frågor som rör
rovdjursförvaltningen dryftats som: varg och vargflytt, förvaltningsplaner, skydds- och
licensjakt, delegering av jaktbeslut, föreskrifter m.m.
Ulf Stridsberg har representerat föreningen i rådet för Rovdjurscentret de 5 Stora. Jan
Bergstam har ersatt Ulf Stridsberg vid ett möte under hösten 2011.
Föreningen JO-anmälde Naturvårdsverket, eftersom verket tillåtit licensjakt efter björn i delar
av Värmlands län 2011, trots att inga föryngringar av björn över huvud taget är verifierade i
länet. JO-anmälan lämnades utan åtgärd.
Generalsekreteraren föreläste om varg på Zoologiska Institutionen, Stockholms Universitet.
Generalsekreteraren presenterade föreningens syn på rovdjursförvaltningen vid en hearing i
Riksdagen anordnad av moderaterna. Jan Bergstam träffade senare företrädare för
Moderaterna i samma fråga som representant för SRF Värmland.
Generalsekreteraren deltog i ett årligt möte om vargforskningen som arrangerades av
vargforskningsprojektet Skandulv 20-21 november.
Generalsekreteraren deltog i november vid miljödepartementets remissmöte MD om den
utökade skyddsjakten på varg.
Stockholm i mars 2012
Svenska Rovdjursföreningens styrelse

