
Svenska Rovdjursföreningens (SRF) årsmöte 2015 valde följande personer 
till styrelse för föreningen:

Kenth Nauclér   Ordförande
Ylva Lindberg    Vice ordförande  
Eva Ångström   Ledamot
Gunnar Gillberg   Ledamot
Jan Bergstam   Ledamot
Liv Klingenberg de Verdier  Ledamot 

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden samt  
1 arbetsmöte. Utöver dessa har styrelsen haft ett antal informations- och 
diskussionsmöten över Skype.

Den 1 januari 2015 hade Svenska Rovdjursföreningen tre personer anställda 
på kansliet:

Ann Dahlerus  Generalsekreterare och rovdjurshandläggare 
Christina Färnström Ansvarig för webshopen och vårt lager, deltid 
Tatjana Kontio  Redaktör och ansvarig utgivare av Våra Rovdjur, deltid

Den 1 februari anställdes Gunilla Hecktor som administratör. Under året 
har Ann Dahlerus valt att avsluta sin anställning genom egen uppsägning. 
Styrelsen har valt att avvakta med att anställa någon efterträdare av 
ekonomiska skäl.

Det innebär att vi den 31 december 2015 hade tre personer anställda på 
kansliet:

Gunilla Hecktor   Administratör/ekonom, heltid 
Christina Färnström Ansvarig för webshopen och vårt lager, deltid 
Tatjana Kontio  Redaktör och ansvarig utgivare av Våra Rovdjur, deltid
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HÄNDELSEFÖRLOPPET 
KRING LICENSJAKT 
PÅ VARG 2016  — 

Överklagan och 
begäran om inhibition

Viltförvaltnings-
delegationerna

ROVDJURSPOLITIK

Den 10 och 11 november 2015 beslutade länsstyrelserna i Dalarna, 
Gävleborg, Värmland, Västmanland och Örebro om licensjakt på varg 
under perioden 2 januari till och med den 15 februari 2016. Sammanlagt 
omfattade besluten jakt på 46 vargar.

Vi överklagade tillsammans med Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) 
och WWF samtliga beslut om licensjakt till Naturvårdsverket (NV). 
Naturvårdsverket avslog våra överklaganden.

Den 18 december 2015 kom äntligen avgörandet i frågan om rätten för 
föreningar att överklaga jaktbeslut i domstol. Högsta förvaltningsdomstolen 
upphävde överklagandeförbudet och slog fast att vi kan överklaga 
jaktbeslut i domstol. 

Vi överklagade tillsammans med Svenska Naturskyddsföreningen och 
WWF till förvaltningsrätterna i Falun, Karlstad och Uppsala samtliga beslut 
om licensjakt. Samtidigt begärde vi att jakten skulle inhiberas i avvaktan på 
att domstolen avgjort frågan.

Samtliga kammarrätter meddelade att de inhiberar licensjakten i 
avvaktan på slutlig prövning av våra överklaganden. Inhibitionsbesluten 
överklagades av berörda länsstyrelser och Svenska Jägarförbundet till 
kammarrätterna. 

Kammarrätten i Sundsvall meddelade att de upphäver förvaltnings-
rättens beslut om inhibition i Dalarna och Gävleborg. Detta innebär att 
licensjakten i Dalarna och Gävleborg kan genomföras medan kammarrätten 
i Göteborg inte beviljar länsstyrelserna i Värmland och Örebro samt 
Svenska Jägarförbundet prövningstillstånd för deras överklagan av 
inhibitionsbeslutet. Detta innebär att licensjakten i dessa län stoppas 
tillsvidare. Även inhibitionen av licensjakten i Västmanland består, efter att 
Kammarrätten i Stockholm avslagit överklagandena samma dag. 

I januari 2016 har förvaltningsrätten i Karlstad dömt frågan om det var 
förenligt med svensk och EU rätt att besluta om licensjakt i den beslutade 
omfattningen och med de motiv länsstyrelserna angivit. Domen var tydlig – 
Länsstyrelserna har inte kunnat visa att licensjakten var motiverad! 

Genom vårt och våra samarbetspartners aktiva engagemang lyckades vi 
minska antalet dödade vargar med ca 30 stycken.

I december 2015 anordnade Svenska Rovdjursföreningen i samarbete 
med SNF och Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) en konferens för 
våra ledamöter i Länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer (VFD). 
Vid denna konferens framkom stark kritik mot förutsättningarna för 
arbetet i VFD. Vi har tidigare i samverkande naturvårdsintresset lämnat en 
skrivelse till Miljödepartementet om behovet av en utvärdering av arbetet 
i länsstyrelsernas VFD. Efter denna konferens begärde vi ett möte med 
ledningen på Miljödepartementet i syfte att få besked om utvärderingen 
skulle bli av. Beskedet var att den ska starta omgående. Läget i VFD är så 
kritiskt att naturvårdsintressets representanter i VFD Västmanland har 
beslutat att lämna sina uppdrag. Vi kommer inte att utse andra ledamöter.
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Rovdjursföreningen har den 2015-11-04 lämnat remissvar på 
Näringsdepartementets förslag om »Överprövning av beslut om 
skyddsjakt och licensjakt för vissa rovdjur«.

Jan Bergstam har representerat föreningen vid ett flertal möten 
med Naturvårdsverket, Miljödepartementet och Jordbruksverket. 
Föreningens ledamöter i Viltförvaltningsdelegationerna har agerat 
tillsammans med övriga ledamöter från naturvårdsintresset mot den 
skeva sammansättningen i delegationerna. Bland annat har detta skett 
under ett heldagsseminarium, som arrangerades i Stockholm.

En gemensam uppbackning har skett på Miljödepartementet.
Jan Bergstam har tillsammans med Naturskyddsföreningen och 

WWF besökt Bryssel och uppvaktat EUs Miljökommission. Syftet med 
mötet var att visa Sveriges felaktiga handläggning av licensjakt på den 
rödlistade vargpopulationen. 

Remissvar  
& yttranden

Debattinlägg

OPINIONSBILDNING

Några exempel på debattartiklar som föreningen publicerat är:

Jaktstoppet på varg ett framsteg för rättsordningen  
2015-01-09

Därför överklagar vi vargjakten även i år 
2015-01-14  

Vargjakten - en prestigefråga som drivs igenom utan ansvarstagande   
2015-01-21  

Lovvärda initiativ från regeringen i vargfrågan   
2015-02-05  

Jakt orsak till att samtliga stora rovdjur finns på Rödlistan över hotade arter
2015-06-16  

Gunnar Gillberg replikerar Håkan Boström
2015-08-03 Göteborgs-Posten 

Rovdjursföreningen kräver en oberoende domstolsprövning av vargjakten
2015-01-05

Rovdjursföreningen överklagar jaktbeslut på Dalavarg
2015-07-29

Sverige behöver minst 300 vargar i populationen för en gynnsam 
bevarandestatus
2015-10-06

Pressmeddelanden
från SRF 2015
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Stängsling

Viltförvaltnings-
delegationerna

Regionansvariga

Våra Rovdjur

Aktiviteter

REGIONALA AKTIVITETER

KOMMUNIKATION
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Styrelsen har ordnat två konferenser med de regionalt ansvariga. Ett av 
mötena var i samband med årsmötet och det andra var i oktober 2015. Vid 
dessa möten diskuterades föreningens ståndpunkter och strategier samt 
centrala, regionala och lokala aktiviteter.

Föreningen hade vid årets slut regionansvariga (RA) i femton regioner, 
Regionerna Gävleborg och Örebro har fått nya RA. I Skåne/Blekinge 
och Västra Götaland/Halland ansvarar samma person för två regioner. I 
Småland, Norrbotten och Jämtland saknas regionansvariga. 

Det regionala arbetet har skötts helt med ideella krafter. Under året 
genomfördes 43 regionala aktiviteter, 23 medlemsaktiviteter, främst 
utflykter och spårträffar, och 20 deltaganden i publika evenemang. Vi 
har deltagit på Vildmarksmässan, Skånes Jakt och Fiskemässa, Falsterbo 
Bird Show, Oxhälja marknad, Socialdemokraternas partikongress, Skogens 
Dag m.fl. publika evenemang. Föreningen har också arrangerat flera egna 
föreläsningar öppna för allmänheten, varit inbjudna som talare till andra 
föreningar och bjudit med myndighetspersoner på medlemsutflykt.

Föreningen nominerar tillsammans med Svenska Naturskyddsföreningen 
(SNF) och Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) ledamöter till de regionala 
viltförvaltningsdelegationerna.

Föreningens medlemmar hjälper kostnadsfritt djurägare att sätta upp 
rovdjursavvisande stängsel. Under året har sju stängslingar genomförts. 
Föreningen har sex stängslingsansvariga.

Medlemstidningen Våra Rovdjur (VR) har planenligt utkommit med 
fyra 32-sidiga nummer. Våra Rovdjur är föreningens viktigaste 
kommunikationskanal mellan medlemmar och mellan ledning och 
medlemmar. 

Tidningens innehåll baseras till största delen på material framställt 
genom medlemmars frivilliga insatser, kompletterat med en mycket liten 
del framställt på blygsamt arvoderad basis, samt i någon mindre mån 
med bidrag av kunskapsmaterial, bilder och texter från utomstående 
medverkande, mestadels ideellt. 

Tidningen sprider föreningens budskap och kunskaper om rovdjuren, 
förutom internt även utåt genom direkt distribution till olika mottagare i 
samhället samt i samband med utåtriktade aktiviteter i regionerna.

Glädjande i 2015 års utgivning är att flera nya medverkande bidragit med 
texter och bilder. Satsningen på forskningsinslag om rovdjuren har fortsatt 
även under detta års utgivning, både genom forskares egna artiklar och 
tidningens referat av nya forskningsresultat och -projekt. Föreningens 
arbete för rovdjuren återspeglas i artiklar, bildreportage och ledare. I det 
gångna årets två sista nummer har — i enlighet med eftersträvan — en 
ökning av debattinslag skett, i form av både utåtriktad ämnesdebatt och 
ämnesinriktad interndiskussion. 
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Redaktionsrådet har utökats och består för närvarande förutom 
redaktören av sex medlemmar. Redaktionsrådet har under året arbetat på 
en redaktionell policy/riktlinjer för Våra Rovdjur, som beräknas vara färdig 
i början av 2016.

Föreningens funktionärer använder ett internt facebookforum för 
information och diskussion och ett webbaserat planerings- och 
kommunikationsverktyg, Trello. 

Två konferenser för föreningens funktionärer har genomförts, i april och 
oktober.

Föreningen syntes i media även under 2015 och nämndes ett flertal gånger,
främst i regional press, radio och TV men även i rikstäckande medier.

Överklagandet av licensjakten och turerna runt denna fick en osedvanlig 
uppmärksamhet under lång tid eftersom det strax före nyår blev klart att 
det gick att överklaga jaktbeslut till förvaltningsdomstol. Det innebar att 
överklagandet av licensjakten hamnade i flera domstolar, vilket resulterade 
i många inslag både i print, radio och TV. 

Föreningen är en aktör som det är självklart för medierna att kontakta 
och hänvisa till i rovdjursfrågor. Flera debattartiklar har publicerats i 
region- eller lokalpress. Även debattartiklar och insändare skrivna av 
medlemmar har spridits regionalt.

Genomslaget är mycket stort för artiklar och information som sprids 
via föreningens facebooksida och websida. Framförallt facebooksidan har 
etablerat sig som en nyhetskanal för rovdjursintresserade.

VR:s Redaktionsråd

Intern kommunikation

Extern kommunikation

Medlemmar

Valpfadder

MEDLEMMAR & INSAMLINGSVERKSAMHET

Arbetet med att värva nya medlemmar fortsätter kontinuerligt och 
oförtrutet genom regionala aktiviteter, utskick, websidan och Facebook, 
deltagande på mässor, marknader, utflykter, föredrag och möten. 
Föreningens deltagande i media — som intervjuer med föreningens 
företrädare i TV och radio, och med debattartiklar — och i det politiska 
arbetet med remisser, EU-möten och skrivelser, gör att föreningen syns 
och att intresse väcks för medlemskap.

Vid verksamhetsårets utgång hade föreningen 4 042 medlemmar, varav 
650 familjemedlemmar. 310 nya medlemmar har tillkommit under 2015.

Välkomstbrevet som skickas till nya medlemmar har setts över. Alla nya 
medlemmar får ett nummer av Våra Rovdjur och ett fint foto. Vid jultid var 
många intresserade av att ge bort ett medlemskap eller en vargadoption 
i julklapp. Trogna och engagerade medlemmar visar sin uppskattning för 
föreningens verksamhet genom att beställa föreningens gåvobrev i både  
glädje och sorg. 

Många personer har under året anmält sitt intresse att bli valpfaddrar. Den 
31 december 2015 var antalet valpfaddrar 368. 
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De medlemmar som väljer att betala sin medlemsavgift med autogiro ökar 
stadigt, och är nu 900.

I samband med årsaviseringen för 2016 skickades blanketter för 
autogiromedgivande ut, vilket kommer att öka autogirobetalningarna 
ytterligare under 2016.
 
Påminnelsehantering för årsavgiften för 2015 har genomförts i mars. Vid 
årsaviseringen avseende 2016, som skickades ut i november, ingick även 
ett »Vi saknar dig«-brev till de medlemmar som inte betalt för 2015.

Föreningen har under 2015 mottagit många generösa gåvor från 
medlemmar och sympatisörer. 

Thor Thorsson har bidragit med ytterligare en större donation på  
350 000 kr.  Under hösten mottogs en donation från Kjell och Elisabeth 
Rosenblads stiftelse för välgörande ändamål på 181 500 kr. Denna stiftelse 
kommer även att utdela en årlig avkastning till föreningen.

Sammantaget har föreningen under 2015 erhållit 1 111 000 kr i gåvor och 
1 152 000 kr i medlemsavgifter.

Arbetet med att samla in och registrera e-postadresser till medlemmarna 
för att distribuera det digitala nyhetsbrevet fortsätter. Detta arbete sker 
främst vid mässor, marknader och regionala aktiviteter. 

1 300 e-postadresser finns nu i medlemsregistret. Det externa 
nyhetsbrevet distribueras till 28 000 personer. Tre medlemsbrev och två 
externa nyhetsbrev har skickats ut under 2015.  

Rovdjursföreningen har ett samarbete med företaget Wild Republic  
(www.wildrepublic.com) som marknadsför och säljer mjukisdjur och bl.a. 
stöder unga kvinnor i Indien samt ett räddningscenter för djur. I Sverige 
saluförs mjukisdjuren framförallt i djurparkers butiker.

Fyra djur med vävd SRF-logotyp — varg, lo, björn och järv — har tagits 
fram. De säljs med en mini-broschyr med information om djuret samt 
om SRF. Med varje djur följer också SRFs värvningsbroschyr. SRF får 
licenspengar från Wild Republic för att de får använda föreningens logotyp 
och vi når ut med information om föreningen och om rovdjuren. 

Den största nyheten i Webshopen 2015 är det nya faktureringssystem som 
infördes i slutet av februari. Vi har nu ett gemensamt ekonomiprogram 
genom Björn Lundén Information AB som vi loggar in på och skriver in 
varulager, priser, kunder och fakturor, etc. 

Vi har nu bättre möjligheter att se när betalningar uteblir och 
påminnelser behövs skickas ut. Här syns också försäljningsresultat och 
dylikt på ett enkelt sätt, dessutom kan vi se och attestera våra fakturor på 
gjorda inköp.

En del varor har tillkommit, bl.a. finns en ny barnbok om fjällräven, samt 
lite mer valmöjligheter inom smycken, kläder och tassavtrycken i keramik. 
Det finns en del saker som vi inte har i vårt lager, utan beställningar görs 
efter order, leverantörerna kontaktas och de skickar i sin tur ut varan 
direkt till kunden. 

Från midsommar och fram till sista juli var shopen semesterstängd.
Många efterfrågar en tryckt katalog över postordersortimentet, samt 

bättre bilder på sakerna. Fortfarande finns intresse för den kalender som 
vi sålde ett år, och en del ytterligare förslag till sortimentet inkommer. Alla 
förslag beaktas och gås igenom efterhand.

Autogiro

Påminnelser

Gåvor

Nyhetsbrev

Wild Republic

Webshop
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Bokslut

EKONOMI

Medlemsavgifter och generösa gåvor från våra medlemmar har tillsammans 
med kraftigt minskade personalkostnader givit ett positivt resultat för 
2015. Styrelsens ökade ideella arbetsinsats har medfört att verksamheten 
har kunnat fortgå oförändrat. Efter ett antal år med negativt resultat är 
det glädjande att trenden har vänt. Föreningen har under året mottagit två  
större donationer från Thor Thorsson och Rosenblads stiftelse.

Se separat bilaga.


