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Program
Svenska Rovdjursföreningens medlemmar hälsas välkomna till årsmötet 2022 i Vårdnäs.

Lördag 9 april

12.00 Incheckning och välkomstfika

13.00 Camilla Wikenros, forskare vid SLU, föreläser om vargens ekologiska roll

14.30 Eftermiddagskaffe

15.00 Årsmöte 

17.00 Fria aktiviteter

19.00 Gemensam middag

Söndag 10 april

Utflykt till Långbogenreviret

Foto Jan-Åker Hillarp              Foto Rolf Nyström                        Foto Rolf Nyström                           Foto Jan-Åke Hillarp
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Dagordning
Svenska Rovdjursföreningens årsmöte 2022
1. Mötets öppnande. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3. Fastställande av dagordning. 

4. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst. 

5. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte mötets ordförande justera protokollet. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse. 

7. Resultat- och balansräkning. 

8. Revisionsberättelsen. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

10. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår. 

11. Val av styrelseordförande. 

12. Val av styrelseledamöter utöver ordföranden.

13. Val av revisor(er) och revisorssuppleant(er). 

14. Val av valberedning.

15. Fastställande av arvoden och ersättningar.

16. Av styrelsen väckta frågor.

17. Motioner. Inga inkomna motioner.

18. Oskar Rune Lindströms stiftelse.

19. Övriga frågor.

20. Mötets avslutande.

För rösträtt på årsmötet krävs enligt stadgarna att medlemsavgiften för 2022 finns 
bokförd på föreninges konto senast 25 mars. Detta gäller även medlem som röstar via fullmakt.

Foto Jan-Åker Hillarp              Foto Rolf Nyström                        Foto Rolf Nyström                           Foto Jan-Åke Hillarp
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Verksamhetsberättelse för 
Svenska Rovdjursföreningen 2021

STYRELSE OCH KANSLI

Fram till årsmötet den 24 april 2021 bestod föreningens styrelse av:
Per Axell, ordförande
Anna-Karin Lieber, vice ordförande
Magnus Orrebrant, ledamot
Marie Stegard Lind, ledamot
Hans Ring , ledamot
Jane Lassonidis, ledamot
Peter W Eriksson, ledamot
Emil V. Nilsson, ledamot
Ylva Brundin, ledamot

Efter årsmötet den 24 april 2021 bestod föreningens styrelse av:
Magnus Orrebrant, ordförande
Anna Karin Lieber, vice ordförande
Ylva Brundin, kassör*
Magnus Orrebrant, ledamot
Jane Iassonidis, ledamot
Marie Stegard Lind, ledamot
Hans Ring, ledamot
Peter W Eriksson, ledamot
Emil V. Nilsson, ledamot

*Ylva Brundin valde från och med hösten 2021 att inte vara aktiv i styrelsen på grund av hög arbetsbelastning på sitt 
ordinarie jobb

Styrelsen har haft 16 protokollförda möten under året.

Under 2021 hade föreningen tre personer anställda:
Gunilla Hecktor, administratör/ekonom, heltid
Christina Färnström,  ansvarig för webshopen och vårt lager, deltid
Tatjana Kontio, redaktör och ansvarig utgivare av Våra Rovdjur, deltid. Ersattes av Susann Engqvist 1 januari 2022

Styrelsearbetet
Styrelsen som återvaldes på årsmötet den 24 april fortsatte med arbetet som inleddes 2020 med att strukturera 
styrelsearbetet och arbetet i regionerna. En verksamhetsplan är under upprättande med tydliga strategier och mål för 
föreningen och vårt arbete. Vi identifierade ett antal områden som styrelsen behövde fokusera på: juridiken, den regi-
onala verksamheten, sociala medier, marknadsföring, medlemsrekrytering, internationella samarbeten och kontakter, 
mediakontakter, samarbete med andra miljöorganisationer samt att bryta jägarmonopolet på viltvården.

På Svenska Rovdjursföreningens initiativ inleddes ett samarbete med ett stort antal miljö- och djurrättsorganisationer 
där ett första möte hölls i december. I detta forum kan vi med gemensam kraft driva viktiga frågor rörande rovdjurs-
politik och myndighetsbeslut.

Arbete mot Naturvårdsverket
Rovdjursföreningen har skickat in remissvar till Naturvårdsverket angående verkets förslag till jakt i naturreservat. 
Föreningen har även lämnat in synpunkter på arbetet och arbetar aktivt med den nya förvaltningsplanen för stora 
rovdjur. Vi har deltagit i och lämnat synpunkter på ett förslag om att flytta jakten på lodjur från mars till februari 
-  ett förslag som vi kraftigt motsätter oss då ungarna fortfarande går med sin mamma i februari. Förslaget kommer 
ursprungligen från jägarorganisationerna och beror på att spårförhållandena är betydligt bättre i februari. 
Vi deltar aktivt i det Nationella Rovdjursrådet som hålls av Naturvårdsverket samt är deltar i Naturvårdsverkets 
möten på ledningsnivå.
Vi har också deltagit i ett EU-finansierat projekt för bättre acceptans av varg lett av Bernard Le Roux. 
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MARKNAD OCH INFORMATION

Hemsidan
Föreningen har under året investerat i en helt ny hemsida. Den är modernare, passar bra för både mobiler, ipads och 
datorer, och är en njutning för ögat med alla vackra bilder på rovdjur som i många fall skänkts av föreningen med-
lemmar. Top of the line!

Den nya hemsidan innehåller mycket information om de stora rovdjuren och rovfåglarna och deras aktuella status. 
Här kan t ex skolor hämta information, och det finns också en flik som presenterar våra trycksaker. Givetvis finns här 
också information om lokala aktiviteter, vår stängslingsverksamhet och områden vi verkar inom.
Hemsidans funktioner för medlemsvärvning har också förändrats och nu finns möjlighet att bli månadsgivare. 

Annonser
Under 2021 har annonseringen ökat rejält. Syftet är att värva medlemmar, men även för att sprida information om 
föreningens aktiviteter och generell rovdjursinformation för att öka allmänhetens intresse och kunskap. Annonsering 
har skett i tryckt media (tidningar) i Närke, Östergötland, Dalarna och Uppland. Den totala kostnaden för an-
nonsering under 2021 har uppgått till 87 364 kr, varav 45799 kr har varit annonser för olika regionala möten med 
rovdjursinformation. Även digital annonsering har ökat under 2021, och kommer att ta fart ordentligt under 2022.

Trycksaker för rovdjursinformation och medlemsvärvning
Under 2021 har följande trycksaker uppdaterats och försetts med föreningens nya layout:
Rovdjur spelar roll, upplaga 6000 ex. Medlemsvärvarfolder, 6000 ex. Föreningen har också tagit fram 5 st foldrar om 
Rovdjur (varg, lodjur, järv, björn och kungsörn), upplaga 8000 ex av vardera. Informationsmaterialet har delats ut i 
alla regioner samt vid våra informationsmöten, men även i brevlådor i rovdjursområden. 

Presentationsmaterial och möten
Under 2021 har föreningen deltagit i Sedona Wolf Week, en internationell 4-dagars konferens om vargar. På grund 
av pandemi-situationen hölls årets konferens digitalt. En av dagarna var fyra medlemmar ur European Alliance for 
Wolf Concervation(EAWC), inbjudna att tala om vargarnas situation just i sitt land. De länder som presenterade var 
Tyskland, Frankrike, Finland och Sverige. Svenska Rovdjurföreningen berättade om läget för den svenska vargpopu-
lationen och vilka de främsta hoten mot den är.
Föreningen har också tagit fram färdiga presentationer om föreningens verksamhet, och en kort beskrivning av de 
stora rovdjuren i vår svenska fauna. Dessa presentationer är tänkta för regionala informationsmöten, och finns både 
digitalt som PowerPoint-presentationer, och i pappersformat i ”flip-over” pärmar för fältbruk.

Sammantaget har 2021 varit ett mycket produktivt år. Vi har producerat en stor mängd material samt annonser för 
information om rovdjuren. Den nya hemsidan är en stor investering, men förhoppningen är att den ska ge utdelning 
i framtiden genom att utbilda människor om rovdjuren och även inspirera fler till att bli intresserade av att ge sig ut i 
naturen, till exempel för att spåra. Vår barn- och ungdomsverksamhet har kommit igång, mer om detta på nästa sida. 
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MEDLEMMAR OCH VÄRVNINGSARBETE 2021

Medlemmar
Antal medlemmar 2021-12-31 var 3.900. Motsvarande siffra för 2020-12-31 var 3.605. Under 2021 implemente-
rades föreningens nya hemsida. Att skapa en smart betallösning för nya medlemmar har varit i fokus under utveck-
lingen och en ny lösning med kortbetalning, där man kan välja att betala per månad eller per år, har skapats. Målet 
har varit att minska administrationen med fakturahanteringen. 

Samtidigt har föreningen drivit annonskampanjer på Facebook och Instagram. Ett samarbete har inletts för att för-
bättra vår annonsering till rätt målgrupp på internet. Även för vår webbshop har en ny hemsida utvecklats, där man 
kan bli medlem samtidigt som man gör sin beställning. Vi har fått många nya medlemmar via webbshopen. 

Även under 2021 satte tyvärr pandemin käppar i hjulet för deltagande i mässor och stora sociala evenemang. 
Däremot har medlemmasrekrytering fortsatt vid våra regionala träffar och skogsutflykter.
 
De medlemmar som väljer att betala sin medlemsavgift med autogiro är ca 950.

Påminnelseavgift för 2021 och medlemsavisering för 2022
Utskick av påminnelser om årsavgiften för 2021 gjordes i mitten av mars 2021. Årsavisering av medlemsavgifter för 
2022, skickades ut 2021-11-18.

Gåvor 
Många av föreningens medlemmar har under året bidragit med generösa gåvor. Genom att beställa ett gåvobrev för 
något speciellt tillfälle, eller minnas någon med ett minnesbrev stöder man föreningen. Från Kjell och Elisabeth 
Rosenblads stiftelse för välgörande ändamål har föreningen mottagit 96 000 kronor. Föreningen har totalt mottagit 
426 000 kr i gåvor under 2021. 

KALENDER FÖR 2022
Även under 2021 producerades en kalender med bilder från föreningens medlemmar. Upplaga cirka 600 st. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE BARN- OCH UNGDOM 2021
På årsmötet bestämdes att barn och ungdomar kan ha eget medlemskap till lägre kostnad och att en barn-ungdoms-
verksamhet ska växa fram.
B-U Gruppen har sedan årsmötet haft fem möten om hur verksamheten ska utformas. Vi har nu aktiva ledare i 
region Uppsala, Stockholm, Västra Götaland och Värmland.
Inriktningen på verksamheten ska vara Rovdjursinformation till barn-ungdomar samt  positiva och spännande upp-
levelser ute i naturen för att väcka intresset för rovdjuren.
Vi har gjort ett besök i Huddunge Skolan, Heby för årskurs 5-9. 
Vi har haft två guidningar under året för Friluftsfrämjandet Knivstas Frilufsare i Siggeforareviret samt i  Florarnas 
Naturreservat. Guidning för Svenska Turistföreningens grupp “Tillsammans - Unga tjejer” har genomförts i Florar-
nas Naturreservat.

Lilla Spårboken har tagits fram. Den har tryckts upp i 500 ex, kostar 75 kroor och kommer att säljas i webshopen 
och på guidningar. I boken finns spårstämplar i naturlig storlek och beskrivningar i lättläst text. Arbete pågår att 
anpassa informationsmaterial och aktiviteter för olika åldersgrupper.
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Sammanlagt har föreningen 
stängslat 15 270 meter på 14 gårdar under 2022

STÄNGSLINGAR 2021

Stängslingen har aktiverats ytterligare under 2021 och nu har vi stängslingsansvariga i flera regioner som 
koordinerar arbetet ihop med Per Axell som övergripande håller i verksamheten.

LÄN/ANTAL GÅRDAR METER 
Uppsala
1 1000
2 1000
3   450
4   560
5 3600
Tot. 5 gårdar 6610 

Gävleborgs län
1   450 
2   410
Tot. 2 gårdar   860

Stockholms län
1   660

LÄN/ANTAL GÅRDAR METER 
Östergötlands län
1 2000
2 1000
3   500
Tot. 3 gårdar 3500

Örebro län
1 2000
2   640
Tot. 2 gårdar 2640

Västmanland
1 1000

TOTALT 14 GÅRDAR 15 270 METER

Foto Susann Engqvist
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MEDLEMSTIDNINGEN ”VÅRA ROVDJUR”

Medlemstidskriften ”Våra Rovdjur” förmedlar kunskap om rovdjur och aktuella rovdjursfrågor till medlemmarna, 
tar del i diskussioner och debatter som följer i rovdjurens spår och belyser rovdjursämnen ur Rovdjursföreningens 
perspektiv, så att medlemmarna också kan sprida kunskap och föreningens argument vidare till fler. Tidskriften an-
vänds i både intern och utåtriktad informationsspridning. Våra Rovdjur ges ut med fyra nummer per år, vanligtvis på 
32 sidor. Tidskriftens innehåll baseras nästan helt och hållet på material erhållet genom medlemmars frivilliga bidrag 
med texter och bilder. Detta material kompletteras undantagsvis och till mycket liten del med material från utomstå-
ende medverkande, mestadels det också ideellt. 

Utgivningen år 2021 har präglats starkt av ett fältperspektiv i såväl berättelser, observationer, rapporter, studier, 
bilder, som föreningsaktiviteter. Vi har bl a fått ta del av fina rovdjursmöten och fått lära oss om den viktiga stängs-
lingsverksamheten. Vi har också i årets utgivning grundligt granskat och belyst det problematiska rättsliga läget i 
rovdjursfrågorna där myndigheter och beslutsfattare alltjämt brister allvarligt i hanteringen av de vilda djurens skydd, 
i besluten och förvaltningen. Vi har haft anledning till fortsatt kritik av den omfattande jakt som tillåts på Sveriges 
stora rovdjur trots dessas svaga bevarandestatus, rödlistning och fridlysning. Kunskaper och nyheter om flera olika 
rovdjursarter har funnits med i årets fyra nummer och vi har tittat oss omkring i världen, främst på rovdjursläget i 
övriga Europa. Som tidigare har vi även i år haft glädjen att få visa många fina bilder tagna av främst föreningens 
fotografer men även andra som bidragit frivilligt.

Redaktionskommittén har bestått förutom redaktören Tatjana Kontio av sju medlemmar: Anders Bjärvall, Björn 
Ljunggren, Emil V Nilsson, Hans Ring, Lina Ricklund, Lise-Lotte Norin och Susann Engqvist. Redaktionskommit-
tén har hållit sedvanliga fyra planeringsmöten, ett inför varje nummer av tidskriften, varav tre i digital form och ett 
i fysisk form. Tatjana Kontio gick i pension som redaktör efter utgivningen av nr 4-2021, men är kvar i den ideella 
redaktionskommittén.  Ny redaktör fr o m årsskiftet 2021-2022 är Susann Engqvist från redaktionskommittén. 

WEBSHOPEN 2021

Webshopen har från och med maj en egen plats på webben, med länkar mellan sig och föreningens hemsida. Nu 
finns fler och bättre bilder och mer information om varje vara, en stor förbättring mot tidigare. 
Man kan nu på en och samma plats köpa både varor, medlemskap och bli vargvalpsfadder, och betala direkt med 
kort eller swish. Medlemmar har även möjlighet att betala via faktura. Kunderna får också olika info- och faktabro-
schyrer med i varubreven som deras beställningar skickas i.

Sortimentet har utökats med föreningens egna hoodies, mössor och tygkassar av bra och miljövänlig kvalitet. Den 
nya spårboken samt årets kalender som föreningen producerat i egen regi finns att köpa genom webshopen. Nya 
böcker, mössor och pannband, om och med rovdjursmotiv, har också tillkommit under året. Försäljningen har över-
lag ökat kraftigt det gångna året. 
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VERKSAMHET I REGIONERNA 

De flesta regioner har varit synnerligen aktiva under året med många olika typer av aktiviteter. 
Här en sammanställning:

Norrbotten
Utflykt med medlemmar maj månad, Nikkaluokta Kebnekaise leden, Abisko. 
Utdelning av rovdjursinformation i delar av regionen i närområde av Kiruna samt i naturreservat, bibliotek, 
sametinget, sjukhus, vårdcentraler samt kulturhus. Dessutom till flera rastplatser. Utskick av vår tidning Våra 
Rovdjur till samtliga bibliotek i region Norrbotten. Utdelning av vårt material till representanter i Naturskydds-
föreningen samt till vissa som sitter med i sametinget. Annons i NSD 

Västerbotten
Utdelning av rovdjursinformation i regionen samt utskick till vissa bibliotek. Annons i tidning. 

Västernorrland
Utdelning av rovdjursinformation i Örnsköldsvik, Kramfors, Sollefteå, Kramfors, Härnösand samt i naturrum 
Skulebergets nationalpark.  Utdelning av rovdjursinformation samt vår tidning Våra Rovdjur i bibliotek Kramfors 
kommun, Härnösand, Sollefteå. Rastplatser, caféer, större butiker ICA , COOP. Utdelning av vår barnbok till 
Nylands skola. Annons i lokaltidning.

Jämtland
Utdelning av rovdjursinformation samt vår tidning Våra Rovdjur i Östersunds kommun, bibliotek, caféer. Åre 
kommun, Duved, Handöl, Storlien. Annons i lokaltidning. 

Dalarna
Utdelning av rovdjursinformation samt vår tidning Våra Rovdjur i del av regionen, Insjön, Leksand, Mockfjärd samt 
Borlänge.  Utflykt med medlemmar i Tansenreviret. Annons i lokaltidning.

Gävleborg
Utflykt samaktivitet med Naturskyddsföreningen vid Färnebofjärdens nationalpark. Utdelning av rovdjursinforma-
tion samt vår tidning Våra Rovdjur vid leden samt lägerplatser. Gysinge naturrum. Annons i lokaltidningar

Värmland
Utflykt med medlemmar till Glaskogens naturreservat. Brattfors samt Forshagareviren besöks kontinuerligt. 
Utdelning av rovdjursinformation samt vår tidning Våra Rovdjur i delar av regionen samt besök till vissa skolor. 
Forshaga kommun. Annons i lokaltidning

Örebro län
Utflykter till flera olika revir vid sju tillfällen. Utdelning av rovdjursinformation samt vår tidning Våra Rovdjur 
i delar av regionen. Då främst till skolor och bibliotek. Informationsmöte om rovdjuren i södra delen av Örebro 
län i Askersund. Annons i lokaltidningar. Besök och utdelning av rovdjursinformation i Tivedens nationalpark .

Skåne/Blekinge
Utflykt till Stenshuvud och utdelning av rovdjursinformation samt vår tidning Våra Rovdjur.
Utdelning av rovdjursinformation samt vår tidning Våra Rovdjur i Malmö kommun, Ystad kommun, Kivik, 
Simrishamn, Åhus, Mörrum. 

Småland
I början av året bildades en RA-grupp Småland, bestående av Robert Franzén, Öland; Jens Harrysson, Vetlanda 
och Lars-Gunnar Nilsson, Västervik. Gruppen utökades i september med Thomas Ivung, Mullsjö.
Vi har under året gett ut 5 medlemsbrev via e-post. Verksamheten har varit begränsad av Coronan och vi träffa-
des fysiskt första gången i Brängenreviret S Mullsjö den 11-12 september.

Dessförinnan anordnades en exkursion den 8 augusti på Öland. Ängshök och andra rovfåglar på Öland. Flera 
exkursioner har under hösten anordnats av Thomas Ivung i Brängenreviret även tillsammans med RA i Västra 
Götaland. Tre föreläsningskvällar anordnades i Växjö, Värnamo och Kalmar den 23, 24 och 25 november med 
Anders Gunnarsson som föreläsare med rubriken Lodjur framför viltkameran. Föreläsningarna i Växjö och 
Kalmar anordnades i samarbete med Naturskyddsföreningen och i IOGT/NTO:s lokaler och i Värnamo i Vuxen-
skolans lokaler. Vår förhoppning var att anordna arrangemangen också tillsammans med Studiefrämjandet, som 
inte ville medverka i arrangemang tillsammans med Rovdjursföreningen. Frågan var uppe i deras etiska råd för 
avgörande.

Inför dessa föreläsningar införskaffades tre Beachflaggor som också finns uppsatta vid årsmötet 2022.
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Södermanland
Utdelning av rovdjursinformation samt vår tidning Våra Rovdjur i delar av regionen. Katrineholm, Flen, Gnesta. 

Stockholm
I Stockholms län har man anordnat tre vandringar med övernattning i Sjundareviret i maj, juni och augusti, 
hjälpt till med stängsling i Västmanland, Örebro och Uppland samt stängslat själva på gård i Sjundareviret i 
september och oktober. Vid stängslingen i oktober var journalist och fotograf från DN på plats, vilket resulterade 
i ett långt reportage som publicerades torsdagen den 21 oktober. Regionansvariga intervjuades även i Söderman-
lands Nyheter den 12 oktober, med anledning av skyddsjakten mot alfahanen i Sjundareviret som gällde under 
hela månaden. I november genomfördes ett medlemsmöte med två handläggare från länsstyrelsen, som för ett 
tjugotal medlemmar berättade om sitt arbete med att följa de stora rovdjuren i länet. Under hela året har tidning-
en Våra Rovdjur samt faktabroschyrer delats ut till bibliotek och vårdcentraler i flera av länets kommuner, både i 
norr och söder.

Uppsala
24/1  Exkursion till Siggeforareviret
4/2:  Vargens Dag – livesändning från Siggeforareviret med Stefan Sundström
14/2:  Lodjursspårning utanför Uppsala
4/3  SRF pratade spår och rovdjur för skolbarn i Heby
13/3  Exkursion med barngrupp från Friluftsfrämjandet under ledning av guider från SRF.
11/4  Unga Vuxna exkursion till lodjursmarker utanför Uppsala.
17/4 Exkursion till Siggefora med unga vuxna
28-29/8 Exkursion till Siggefora med Unga Vuxna gruppen.
9/5  Exkursion till Florarna
3-5/9  Medlems- och funktionärsträff i Florarna. 
 Träff för Unga Vuxna i Florarna.
21/9  En grupp unga tjejer från STF guidades i Florarna av Svenska Rovdjursföreningen
25-/9  Övernattning i Siggeforareviret.
17/10 Medlemsträff i Uppsala. Naturfotograf Alf Linderheim visade bilder och berättade om varg och andra  
 rovdjur i Glamsenreviret.
7/11 Utflykt till Tinäset. Samarrangemang med Uppsala län, Gävleborgs län och Västmanlands län.
3-5/12 En helg i Florarnas naturreservat med övernattning i tillsynsmannatorpet Västergärde.

Pressmeddelanden och intervjuer:
4/2  Utrota inte vargen i Uppland. Svar på LRFs och Svenska Jägareförbundets krav på att helt ta bort 
 Siggeforareviret.
5/2  Vargarna i Siggefora jagar vildsvin.
9/5  Rovdjursavvisande stängsel saknades vid samtliga vargattacker.
1/9  Rovdjursavvisande stängsel saknades vid samtliga vargattacker.
21/5  Per Axell intervjuas av UNT om rovdjursavvisande stängsel.
16/9  Per Axell intervjuas i SVT om SRFs erbjudande om gratis RAS
17/9  Per Axell intervjuas i P4Uppland om SRFs erbjudande om gratis RAS.

Debatt: 
20/11 Dags att stoppa licensjakten på lo. Per Axell och Magnus Orrebrant.

ÅRSMÖTE   2022
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7/9 Låt oss vara ärliga om licensjakten på lo. Bemötande på Svenska Jägareförbundet i Uppsala läns ordförande 
Torsten Jönsson svar på vår debattartikel.

Stängsling:
Skyddsjakten i Siggeforareviret och det tröga stängslingsintresset bland vissa djurägare gjorde att styrelsen be-
slöt att använda en del av Oskar Rune Lindströms fond för vargens bevarande i Uppland för att kunna bidra med 
det överskjutande beloppet mellan Länsstyrelsens bidrag och den faktiska kostnaden. Detta medförde en febril 
aktivitet med 10 djurägare som hörde av sig och ett stort stängslingsengagemang bland medlemmarna. Mer om 
stängsling i den delen av verksamhetsberättelsen som handlar om detta.

Västra Götaland och Halland
Utflykter till Brängenreviret vid flera tillfällen. 
Utdelning av vår tidning Våra Rovdjur samt rovdjursinformation (högskolor, bibliotek och andra knutpunkter)
Utflykt med örnskådning vid Hornborgarsjön

Västmanland 
Föreläsning om Rovdjur i Västmanland med Daniel Mallwitz från Länsstyrelsen i Stora Hörsalen på Västerås 
Stadsbibliotek. Utdelning av rovdjursinformation i delar av regionen samt av vår tidning Våra Rovdjur.

Östergötland

3/2  Intervju med Björn på Natursidan.se
6/2 Familjespårning. Ett 20-tal deltagare inkl. Peter och Cecilia som ledde.
13/2 Debattartikel av Björn om lojakten i Corren
25/2 Debattartikel av Björn om lojakten i Norrköpings Tidningar
25/2 Fredrik Quist på Corren intervjuade Björn (drygt 1 tim) om Långbogenreviret. Stort reportage - fem
          sidor plus första sidan - i Corren, NT och MVT den 15 mars
2/3 Debattreplik, Björn, införd i Corren och NT
8/4 Digitalt informationsmöte om varg, arrangerat av länsstyrelsen. Från SRF deltog Peter Henriksson och   
          Kjell Bäcklund.
17-18/4 Stängsling Borensberg.
Maj-juni Intervju med Sofi och Björn i Östgötatidningen
13/6 Stängsling Grebo
28/6 Digitalt stängslingsmöte för medlemmar i Småland. Peter.
12/8 Debattartikel av Björn, om lojakt och vargjakt införd i Corren och MVT
15/8 Medlemsmöte i Långbogenreviret, 16 deltagare
19/8 Debattartikel av Björn (samma som ovan 12 aug), om lojakt och vargjakt införd i NT
3-5/9 RA-möte. Christer Davidsson representerade Östergötland.
7/9 Temakväll Lodjur Nya Munkens aula, Linköping. Drygt 30 närvarande.
8 /9 Temakväll Lodjur Hemgården, Norrköping. Nära 30 närvarande.
2/10 Sankt Larsparken i Linköping

RÄTTSPROCESSER
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Brängenreviret (montage) Foto Thomas Ivung

16/1       Leta spår efter varg och lodjur. 15 deltagare inkl ledare Peter Henriksson och Cecilia Nordström.
    3/2      Intervju med Björn på Natursidan.se
6/2     Familjespårning. Ett 20-tal deltagare inkl. Peter och Cecilia som ledde.
13/2     Debattartikel av Björn Ljunggren om lojakten i Corren
25/2     Debattartikel av Björn om lojakten i Norrköpings Tidningar
25/2     Fredrik Quist på Corren intervjuade Björn (drygt 1 tim) om Långbogenreviret. Stort reportage - fem
              sidor plus första sidan - i Corren, NT och MVT den 15 mars
2/3     Debattreplik, Björn, införd i Corren och NT
8/4     Digitalt informationsmöte om varg, arrangerat av länsstyrelsen. Från SRF deltog Peter Henriksson och   
              Kjell Bäcklund.
17-18/4 Stängsling Borensberg.
Maj-juni Intervju med Sofi och Björn i Östgötatidningen
13/6     Stängsling Grebo
28/6     Digitalt stängslingsmöte för medlemmar i Småland. Peter.
12/8     Debattartikel av Björn, om lojakt och vargjakt införd i Corren och MVT
15/8     Medlemsmöte i Långbogenreviret, 16 deltagare
19/8     Debattartikel av Björn (samma som ovan 12 aug), om lojakt och vargjakt införd i NT
3-5/9     RA-möte. Christer Davidsson representerade Östergötland.
7/9     Temakväll Lodjur Nya Munkens aula, Linköping. Drygt 30 närvarande.
8 /9     Temakväll Lodjur Hemgården, Norrköping. Nära 30 närvarande.
2/10     Sankt Larsparken i Linköping
29/10     Digitalt möte med fem representanter för länsstyrelsen i Östergötland. Peter, Kjell och Göran.
4/11     Hans Ring föreläste om mindre rovdjur på Naturcentrum i Linköping, minst 35 åhörare
13/11     Peter Henriksson och Cecilia Nordström föreläste för Naturskyddsföreningen i Norrköping. 15 åhörare.
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RÄTTSPROCESSER

Föreningen har lagt ner mycket ideell tid på att överklaga licensjakter och skyddsjaktbeslut under året. Orsaken till 
att det är vanligt att vi överklagar många skyddsjaktsbeslut, är att besluten har fattats på för lösa grunder. Vissa av 
länsstyrelsers beslut är mer anmärkningsvärda än andra. Ibland kan man misstänka brister i saklighet och opartiskhet 
någonstans i systemet. Tyvärr vinner vi sällan framgång med överklagandena, det gäller även fall där vi tycker att vi 
har mycket på fötterna. Ändå är det viktigt att fortsätta att markera mot beslut som innebär att man alltför lättvin-
digt beslutar om jakt på strikt skyddade arter. Föreningen har överklagat skyddsjakter på varg, lodjur och järv i flera 
instanser.

När det gäller själva handläggningen har vi kunnat iaktta att länsstyrelsen gärna tar beslut på fredag eftermiddag, 
vilket medför stora svårigheter för alla som vill få beslutet prövat i domstol. Under helgen jagas djuret och hinner 
kanske dödas före måndag, som är den tidigaste tidpunkt då domstolen börjar handlägga ett överklagande. Om dju-
ret har avlivats innan domstolen hinner pröva målet, skrivs målet av – det blir då ingen prövning alls i domstol. 

Ett stort bekymmer är att de för den svenska vargstammen så viktiga invandrarvargarna skjuts i skyddsjakter när de 
passerar igenom renbeteslandet. Besluten kan alltså fattas muntligen och verkställas direkt av länsstyrelsens perso-
nal, till och med från helikopter. Länsstyrelsernas agerande gör det mycket svårt att skydda dessa vargar genom att 
angripa besluten i domstol.

Fem länsstyrelser, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län beslutade om licensjakt på varg 
2021. Föreningen överklagade samtliga dessa beslut och lyckades stoppa jakten i ett revir. Målsättningen är att driva 
målen till högsta instans för att kunna visa för EU att vi gjort vad vi kan i Sverige för att stoppa jakten.

Parallellt med processer i det svenska domstolsväsendet bedriver föreningen ett arbete riktat mot EU-kommissionen 
i syfte att hålla kommissionen informerad om den svenska tillämpningen av art- och habitatdirektivet i fråga om de 
stora rovdjuren. Kommissionen har sedan länge ett pågående överträdelseärende mot Sverige för licensjakten på varg. 
Kommissionen har makten att dra Sverige inför EU-domstolen för brott mot reglerna.

Här ska också nämnas arbetet med remissvar till Naturvårdsverket m.m. Naturvårdsverket gör översyner av föreskrif-
ter, vägledningar och liknande dokument, vilka i praktiken har en helt avgörande betydelse för skyddet för de stora 
rovdjuren. EU-rätten har mycket liten betydelse när svenska myndigheter är helt fokuserade på att följa svenska an-
visningar på myndighetsnivå eller till och med lägre nivå. Därför måste det noga bevakas vilka uttalanden som görs 
av Naturvårdsverket, Viltskadecenter och liknande. Dessvärre är det inte sällan svårt att få grepp om hur det arbetet 
bedrivs – det kan vara upplagt på ett sätt som försvårar överblick och konsekvensbedömning i praktiken. Vi uppfat-
tar att det bakomliggande syftet med vissa ändringar torde vara att främja jakt på stora rovdjur.

MEDLEMSAVGIFTER OCH ARVODEN
 
Förslag till medlemsavgifter för nästkommande år
Styrelsen föreslår att medlemsavgifterna är oförändrade under 2022.
Det vill säga: 325 kronor per år för medlem boende i Sverige
• 40 kronor per år för familjemedlem
• 100 kronor per år för ungdom upp till 18 år
• 425 kronor per år för medlem boende utomlands

Vidare kan man bli medlem även genom att bli månadsgivare med valfri avgift, dock minst 50 kr per månad.

Förslag till arvoden och ersättningar
Styrelsen föreslår att resa med egen bil ersätts med skattefri milersättning (f.n. 18:50 kronor per mil) samt att 
ersättning för förlorad arbetsinkomst ersätts upp till 1.500 kronor per dag.

16/11     Öppet brev till landshövdingen och hans svar var infört i MVT.
17/11     Öppet brev till landshövdingen och hans svar var infört i ÖC.
23/11     Svar till landshövdingen infört i ÖC och MVT
24/11     Christer och Anton föreläste i Ljungsbro. 15 åhörare.
2/12     Stängsling i Gökshult, Boxholm
16/12     SVT gjorde intervju med Peter angående lojakten. Visades i Östnytt 17 dec

Det har gått ut 13 nyhetsbrev per mejl till alla medlemmar i Östergötland som har lämnat e-postadress.
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Stadgar för Svenska Rovdjursföreningen
Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

1. FIRMA OCH FIRMATECKNING
Föreningens namn är Svenska Rovdjursföreningen och dess firma tecknas av styrelsen, av styrelsens ordförande eller av 
den styrelsen utser.

2. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
Föreningen har till ändamål att arbeta för bevarandet av vår svenska rovdjursfauna. Föreningen ska sträva mot en såväl 
lokal som riksomfattande verksamhet. Föreningens uppgift är att främja studier och skyddet av landets rovdjursfauna och 
deras habitat samt att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för rovdjuren, naturen och ett aktivt friluftsliv. 

Nämnda uppgifter ska föreningen förverkliga genom att stimulera till och genomföra studieutflykter och fältstudier för 
medlemmar och intresserad allmänhet, uppmärksamma och lösa problem genom till exempel stängsling, bistå myndigheter, 
organisationer och enskilda personer i frågor som rör våra stora rovdjur samt utge publikationer. 

Föreningen kan bedriva affärsmässig verksamhet som är förenlig med den ideella verksamheten. 
 
Föreningens uppgift är:
 • att verka för att alla svenska rovdjur, rovfåglar och ugglor får leva i så stort antal att, som ett minimum, långsiktigt livs-
kraftiga stammar med en gynnsam bevarandestatus kan upprätthållas i deras naturliga utbredningsområden. 
• att verka för etisk och ansvarsfull förvaltning av de stora rovdjuren, med hänsyn till respektive arts biologi, sociala struk-
tur och ekologiska funktioner
 • att informera om rovdjuren och verka för en god samexistens mellan rovdjur och människor.

3. MEDLEMSKAP
Var och en som vill stödja föreningens ändamål äger rätt att, genom lösande av medlemsavgift ingå i föreningen som med-
lem. Efter förslag från styrelsen fastställs vid årsmöte medlemsavgiften för nästkommande år. 

Styrelsen kan besluta om att utse person som gjort synnerliga insatser till hedersmedlem. Hedersmedlem erlägger ej avgift 
till föreningen.  Medlem kan genom anmälan till styrelsen utträda ur föreningen.

Styrelsen kan, genom enhälligt beslut och med omedelbar verkan, ur föreningen utesluta medlem, som uppenbart mot-
arbetat föreningens intressen eller dess ändamål eller som på annan likvärdig grund ej bör tillhöra föreningen. Utesluten 
medlem kan på nästkommande ordinarie årsmöte överklaga uteslutningen.

4. VERKSAMHETSÅR
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

5. ORGANISATION 
Föreningens verksamhet sköts av: 
- Årsmötet vilket är föreningens högsta beslutande organ 
- Styrelsen vilken sköter verksamheten mellan årsmötena 
- Regionalt ansvariga vilka arbetar med föreningens verksamhet inom ett geografiskt område

6. STYRELSE
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av, ordföranden inräknad, minst fem och högst nio ordinarie 
ledamöter, vilka utses av ordinarie årsmöte. Ordföranden väljs för en tid av ett år. Ledamöterna väljs så att årligen halva 
antalet utses för en tid av två år.

Om ordföranden, eller så stort antal ledamöter avgår under mandatperioden att det totala antalet kommer att understiga fem, 
ska extra årsmöte utlysas för förrättande av fyllnadsval.

Styrelsen är beslutför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, men 
vid personval sker lottning.
Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott, som har att handha löpande ärenden och ärenden som kräver snabbt beslut. 
Av arbetsutskottet vidtagna åtgärder, som är styrelsefrågor, ska fastställas vid nästkommande styrelsemöte.
Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och äger rätt att utse övriga funktionärer.
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7. STYRELSENS ÅLIGGANDEN
Styrelsen företräder i alla avseenden föreningen, ansvarar för att dess ändamål uppfylls samt verkställer årsmötets beslut. 
Det åligger vidare styrelsen:

• att hålla medlemsförteckning ständigt aktuell
• att föra föreningens räkenskaper
• att bereda ärenden, som skall föreläggas årsmöte samt avge yttranden över inkomna motioner
• att till revisorerna senast två veckor före ordinarie årsmöte överlämna föreningens verksamhetsberättelse och räkenskaper 
jämte styrelseprotokoll och föregående årsmötesprotokoll för granskning
• att fastställa tid och plats för årsmöte samt utfärda kallelse.

8. REVISION
För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska vid ordinarie
årsmöte utses 1-2 revisor(er) och 1-2 revisorssuppleant(er) för tiden intill nästa ordinarie årsmöte.

Revisor(erna) ska avge en berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret. I denna berättelse ska frågan om 
ansvarsfrihet för styrelses ledamöter behandlas.

9. ÅRSMÖTE
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Ordinarie årsmöte skall hållas under tiden mars - maj året efter verksamhetsåret på tid och plats som styrelsen beslutar. Mo-
tion från enskild medlem ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari.

Extra årsmöte ska utlysas om styrelsen så beslutar eller om revisor eller minst en tiondel av föreningens medlemmar fram-
ställer skriftlig begäran härom. I kallelse till extra årsmöte ska lämnas uppgift om ärende som skall behandlas.

Kallelse till årsmöte ska ske i brev eller medlemstidning och utsändas minst två veckor före mötet. Beslut på årsmöte kan 
endast fattas i ärenden som angivits i kallelsen. Kallelsen ska innehålla en sammanställning över motioner till årsmötet och 
styrelsens yttranden över dessa. Fullständiga motioner och yttranden ska finnas att tillgå på föreningens hemsida.

Vid ordinarie årsmöte (och i tillämpliga delar vid extra årsmöte) ska följande ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Fastställande av dagordning.
4. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.
5. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte mötets ordförande justera protokollet.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
7. Resultat- och balansräkning.
8. Revisionsberättelsen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.
11. Val av styrelseordförande.
12. Val av styrelseledamöter utöver ordföranden.
13. Val av revisor(er) och revisorssuppleant(er).
14. Val av valberedning.
15. Fastställande av arvoden och ersättningar.
16. Av styrelsen väckta frågor.
17. Inkomna motioner.
18. Övriga frågor.
19. Mötets avslutande.

10. RÖSTRÄTT
Vid årsmöte äger varje medlem en röst. För rösträtt vid årsmötet krävs att medlemsavgiften är föreningen tillhanda senast 
två veckor före mötet. Rösträtten ska utövas personligen eller via ombud med fullmakt. Ett ombud får företräda högst en 
röst utöver sin egen. Vid val av revisor(er) och revisorssuppleant(er) får redan vald, omvald eller nyvald styrelseledamot 
inte rösta.

11. BESLUT
Beslut vid årsmöte fattas med enkel majoritet, med undantag för fråga om stadgeändring och föreningens upplösning, som 
regleras i punkt 13. Vid lika röstetal gäller den mening för vilken mötets ordförande lagt sin röst. Ordföranden har rätt att i 
dylika fall låta lotten avgöra. Vid lika röstetal vid personval skall lottning ske. Vid sluten omröstning ska en röstlängd 
upprättas. 

Personval ska avgöras genom sluten omröstning om någon röstberättigad mötesdeltagare så begär. Annan fråga än person-
val ska avgöras genom sluten omröstning om minst en fjärdedel av de röstberättigade mötesdeltagarna så begär. 



15 ÅRSMÖTE   2022

Om det vid val av styrelse, valberedning, revisorer eller revisorssuppleanter finns fler kandidater än det antal som ska 
väljas, genomförs valet på så sätt att varje röstande röstar på högst det antal kandidater som ska väljas. Alla röster räknas 
samman och kandidaterna rangordnas efter hur många röster var och en fått. De som fått flest röster, från rangordningens 
förstaplats till det antal som ska väljas, är därmed valda.

12. VALBEREDNING
Valberedningen väljes av ordinarie årsmöte och ska bestå av tre ledamöter, varav en sammankallande, samt en suppleant, 
vilka väljes för tiden intill nästa årsmöte. Valberedningen ska till ordinarie årsmöte avge förslag till styrelseledamöter, 
revisor(er) och revisorssuppleant(er) samt till eventuella fyllnadsval vid extra årsmöte. Varje medlem kan till valbered-
ningen inkomma med förslag till de val som skall förberedas. Vid årsmötet kan föreslås även andra kandidater än de som 
upptagits i valberedningens förslag. Valberedningen ska verka för att geografisk spridning av ledamöterna uppnås.

13. STADGEÄNDRING SAMT FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Beslut om stadgeändring eller om upplösning av föreningen fattas av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett 
skall vara ordinarie årsmöte. Det senare mötet får hållas tidigast två månader efter det första. Beslut kräver för sin giltighet 
dessutom att minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna är för förslaget.
I kallelse till årsmöte skall redogöras för förslaget till stadgeändring respektive upplösning.

I händelse av föreningens upplösning ska kvarvarande medel disponeras i enlighet med föreningens ändamål.
Dessa stadgar antogs vid konstituerande möte i Siljansnäs den 24 maj 1997. 

Stadgarna reviderade på årsmötet i Myckelmossa 24 mars 2007 och fastställdes på årsmötet 5 april 2008. 

Paragraf 8 Revision, reviderades på årsmötet i Stockholm 26 mars 2011 och fastställdes på årsmötet i Skålsjögården 31 
mars 2012. 

Paragraf 6 första stycket Styrelse, reviderades på årsmötet i Hunnebostrand 27 april 2013 och fastställdes på årsmötet i 
Karlskoga 26 april 2014. 

Paragraf 2 Ändamål reviderades på årsmötet i Karlskoga 26 april 2014, och reviderades ytterligare en gång på årsmötet i 
Södertälje den 11 april 2015. Stadgeändringen fastställdes på årsmötet den 23 april 2016 i Karlstad. 

Paragraf 3 Medlemskap reviderades på årsmötet i Södertälje den 11 april 2015, och fastställdes den 23 april 2016 på års-
mötet i Karlstad. 

Paragraf 5 Organisation tillades den 23 april 2016 på årsmötet i Karlstad, och fastställdes på årsmötet i Eskilstuna den 8 
april 2017. 

Paragraf 9 Årsmöte reviderades på årsmötet i Eskilstuna den 8 april 2017 och fastställdes på årsmötet i Uppsala den 14 
april 2018. 

Paragraf 11: Beslut reviderades på årsmötet i Eskilstuna den 8 april 2017 och fastställdes på årsmötet i Uppsala den 14 
april 2018. 6/6 

Paragraf 11: Tydliggörande när sluten omröstning skall hållas. Stadgeändringen antogs av årsmötet i Eskilstuna 8 april 
2017. Fastställdes på årsmötet 2018-04-14, Uppsala. 

Paragraf 11: Tydliggörande av hur val av styrelse ska gå till. Stadgeändringen antogs av årsmötet i Eskilstuna 8 april 2017. 
Fastställdes på årsmötet 2018-04-14, Uppsala.

Paragraf 2. Ändamål och verksamhet. Reivderat och fastställdes på digitalt årsmöte 24 april 2021. 

Paragraf 10. Rösträtt. Reviderat och fastställdes på digitalt årsmöte 24 april 2021.

Svenska Rovdjursföreningen
Tegelviksslingean 26, 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



ÅRSMÖTE   202216


