ledare
allmänt

”Rovdjursföreningen behövs för att ge
röst åt den folkopinion som vill
att rovdjuren ska få finnas”
Torbjörn Nilsson tackar för två år som ordförande och summerar arbetet
i föreningen, med opinionsbildning och med överklaganden av den jakt
på rovdjuren som tillåts på felaktiga grunder.

I

början av 2015 blev jag tjänstledig från mitt
naturvårdsjobb på länsstyrelsen för att jobba
med politik fram till 2018. Efter ett tag kom
jag på att detta var en bra period i livet för att
även göra en insats för den ideella naturvården.
Så jag kontaktade Svenska Rovdjursföreningens valberedning, och det ledde fram till att
jag på årsmötet 2016 blev vald till ordförande
– vilken utmaning! Det har varit två intensiva,
spännande och lärorika år, och jag har aldrig
ångrat att jag tog på mig detta.
Jag har alltid uppfattat Svenska Rovdjursföreningen som en förening som driver rovdjursfrågorna tufft och offensivt och med stor
sakkunskap, och samtidigt nyanserat och utan
överdrifter. Det är så jag vill att föreningen ska
vara, och som ordförande har jag försökt leva
upp till den traditionen.

S

trax innan jag blev ordförande, i december
2015, hände något viktigt: Högsta Förvaltningsdomstolen slog fast att miljöorganisationer ska kunna överklaga jaktbeslut till
domstol. Det var ett viktigt framsteg, och det
är viktigt att använda den rättigheten på ett
ansvarsfullt sätt. Vi överklagar inte alla jaktbeslut som vi ogillar, utan vi överklagar när vi
tror domstolen kommer ge oss rätt, eller om
det i ärendet finns någon viktig principfråga
som domstolen bör analysera. Under de snart
två år som gått har jag skrivit 15 överklaganden
till förvaltningsrätt, några till kammarrätt och
några till Högsta Förvaltningsdomstolen.
Flera överklaganden om järvjakt har varit
framgångsrika, och det hänger samman med
att Naturvårdsverket bedömer att järven inte
har gynnsam bevarandestatus. Då förstår domstolarna att järven inte ska jagas på hur lösa
boliner som helst.
2016 hade vi framgång i förvaltningsrätten
med ett par överklaganden om skyddsjakt på
varg, där länsstyrelserna hade beviljat skyddsjakt utan att invänta DNA-svar som skulle
visa om det var en genetiskt viktig varg. Sedan kom tyvärr en dom i kammarrätten som
sa att länsstyrelserna inte behöver invänta den
kunskapen. Och dagen före nyårsafton 2016
kom Högsta Förvaltningsdomstolen med sitt
dråpslag mot naturvården, när den godkände licensjakt på varg och underkände många
av miljöorganisationernas argument mot den
jakten.
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Båda dessa olyckliga domar beror till stor del
på att Naturvårdsverket – på märkliga grunder
– hävdar att vargen skulle ha gynnsam bevarandestatus, och att domstolarna tror på det.
Om det ska bli någon förbättring av vargpolitiken i det här landet, så måste Svenska Rovdjursföreningen och andra miljöorganisationer
fortsätta jobba för en rimligare tolkning av
vad som krävs för att vargen ska ha gynnsam
bevarandestatus.

Ä

n viktigare än att skriva överklaganden är
att sprida kunskap och bilda opinion. Det
är det som är föreningens kärnverksamhet, och
det är det som på sikt kan påverka både vilka
lagar som gäller, hur myndigheter och domstolar tillämpar lagarna och hur lagarna efterlevs.
Det är på sätt och vis en oändlig uppgift – man
skulle alltid önska att man hann och orkade
göra mer – men jag tycker vi har nått ut ganska
bra i massmedia under de här två åren. Vi har
haft många debattartiklar i olika tidningar,
och då och då har TV eller radio bjudit in till
debatt eller bett om kommentarer till aktuella
rovdjurshändelser.
Ur den synvinkeln känns det synd att sluta
– det hade varit roligt att fortsätta utveckla
arbetet med massmedia och annan opinionsbildning. Men jag hade gjort klart från början
att det är under min tjänstledighet från länsstyrelsen som jag kan ha den här rollen, och
därför är det dags att sluta nu.

J

ag vill tacka föreningen för det stora förtroende jag fått, att få vara ordförande i en så
viktig och bra förening! Och så vill jag önska
nästa styrelse ett stort lycka till! Vi har starka
krafter emot oss, men kom ihåg att vi har en
stor del av allmänheten på vår sida! Svenska
Rovdjursföreningen behövs för att ge röst åt
den folkopinion som vill att rovdjuren ska få
finnas, och för att göra den opinionen kunnigare och starkare!
Torbjörn Nilsson
ordförande
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