ledare
allmänt

Nystart och en bred organisation
ger oss styrka
Passionen vi delar i föreningen är bränslet som driver engagemanget
framåt. Lägg därtill goda kunskaper, internt samarbete, arbetsgrupper
med specialkompetens samt utveckling av regionverksamheten, så är vi
på väg.
är väcks en passion? För min egen del
kan jag inte sätta en bestämd punkt på
när min passion för djur och natur i allmänhet väcktes. Var det somrarna i Hälsinglands
skogar med fisketurerna med far till öde tjärnar ute på gungande skvattramdoftande myrar
och de brusande skogsåarna som vindlande tog
sig genom skogslandet, där den svårfångade
bäcköringen kunde förmås att nappa på kroken? Kanske det. Men när det gäller rovdjuren
kan jag definitivt se ett specifikt tillfälle. Det
var när jag som brådmogen trettonåring gick
till bokhandeln och för egna fickpengar köpte
Bertil Haglunds två inventeringsrapporter,
”Björn och Lo” samt ”Järv och Varg”, som passionen för de stora rovdjuren blommade ut för
fullt. Då i slutet av 60-talet var populationerna
av de stora rovdjuren endast spillror, de var
nästan som mytologiska varelser som man inte
i sin vildaste fantasi kunde drömma om att få
uppleva. Björn, lo och järv var undanträngda
till fjällen och de fjällnära skogarna. Vargen
hade precis blivit fridlyst, i praktiken var den
utrotad.
Jag vill inte att vi hamnar där igen.
Denna passion som jag delar med Svenska
Rovdjursföreningens medlemmar är bränslet
som driver engagemanget framåt. Det känslomässiga ska vi alltså inte förringa, det är en
mycket viktig del i vår drivkraft. Som gör att
vi orkar. Men det räcker inte. Visserligen står
inte vetenskapliga fakta högt i kurs om man
ser på världen i dag, men jag ser det som en
av våra styrkor, att vi har ordentliga underlag,
juridiskt och vetenskapligt, i våra uttalanden
och överklaganden.
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Nu har vi en ny styrelse som kommer att ge föreningen en nystart som den så väl behöver. Vi
har en bred kompetens inom styrelsen vilket
gör att jag med tillförsikt ser fram emot mitt
uppdrag som ordförande i Rovdjursföreningen.
Men en styrelse ska inte enbart bestå av ett fåtal
personer som gör allt. En styrelse ser jag som ett
urverk bestående av flera kugghjul i ett maskineri som tillsammans driver föreningen framåt.
Vi kommer att knyta till oss personer utanför
styrelsen för att forma olika arbetsgrupper med
specialkompetens att driva olika frågor. Vi tror
på att en bred, platt organisation ger föreningen
den styrka vi behöver.
Styrelsen har identifierat tre prioriterade områden att i nuläget fokusera på.

Organisation
Svenska Rovdjursföreningen
Masthamnen
116 30 Stockholm
E-post: info@rovdjur.se
Telefon: 08-441 41 17
Hemsida: www.rovdjur.se

• Vi måste förbereda oss på att vi kan få beslut om licensjakt på varg 2021. Detta är således
det mest prioriterade vi har att jobba med just
nu. Svenska Rovdjursföreningen anser att den
svenska vargstammen är för sårbar för att tåla
licensjakt och att populationen är i ett känsligt
skede av återväxt där licensjakt snabbt kan få
populationen att åter rasa ner under referensvärdet. Dessutom agiteras det från flera olika håll
att vargstammen måste ner långt under det beslutade referensvärdet på 300 vargar. Detta ska
definitivt inte bli verklighet, det skulle innebära
att återutrotning av vargen blev ett faktum. Där
har vi EU-lagstiftningen på vår sida eftersom
vi anser att jakten strider mot Art- och habitatdirektivet.
• Föreningen behöver stärka den lokala förankringen, i tätorter såväl som på landsbygd.
Det kortsiktiga målet är att det ska vara en regionansvarig i varje region. Det långsiktiga målet innebär förutom en regionansvarig, även att
varje region ska ha en stängslingsansvarig och en
representant i viltförvaltningsdelegationen. Då
får vi en trojka som kan stötta varandra. Genom
att arrangera händelser i den region där man
bor, kan medlemmarna träffas ute i naturen
kring spårningsexkursioner, stängslingsuppdrag, kurser och föredrag. Det ger en viktig bas
för fortsatt engagemang för rovdjuren.
• Du har fått ett nyhetsbrev med information kring det som är aktuellt just nu. Det är en
del i den medlemssatsning som vi kommer att
prioritera. En webbshop med ny design kommer att göra det enklare för dig att beställa de
produkter som föreningen har att erbjuda där.
Hemsidan kommer att moderniseras, och
genom sociala medier kommer vi att sprida
lokala arrangemang och positiva nyheter kring
de stora rovdjuren.
Med den nya styrelsen, och med vårt och alla
medlemmars patos och vilja att göra skillnad
så har jag stora förhoppningar att vi kommer
att driva utvecklingen för våra rovdjur framåt
i rätt riktning.

Per Axell
Ordförande

Foto: Hans Ring
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