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Svenska Rovdjursföreningen är en
liten förening med stor verksamhet
och stor betydelse i rovdjursfrågor.
Men vi behöver bli ﬂer. Större blir
starkare. Värva nya medlemmar!

r 1983 föddes i Värmland den första vargkullen i ”modern
tid” i södra Skandinavien. Ungefär samtidigt föddes också
två organisationer som ville arbeta för skydd för de stora rovdjuren i allmänhet och vargen i synnerhet. De var Föreningen Våra
Rovdjur, huvudsakligen baserad i Värmland och Föreningen Varggruppen, som startades i Stockholm. De levde sida vid sida och
hade ganska lite kontakt, men vid mitten av 1990-talet började
många tänka, att vore det inte bättre att slå ihop ”påsarna” och
förena resurserna – både ekonomiska och personella? Så föddes
Svenska Rovdjursföreningen (SRF) våren 1997. Några år senare
införlivades också Medelpads rovdjursförening.

På senare år har verksamheten kring information
och påverkansarbete vuxit. Det kan handla om allt
från deltagande i debatter,
föredrag, möten med politiker, informationsbord vid
mässor och utställningar
till medlemstidningen Våra
Rovdjur och hemsidan
www.rovdjur.se.

Ända till dess att länsstyrelserna ﬁck
ansvaret för inventeringar hade SRF
och dess föregångare en mycket betydelsefull roll, främst när det gällde
inventeringen av varg. En mycket
stor andel av de spårrapporter som
vargforskarna hade att luta sig mot
kom från oss! Första veckan i januari
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hölls varje år spårningsutbildning för
de mest aktiva i föreningen. Denna leddes i början av Erik Isakson,
som sedan efterträddes av Mats Rapp. På senare år har snöförhållandena försvårat spårveckan, men 2009 hölls den återigen.

Föreningen har vuxit till knappt 4 000 medlemmar och vunnit
stor respekt i de ﬂesta läger. Men vi behöver bli många ﬂer för
att kunna utöva ett ännu större tryck på våra beslutsfattare, som
tyvärr ännu inte har klart för sig att vi som vill se livskraftiga
rovdjursstammar är betydligt ﬂer än de som vill begränsa dem.
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Mycket tidigt inleddes i regi av Föreningen Våra Rovdjur en verksamhet
som kommit att bli mycket omfattande
och mycket uppskattad: Hjälp till tamdjursägare att stängsla. Helt ideellt ställer SRFs medlemmar upp och sätter
stolpar och drar tråd – under trivsam
gemenskap och som goda ambassadörer för föreningen.
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Hjälp till att värva nya medlemmar! Vi behöver bli minst
dubbelt så stora på kort sikt. Fler medlemmar ger större tyngd
i kontakten med myndigheter och politiker och skapar bättre
ekonomiska förutsättningar för att driva våra frågor.
Värva minst två medlemmar! Djur- och naturintresserade
människor ﬁnns överallt, i släkten, på arbetsplatsen, i vänskapskretsen. Det är kul att vara med i ett vinnande lag och
Svenska Rovdjursföreningen är ett sådant.
En ny medlem under hösten 2009 räknas som medlem även
för 2010. Medlemskapet kostar 250 kr, familjemedlem 30 kr.
Avgiften sätts in på plusgiro 149 42-7 eller bankgiro 5509-3876.
Skriv ”Ny medlem” samt namn och adress på inbetalningen!
Du får gärna värvningsmateriel i form av foldrar med inbetalningskort och tidningar. Kontakta Christina Färnström:
christina.farnstrom@telia.com, 0226-19360, 070-303 26 46
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