föreningen i farten

Kraftig medlemstillströmning under vargjakten
Under årets första månad inkom
ﬂer intresseanmälningar via vår
hemsida än det normalt gör på
ett par år.

M

ånga hade redan betalt in medlemsavgiften och andra meddelade klart att de
ville bli medlemmar. Flera av dem kom från
landsbygd och hade varg i grannskapet. SRF
ﬁck drygt 500 nya medlemmar på kort tid.
Det är den genomförda vargjakten som
stod för medlemstillströmningen och många
bifogade också sina kommentarer till oss,
även via telefon och vanlig e-post. Här följer
ett axplock av inkomna kommentarer:
”Jag har blivit så upprörd på masslakten
av varg, jag önskar bli medlem. Vi om något land borde ha råd med livskraftriga rovdjursstammar.Jag betalar medlemsavgiften
per omgående.”

”Nu när sorgens dag kommit, jakt på varg,
vill jag undersöka möjligheten att hjälpa våra
vargar genom att bli medlem i er förening.”
”Den 2 januari är för alltid en skammens
dag för Sverige. 22 fällda vargar på några timmar är fruktansvärt. Och detta inträﬀar bara
några dagar efter miljökonferensen i Köpenhamn. Detta är inte jakt, det är slakt. ”
”Vi förfasar oss, med all rätt, för situationen för världens tigrar, gorillor, isbjörnar m
m. Men själva slaktar vi med fega politikers
medgivande, ett av det vackraste och mest
sällsynta djur som ﬁnns i vår natur. Låt vargen leva och lös de eventuella problem som
ﬁnns i samförstånd och med logiskt tänkande. Deﬁnitivt inte med bössan. Är det John
Wayne som sköter om vår natur? Man kan
undra. Många jägare påpekar alltid att stadsbor inte skall uttala sig i vargfrågan. Men är
det jägarrörelsen som ensam har rätten över
liv och död i vår natur? Då är vi illa ute. Mitt

sista hopp att få en balans i det fruktansvärda
som nu pågår i våra skogar, är att gå med i
Svenska Rovdjursföreningen. Vänliga men
dystra hälsningar.”
”Hur skall Sverige kunna kräva naturvård i
andra länder när vi som ett av världens rikaste
och mest utbildade av nationer inte kan hantera 200 vargar? Jag hoppas att ni får många
medlemmar nu efter slakten på vargar.”
”Är mot den hetsjakt mot varg vi har just
nu i Sverige. Själv är jag fårägare och har två
hundar och hästar och bor i det s.k. vargområdet men har aldrig blivit störd eller oroad.”
”Är medlem i LRF och skäms som bare
den! Betalar in medlemsavg till er idag.”
”Jag sätter in 275:- på ert konto och vill bli
medlem. Ockelbovargen beﬁnner sig inom
mitt område i norra Östergötland och levde
imorse. Jag är beredd att göra allt som är
möjligt för att rovdjuren skall få leva.”
CHRISTINA FÄRNSTRÖM

18 500 skrev på upprop mot jakten
Svenska Rovdjursföreningens
upprop ”Nej till licensjakt på
varg!” kom ut på vår hemsida på
annandagen och är nu avslutad.

därute förtjänar respekt och uppmärksamhet!
Låt rösterna höras! Och låt inte våra vargar
ha dött förgäves!
ANNIKA LUNDIN

amnistan ska överlämnas till miljöminister Andreas Carlgren och ledamötena i
miljö- och jordbruksutstkottet. Runt 18 500
personer har undertecknat. Listan innehåller
alla möjliga yrkeskategorier och människor
från alla delar av Sverige, även en del personer
kända för allmänheten. Bevarandeorganisationerna var med oss och vi ﬁck bland annat
en hälsning från Djurens Ö publicerad på
vår hemsida.
På Svenska Rovdjursföreningens kansli gick
telefonerna varma under vargjakten och vår
mailbox översvämmades av brev. Människor
uttryckte frustration och sorg, en del grät.
Djurvänner ifrågasatte att man släpper lös
sin hund i skogen när där ﬁnns varg och att
det ﬁnns djurägare som inte skyddar sina
djur. En kvinna med rumänsk bakgrund
kommenterade den svenska vargjakten med
”… i Rumänien har vi mycket mer varg och
inget problem men här – nej alla ska dö!”.
En annan undrade om vi ska begränsa även
älgstammen till 210 individer, då ﬂer människor har omkommit i olyckor med älg än
blivit tagna av varg.
Vi ﬁck som vanligt tyvärr även stå ut med
visst hån, hot och trakasserier. Dessa framföranden är ofta av anonym art. Det ﬁnns de i
rovdjurslänen som råkar mycket värre ut än
vi på Rovdjursföreningen. Alla ni vargvänner
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Annika Lundin visar upp bunten på föreningens
årsmöte med de utskrivna namnunderskrifterna
i uppropet ”Nej till licensjakt på varg”.

SRF medverkade
ﬂitigt i media
Rovdjursföreningen har varit
ovanligt aktiv i media det senaste
året. I synnerhet efter riksdagsbeslutet och i samband med
vargjakten i januari. Enbart under
december och januari har jag
kunnat räkna till 32 artiklar som
antingen skrivits av SRF-funktionärer eller, i några fall, där
sådana har intervjuats. Säkerligen
finns det artiklar som jag inte har
lyckats fånga upp. I några fall har
artiklar skrivits tillsammans med
SNF och WWF. Till och med i
franska medier har vi synts. Den
stora franska tidningen Le Monde
citerar SRF:s generalsekreterare
Ann Dahlerus.
Sex pressmeddelanden
skickades ut under december och
januari. Alla ligger på hemsidan.
Vid 18 tillfällen har företrädare
för SRF medverkat i TV och radio.
Ofta på riksnivå, men många
gånger på lokal nivå. Det har ofta
handlat om debatter med förespråkare för vargjakten.
Skulle vi härtill räkna alla gånger
som medlemmar i SRF skrivit artiklar eller förekommit i radio- och
TV-inslag som enskilda medlemmar utan att nödvändigtvis
representera hela SRF vid tillfället,
skulle listan naturligtvis bli ännu
mycket längre.
BJÖRN LJUNGGREN
våra ROVDJUR
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