
Verksamhetsbidrag (projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Rovdjursföreningen

PROJEKT

Projektnr:

1
Projektnamn:

Vad är en varg
Projektstart (år/mån):

2019 december
Projektslut (år/mån):

2020 december
Projektets totala budget (kr):

300 000 kronor

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

300 000 kr 2020
300 000 kr 2021
300 000 kr 2022

Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

-

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

Organisation Belopp, kr

-

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Jan Bergstam
E-postadress:

jan.bergstam@rovdjur.se
Telefon (dagtid):

070-320 64 68
Mobiltelefon:

070-320 64 68

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Att med objektiv och faktagrundad information sprida kunskap till berörd allmänhet
om de stora rovdjuren i allmänhet och varg i synnerhet. Okunskap om de stora
rovdjuren gör att många känner obefogad rädsla. Bästa sättet att motverka denna är
information och kunskap. Människor ska inte behöva avstå från att utöva ett aktivt
friluftsliv på grund av okunskap.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Svenska Rovdjursföreningen är en ideell och opolitisk förening som sedan 1980-talet
arbetar för rovdjurens rätt att leva i livskraftiga populationer i landet. Föreningen
vill öka förståelsen för rovdjuren och göra det lättare för människor och rovdjur att
existera sida vid sida.
I föreningens arbete för rovdjuren ingår att informera människor på möten, mässor
och marknader och att informera myndigheter och politiker på alla nivåer. Våra
regionsansvariga arrangerar regelbundet friluftsaktiviteter som exkursioner,



spårkurser, spårinventeringar och utbildningar i sina respektive regioner för
människor i alla åldrar. Vi ger också ut tidskriften Våra Rovdjur med fyra nummer
per år. Vi är remissinstans för Naturvårdsverket i frågor som rör rovdjuren och
sitter med i myndighetens nationella rovdjursråd. Vi finns också representerade i
Viltförvaltningsdelegationerna i flera av landets länsstyrelser.
Vad gäller informationen om varg har föreningen ett särskilt viktigt ansvar eftersom
arten inte ingår i det avtal som Svenska Jägarförbundets har med staten om det
Allmänna uppdraget. Svenska Rovdjursföreningen har inga motsvarande statliga
bidrag som landets båda jägarorganisationer utan måste bekosta allt arbete med
medel från gåvor och medlemsavgifter.
Föreningen anser att det finns stora behov av information till människor i områden
med vargrevir. Till exempel att vargar lever i familjegrupper med två föräldradjur
och deras valpar.
Finns tamdjur i direkt anknytning till reviren går det att samexistera med varg med
hjälp av enkla arrangemang, bland annat rovdjursavvisande stängsel.  Det som
berättas om varg och som skapar oro och rädsla orsakas av skrönor och berättelser
som inte finns någon verklig grund för.
För att informera om vargen och andra större rovdjur så kommer vi arrangera
möten och seminarier i de områden där det finns vargar eller andra rovdjur. Till
dessa seminarier tänker vi bjuda in rovdjursspårare från länsstyrelser,
Viltskadecenter och experter med lokal anknytning för att informera om hur rovdjur
lever och hur man ska förhålla sig till dem. Mötena ska avslutas med en frågestund
och diskussionsdel där alla ska få möjlighet att ställa frågor och få svar.  Vi kommer
att ta fram material att delas ut till människor vid dessa informationsträffar.
Vår övertygelse är att faktabaserad information och erfarenhet från viltspårare och
naturövervakare kommer att dämpa människors oro för att vistas i naturen för att
vandra eller plocka bär eller svamp.
Särskilt viktigt är det att våra ungdomar får saklig information. Därför kommer vi
också att erbjuda information, material och frågestunder till skolor.
Planering och genomförande av möten och seminarierna kommer att arrangeras av
föreningens regionsansvariga i samarbete med styrelsen. Vi genomför regelbundet
aktiviteter regionsvis med exkursioner och kurser, så vi har god erfarenhet av detta.
Planen är att genomföra cirka tio möten och seminarier under 2020.
Utöver dessa riktade möten/seminarier kommer vi att delta på marknader i områden
med rovdjur och mässor som anknyter till rovdjursfrågan.

Föreningen vill betona att det mesta av det arbetet som projektet innebär ute i
länen kommer att genomföras av föreningens volontärer som deltar i arbetet utan
någon som helst ersättning. Personalkostnaden som dyker upp i budgeten handlar
om föreningens kanslist som kommer att anlitas i samband med genomförandet.

Förväntade effekter

Föreningen är övertygade om att det går att ge en annan bild av vargen med hjälp
av trovärdig saklig information. Vargar och andra rovdjur har funnits i alla tider.
Tyvärr går kunskapen om dem inte i takt med nuvarande utbredning. Likalydande
skrönor dyker upp varhelst nya vargfamiljer, revir, etableras. Tidig och snabb
information när detta sker anser vi kommer att starkt bidra till att människorna i
området får en rättvis bild av vad som till exempel ett vargrevir i skogen innebär.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader Belopp, kr

Grovplaneringsmöte -  två dgr med en personal och volontärer 4 500
Resor grovplanering 5 000
Lokal planering -  Förberedelser bokningar   Tio möten/seminarier  tre dgr per tillfälle x tio 50 000
Lokalt genomförande -  Tio möten/seminarier   två dgr per tillfälle x tio  inkl pausfika 30 000
Föreläsare - Arvode, resor ev övernattning på tio platser 50 000
Tryckkostnader - Fakta om Våra stora rovdjur – häfte, Rovdjuren spelar roll – folder  ,
Rovdjursföeningen gör skillnad – folder, Affischer

85 000

Utrustning för bildvisning i bygdegårdar - Videokanon och portabel videoduk 10 000



Hyra lokal - För tio möten/seminarier 30 000
Oförutsedda utgifter 35 500

Summa, kr: 300 000

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)

Antal arbetstimmar Pris per timme

176 262

Ifall ni ansöker om bidrag för era projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje
projekt. Gör så här:

När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt namn på er hårddisk.1.
Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt2.
namn på er hårddisk.
Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.3.

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten "Sammanställning"!


