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PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Syfte med projektet:
Del 1: Att öka människors förståelse för rovdjuren och hur de lever i samspel med
andra djurarter genom att arrangera och genomföra exkursioner i naturen där det
finns varg, lo, björn och järv.
Att arrangera informationskvällar med föreläsningar om de stora rovdjuren och
deras roll i ekosystemet.
Att erbjuda hjälp med att sätta upp rovdjursstängsel genom frivilliga insatser av
våra medlemmar, även det en viktig friluftsverksamhet för att hjälpa människor i
glesbygden. På dessa sätt öka acceptansen och minska oron för de stora rovdjuren.
Del 2: Att väcka barn och ungdomars fascination för de stora rovdjuren genom att
uppleva deras närvaro ute i naturen.
Att lära barn och ungdomar mer om de stora rovdjuren som är en viktig del av den
svenska faunan, genom att erbjuda två informationsbroschyrer (”Med vargen som
granne” och ”Rovdjur spelar roll”) till utbudet för distribution till skolor.
Att starta upp en barn och ungdomsverksamhet i föreningen.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Svenska Rovdjursföreningen är en ideell förening med kansli i Stockholm och med



regionala filialer över hela landet. Varje region har en regionansvarig som
självständigt eller i samarbete med styrelsens kontaktperson för regionerna
arrangerar exkursioner eller andra aktiviteter.
Ett av föreningens syften är att öka människors förståelse för rovdjuren och genom
information minska människors oro över att vistas i naturen där det finns rovdjur
och istället väcka intresse för hur rovdjuren interagerar med andra arter i
ekosystemet. De stora rovdjuren finns i stort sett hela Sverige förutom Öland och
Gotland.
Ett annat syfte är att bidra till att hjälpa människor samexistera med rovdjur, genom
att vi hjälper handgripligen djurägare genom våra stängslingsgrupper att sätta upp
rovdjursavvisande stängsel i områden där det behövs. Stängslingsgrupperna består
av frivilliga som genom detta får en möjlighet att komma ut i naturen och dessutom
gör en god insats för både djurhållare och rovdjuren.
Det finns för närvarande ingen annan förening som aktivt arbetar med information
om just varg, det ingår t ex inte i Jägarförbundets allmänna uppdrag där de
informerar om andra djurarter. Därför har vi tagit fram bra och aktuellt
informationsmaterial för detta ändamål, som vi distribuerar i områden där det finns
vargrevir.
En av Svenska Rovdjursföreningens hörnstenar är den regionala fältverksamheten
där de regionansvariga kostnadsfritt anordnar exkursioner i naturen för alla
intresserade. Exkursionerna är antingen en heldagstur till något område där vi har
goda chanser att hitta lämningar av rovdjur (spår, avföring mm). Under dessa
vandringar får deltagarna också lära sig mycket om växter och andra djur som vi
stöter på. Våra ledare är mycket kunniga och erfarna och om både växter och djur,
och ofta hyr vi dessutom in en kunnig naturguide som har lokalkännedom om just
det område vi avser att vandra i. Varje exkursion fodrar noggranna förberedelser
med rekognoscering i exkursionsområdet för att optimera upplevelsen för
deltagarna.
Andra exkursioner är över flera dagar med övernattning i tält, under bar himmel
eller i annan logi om detta finns att tillgå. På kvällen har vi föreläsningar om
aktuella ämnen som berör rovdjur och den natur de lever i.
Vi märker av en markant ökning av intresset för att delta i våra utflykter och de blir
för det mesta fullbokade. Ibland samordnar vi våra exkursioner med t ex Svenska
Naturskyddsföreningen, och kan då tillsammans ta upp till 30–40 deltagare i olika
grupper. Bara under detta året har vi genomfört 15 exkursioner i
Uppland/Södermanland och Västmanland, men vi har givetvis också genomfört
utflykter även i andra län som Gävleborg, Västergötland, Östergötland m fl.
Vi avser också att starta en barn- och ungdomsverksamhet under 2021. Vi anser att
det är extra viktigt att ge människor i alla åldrar, och ungdomar i synnerhet, en
möjlighet att få komma ut i naturen för att få naturupplevelser och att få uppleva
rovdjurens närvaro i vår natur. Att ge barn och ungdomar en kunskap om våra
rovdjur och deras viktiga roll i ekosystemet och för den biologiska mångfalden är
extra viktigt för oss. Genom detta ökar vi förståelsen för rovdjuren och
avdramatisera den rädsla många känner för våra svenska rovdjur genom
information och kunskap.
Svenska Rovdjursföreningen har också tagit fram informationsmaterial med fakta
om vargen för att förebygga problem och minska människors oro för att leva i
närheten av vargrevir. Denna broschyr, ”Med vargen som granne” samt en broschyr
om rovdjurens viktiga roll i ekosystemen vill vi distribuera till skolor genom utbudet
i en upplaga av 25 000 ex vardera.
Vi har själva redan tryckt upp broschyren ”Med vargen som granne” och delat ut till
hushåll i områden med nyetablerade vargrevir och den har en strykande åtgång. Vi
har också tagit fram en presentation med samma innehåll för de möten vi planerat
att ha för boende i områden som har vargrevir i närheten.
Vi söker bidrag dels för att kunna bekosta våra utflykts-/exkursionsverksamhet så
att de kan fortsätta hålla hög kvalité och vara tillgängliga kostnadsfritt för alla. Dels
för att kunna trycka upp vårt informationsmaterial för att distribuera till skolor via
utbudet.



Förväntade effekter

Ökad kunskap om, och förståelse och acceptans för de stora rovdjuren. Ökat
intresse för djur och natur i allmänhet genom deltagande i vår fältverksamhet som
exkursioner och stängslingsuppdrag.
Öka barn och ungdomars kunskap och intresse för naturen och de olika djurens
roller i ekosystemen genom de broschyrer vi vill distribuera och genom deltagande
på våra utflykter i naturen.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Ersättning till naturguider och föreläsare: 75000
Kostnad för resor till exkursionsområdena: 30000
Kostnad för annonsering: 30000
Trycksak: "Med vargen som granne" 60000
Trycksak: "Rovdjur spelar roll" 30000

Summa, kr: 225 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

0 0

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.


