
Revolution Rovs  

Verksamhetsberättelse 2020 

2020 har för Revolution Rov som för de flesta 

andra varit ett väldigt annorlunda år. Corona 

epidemin förde med sig utmaningar och prövningar 

som vi var tvungna att försöka hitta nya 

möjligheter och lösningar till för att kunna få fram 

vår verksamhet i. 

Revolution Rov som alla andra har tvingats till 

snabba omställningar och det har vart svårt att 

planera långsiktigt. 2020 blev alltså̊ i många 

avseenden inte alls som vi tänkt oss, men vi har 

ändå åstadkommit en del som vi är nöjda med:  

 

• Revolution Rov läser först på och formulerar och skickar sen in våra synpunkter på 

Naturvårdsverkets remisspaket 1 på Jakttider i Sverige. 14 februari. 

 

• Under februari fick vi en förfrågan från en av våra medarbetare som bor och verkar 

utomlands om vi inte kunde bygga upp en internationell systersida till Revolution Rov på 

Facebook. Med den medarbetaren som drivande i det arbetet. Tanken och målet var att på 

engelska få ut vårt budskap även internationellt. Revolution Rov anser det viktigt får veta att 

troféjakt och utrotning av vilda djur även pågår hos oss i Sverige och Norden. En skillnad på 

den sidan är dock att den även presenterar och informerar om sådant som sker utomlands. 

Genom Revolution Rov International har Revolution Rov fått upp samarbetsparter även 

internationellt. Sidan har i dagsläget 3112 följare. 

 

• Revolution Rov mailar till Sveriges Radio efter deras inslag som rubriceras ”Sanna fick besök 

av en gigantisk varg” som vi tyckte ogrundat spär på vargens rykte som farlig. 17 mars 

 

• Dagen efter mailar vi P4 Dalarna och ifrågasätter om deras rapportering ”Tjej blev jagad av 

varg i Enviken”.  Vi fick svaret att journalisten håller med om att det inte var en bra 

publicering. Den togs ner, uppdaterades med en mer nyanserad text och även fakta kring hur 

vargar lever och är. 

 

• Revolution Rov skickade in sina synpunkter på Naturvårdsverkets remisspaket 2 till 

Jakttidsöversynen. 24 mars  

 

• Vi skrev till Sveriges Radio, P4 Dalarna om deras artikel ”Tjej blev jagad av varg i Enviken” 

som vi tyckte spädde på vargen rykte som farlig. Vi fick svaret att det var en olycklig 

publicering, de kunde faktiskt inte slå fast att det var en varg som jagat flickan.  

De såg över sina formuleringar. Mars-20 

 

• Vi skrev en åsiktsframställan angående ansökningar om skyddsjakt på varg i Dalarna till deras 

Länsstyrelse samt till Naturvårdsverket för kännedom. Med som bilaga skickade vi in samtliga 



20 kommentarer från våra följare under vårt inlägg i sakfrågan på vår Facebooksida.  April-20 

 

• 15 april hade vi en inbokad tid på Naturvårdsverket i Stockholm för personlig överlämning av 

vår petition mot licensjakt på lodjur 2020. Våra två representanter fick träffa Marcus Öhman, 

chef för viltförvaltningschefen och Berit Oscarsson, kommunikationschef. 

Petitionen var underskriven av 71 089 stycken personer. 

 

• Med start 1:a maj genomdrev vi ett digitalt  Online demonstration för rovdjurens rätt att 

finnas och leva i Sverige för sin egen skull i två veckor. Vi kallade den ”Höj din näve”. Antal på 

de som deltog i det digitala eventet och framför allt alla foton på höjda nävar som skickades 

in till oss bifogades i vår skrivelse till berörda beslutsfattare. Samtligs svenska politiska 

partier, deras partiledare, Regeringskansliet, miljö- och jordbruksutskottet, Naturvårdsverket 

och deras chef för viltförvaringsenheten Marcus Öhman. Sammanlagt 50 olika mejladresser. 

• Med anledning av det ogrundade och fula påhoppet på Jens Holm i riksdagen 7/5 och sen 

även i tidningen Svensk Jakt pga av hans medverkan i Rovdjursmarschen 2019 skrev vi en 

skrivelse till 28 berörda politiker i riksdagen, samtliga partier, partiledare samt till Svensk 

Jakts ansvariga utgivare. 10 maj 

 

• Revolution Rov gjorde en skrivelse till samtliga ledamöter i Barn- och utbildningsnämnden i 

Krokoms kommun, kommundirektören, kommunstyrelsens ordförande och skolinspektionen 

om deras beslut att under Ht-20 erbjuda elever på högstadiet att ta teoriprov i jakt på 

lektionstid. 31 maj.  

 

• Revolution Rov mailar in synpunkter och formuleringar om en rapportering om ett lodjur 

som jagar en katt på en övervakningskamera. Detta sker i SVT Väst. Vi påpekar public service 

ansvar i rapportering kring våra rovdjur som ju är en känslig fråga i Sverige. Journalisten 

svarar oss att han ändrat sin formulering och att vi ska uppfatta den mer symmetrisk. 7 juni 

 

• Revolution Rov JO-anmäler Östergötlands länsstyrelse då vi ansåg att de agerat helt felaktigt 

när de som myndighet tog eget initiativ till skyddsjakt på en varg i Långbogenreviret där det 

fanns årsvalpar och med största sannolikhet även nyfödda valpar. 23 juni. 

 

• Under augustimånad börjar vi bygga och startar upp organisationens hemsida: 

https://revolutionrov.com/nyheter/  

 

• Vår skrivelse ”Guilt-by-association används av GP för att vanära Rebecka Le Moine” 

publiceras i tidningen Syre och handlar om hur lättvindigt Adam Cwejman GP väljer att 

likställa Rebecka Le Moines (MP), Jens Holms (V) och andras deltagande i Rovdjursmarschen 

2019 att associeras med terrorister. 

 https://tidningensyre.se/2020/29-september-2020/guilt-by-association-anvands-av-gp-for-

att-vanara-rebecka-le-moine/ 29 september 

 

• Tillsammans med Fältbiologerna, Djurrättsalliansen, Jaktkritikerna, Dris- djurens rätt i 

samhället , Nordens Viltrehab tog vi iniativet till ett Öppet brev om att det ska jobbas för att 

Sveriges vargstam ska skyddas, det är vårt lands ansvar enligt lag. I ett försök att stoppa 

licensjakten. Skrivelsen mejlades de berörda och publicerades i Dalademokraten och etc.  

23 september 
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• Revolution Rov skickade in sin åsikt angående jakttidsöversynen . 5 oktober  

 

• Debattartiklen ”Vart ska vargarna ta vägen?” publiceras i Tidningen Syre. 

https://tidningensyre.se/2020/10-september-2020/vart-ska-vargarna-ta-vagen/  

10 september 

 

• Vi anmäler Länsstyrelsen i Norrbotten till EU-kommissionen angående deras tvivelaktiga 

beslut och genomförande av skyddsjakt på en genetiskt viktig varg i kiruna och skickar 

samma text till den aktuella länsstyrelsen och Naturvårdsverket för kännedom. 9 november 

• Debattartikel i Dalademokraten: Felaktigt beslut om skyddsjakt på varg 

https://www.dalademokraten.se/artikel/debatt-felaktigt-beslut-om-skyddsjakt-pa-

varg?fbclid=IwAR1lYjV4xWLmb1USHLP0DGtJ5Qlc6RuDMcjayETqsthb2Tr2H3rdHHo9PPo  

 

• Revolution Rov blir intervjuade om sitt arbete och hur organisationen bildats i tidningen Syre, 

https://tidningensyre.se/2020/13-oktober-2020/revolution-rovs-namn-skrammer-vi-ar-

fredliga/  

 

• I svaret från EU-komissionen får vi en förfrågan om att lämna in ytterligare information och 

fakta, så det gjorde vi den 2 december 

 

• Revolution Rov gjorde en JO anmälan på länsstyrelsen i Norrbotten kring deras agerande 

angående beslut och skjutning av genetiskt viktig varg. 20 November 

 

• Skrivelse angående Jakt och Corona som vi skickade till Folkhälsomyndigheten, 

Krisinformationen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Registrator på 

Naturvårdsverket samt deras chefer för Naturavdelningen och Viltförvaltningsenheten, 

registrator på Näringsdepartementet (där jordbruksministern) sitter och 

Socialdepartementet (som är regeringens ansvariga för hälso- och sjukvårdsfrågor), 7 olika 

berörda politiker i riksdagen från social- och näringsdepartementet samt direkt till Anders 

Tegnell och Johan Carlsson generaldirektör och avdelningschef för smittskydd på 

Folkhälsomyndigheten. 26 december 

 

• Även jakten borde inskränkas i pandemitider. Artikel publicerad i Tidningen Syre, 

https://tidningensyre.se/2020/28-december-2020/aven-jakten-borde-inskrankas-i-

pandemitider/ 28 december 

 

 

https://tidningensyre.se/2020/10-september-2020/vart-ska-vargarna-ta-vagen/
https://www.dalademokraten.se/artikel/debatt-felaktigt-beslut-om-skyddsjakt-pa-varg?fbclid=IwAR1lYjV4xWLmb1USHLP0DGtJ5Qlc6RuDMcjayETqsthb2Tr2H3rdHHo9PPo
https://www.dalademokraten.se/artikel/debatt-felaktigt-beslut-om-skyddsjakt-pa-varg?fbclid=IwAR1lYjV4xWLmb1USHLP0DGtJ5Qlc6RuDMcjayETqsthb2Tr2H3rdHHo9PPo
https://tidningensyre.se/2020/13-oktober-2020/revolution-rovs-namn-skrammer-vi-ar-fredliga/
https://tidningensyre.se/2020/13-oktober-2020/revolution-rovs-namn-skrammer-vi-ar-fredliga/
https://tidningensyre.se/2020/28-december-2020/aven-jakten-borde-inskrankas-i-pandemitider/
https://tidningensyre.se/2020/28-december-2020/aven-jakten-borde-inskrankas-i-pandemitider/

