
Revolution Rov Verksamhetsberättelse 2021

● Följare till RR var på plats under licensjakten på varg, Januri/Februari i Värmland-
Västmanland- och Dalarnas län.

● När näst sista vargen i Värmandslän var skjuten begärde Jägareförbundet ökad
tilldelning. Revolution Rov skrev en skrivelse till berörd länsstyrelse. Som svarade
skriftligen att det inte skulle ske.
Skrivelsen publicerades i Dalademonkraten.

● Janunari RR skrev angående formuleringen i jaktbeslut inför licensjakten.
Publicerades på hemsidan och FB.

● 28/1 Texten “Händelse vid en svensk örnåtel” med autentiska foton.

● 28/1 Artikeln “En utrotning pågår” publicerade i Dalademokraten och TidningenSyre.
Vi la de även på RR International.

● 17/2 fick RR tips från Södra Årjäng att spår visade att en varg blivit jagad av en
fyrhjuling.

● 17/2 startade RR en Online Aktion mot licnbsjakten på Lo. RR la ut en skrivelse mot
licensjakten på FB där de som höll med kunde skriva ner en egen kommentar om hur
de såg på licenjakten eller bara en gilla markering som underskrifr. Inför jaktsstart
skickades slutsummeringen till Naturvårdsverket och berörda länsstyrelser.

● 21/2 Håkan Forsberg svarar på Maria Haldestedt ledare “Rop på varg” i Hallands
nyhter. Håkas svar publiceras på RR hemsida.

● 21/2 mailar RR till länsstyrelsen i Blekige efter att handläggare ho de uttyckt sig
slarvigt och nedvärderande om i media. Länsstyrelsen svarar och meddelar att det
var klumpigt gjort och att de naturligtvis skulle tänka efter lite mer framöver.

● 10/3 RR skriver ett öppet svar på Moilanens kåseri i Jaktjournalen över RR inlägg på
FB. “Vet du hur det känns att vara jagad? Men eftersom Jaktjournalen avböjde
publicering så då delade vi den på hemsida och FB.

● 16/3 Debattartikeln “Jägarna får fortsätta jaga utan restriktioner i Dalademokraten.



● 22/3 RR skriver ett öppet svar på en debattartikel i Svenska Jakt “Vad driver
riksdagspolitiker i jaktfrågor”vår hemsid. Svensk Jakt avböjde att publicera vårt svar,
så vi presnterade det på vår hemsida och FB.

● 23/3 RR publicerar texten “Vad driver en rovdjursjägare?” på hemsidan.

● 20/7 Skrivelse till lst Västra Götaland angående ett skyddjaktsbeslut på en bäver vid
en badplats.

● 23/7 Skriver RR en skrivelse till EU, och EU´s miljökommisionär och Bernad Leroux
EU-medlare i Vargfrågan i Sverige angående flertalet skyddsjaktsbeslut på fredagar,
samt muntliga beslut som försvårar överklagningar. 18/8 fick vi svar, de menade på
att de har Sverige under lupp i vargfrågan.

● 9/8 Artikel “Hur kan ABF arrangera föredrag som försvarar jaktbrott? i Vermlands
Folkblad

● 17/8 Inför WWF´s insamlingsgala “En kväll för vår planet”, vi underströk vikten av att
de borde belysa svenskt perspektiv och svenska vilda djur och inte bara utländska.
24/8 svarade de och tackade för våra synpunkter och menade på att det är viktigt
med engagemang och att de naturligtvis även brydde sig om svenska vilda djur.

● Aug RR patrullerar i Värmlands län uder älgjakten.

● I månadsskiftet aug/sep beslutar RR att ha en undergrupp som döps till
RevolutionRov Rangers. Syftet med den gruppen är att samla ett team som ofta är
ute i skog mark som kommer ge djuren en röst och att arbeta för rovdjurens
överlevnad och emot trofejakt. Hitills finns vi Gävleborg, Dalarna, Värmland, Västra
Götaland, Stockholm, Norrbotten och Småland.

● 2/9 RR skrev replik på debattartikeln “Arg glesbyggdsbo” i Hela Hälsingland.

● 15/9 Recension av Kersin Ekmans bok “Löpa Varg” publiceras på hemsidan.

● 29/9 Artikel: Jägarorganisationer och de politiska falangerna i Dalademokraten.
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