
Motion till Länsstämma i Naturskyddsföreningen i Dalarna 

Vi vill att Länsförbundet tar beslut i två frågor med anledning av rovdjursdebatten: 

1. Vilka rutiner ska gälla när olika nätverk inom Länsförbundet yttrar sig i media? 

2. Vilka åsikter ska Länsförbundet föra ut i rovdjursdebatten? 

Förslag inför besluten: 

1. Länsförbundets nätverk är som sig bör lösa i kanterna och med växlande aktivitet av 

medlemmarna. Det finns ingen formell demokratisk förankring i form av beslut om vilka som 

är medlemmar i nätverken.  Därför är regel att uttalanden från nätverket ska kommuniceras 

med länskansliet innan kontakt med media. Om frågan är kontroversiell bör ordföranden 

kontaktas. 

Däremot har Länsförbundet inte skyldighet att få klartecken från riks innan uttalanden görs i 

olika frågor. Dess styrelse och ordförande är demokratiskt förankrade bland medlemmarna i 

Länsförbundet. 

Som enskild medlem i föreningen har man förstås alltid möjligheten att föra fram sin åsikt i 

media. 

2. I vargdebatten bör Naturskyddsföreningen bli mer aktiv och argumentera tydligare. 

Naturskyddsföreningen i Dalarna med en stor del av den svenska vargstammen har ett stort 

ansvar. Några ståndpunkter som vi bör föra fram: 

a. Den svenska vargstammen är ett nationellt ansvar, precis som t ex kungahuset. Vissa 

tycker att det är en pest, andra har en mer kärleksfull relation. Men de beslut som riksdagen 

fattar måste respekteras av alla institutioner och enskilda, i hela landet. 

b. Den illegala jakten på varg måste stoppas. Ett särskilt ansvar vilar på jägarorganisationerna 

som för stora statliga bidrag har tagit på sig ett ansvar för vården av det svenska viltet. 

Länsförbundet begär av jägarorganisationerna att de håller rent bland sina medlemmar när 

det gäller illegal jakt. Vi begär också att organisationernas ensidiga och ofta osakliga 

kampanjer mot vargen ersätts med en vetenskapligt förankrad och nyanserad ståndpunkt. 

Att bojkotta olika fora för samhällets arbete med rovdjursfrågorna är inte förenligt med det 

viltvårdsansvar man tagit på sig. 

c. Länsförbundet begär av ansvariga ministrar att de i sitt arbete aktivt bidrar till att öka 

acceptansen och stödet för en stark och uthållig svensk vargstam. 

 
Vi föreslår att stämman beslutar: 

 Att fastställa följande arbetsgång för uttalanden från Länsförbundets Länsnätverk:  

Uttalanden från nätverket ska kommuniceras med länskansliet innan kontakt med 

media. Om frågan är kontroversiell bör ordföranden kontaktas. 

 Att stämman gör ett uttalande i vargfrågan förslagsvis med ungefärligt ovanstående 

innehåll. 

 

Öje  och  Falun  140225 

 

Bertil Helmersson Helge Sonntag 

 

 



Styrelsens svar på inkommen motion: 

1. Policy för uttalanden och underskrifter. 

Nätverken har inte uttalanderätt.  

Vid uttalande eller underskrifter i t ex insändare och debattartiklar gäller att nätverkets 

medlemmar skriver under med eget namn och därmed uttalar sig som privatpersoner. 

Nätverksmedlemmar kan även söka stöd för uttalanden eller insändare hos sin hemkrets eller 

sitt länsförbund. Då kan krets- eller länsförbundsordförande skriva under. 

 

2. Styrelsen föreslår att länsstämman antar ett uttalande om rovdjur och skickar det till 
media samt ansvariga ministrar.  
 


