föreningen i farten

Roland Ängsteg visar kursdeltagarna hur man sätter ett hörn med ett s.k. paralellogram (som visas tydligare på den infällda bilden).

Bra utbildning i SRF:s stängslingsverksamhet
I slutet av maj var det dags igen
för en dag med givande och trevlig stängslingskurs på Grimsö.
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et var fjärde eller femte gången sedan
Svenska Rovdjursföreningen började
med denna verksamhet. Viltskadecenters
nyttiga kurs hölls på Grimsö forskningsstation i Riddarhyttan, en filial till Sveriges
Lantbruksuniversitet. Den anordnades i
samarrangemang med Rovdjursföreningen.
Vi var ett tjugotal deltagare med olika förkunskaper om stängsling för skydd av tamdjur mot stora rovdjur. På förmiddagen hade

vi teori inomhus med Inga Ängsteg, verksamhetschef för Viltskadecenter, och på eftermiddagen var vi ute och hade praktiska
övningar med Roland Ängsteg, medförfattare till boken ”Stängsling mot stora rovdjur”
från Viltskadecenter. Kursen är och har alltid
varit givande och trevlig.
sedan slutet på
1990- talet hjälpt fårbrukare med stängsling
på frivillig basis. Det enda vi tar emot som
”betalning” är fika och lite mat. I början var
vi inte så många grupper som stängslade,
det var några få gubbar och gummor som
for runt på de olika stängslingsuppdragen
Rovdjursföreningen har

Bli medlem! Så här gör du:
Medlemsavgift 325 kr/år för huvudmedlem, 40 kr/år för familjemedlem,
betalas till BankGiro 5509-3876 eller PlusGiro 149 42-7.
Glöm inte att uppge ditt namn och adress!
Medlemskap kan även betalas med kreditkort på hemsidan
www.rovdjur.se under länken ”Stöd oss”.
Ange ”Ny medlem” i meddelandefältet.
Via autogiro: Huvudmedlem: 30 kr/månad, familjemedlem 7 kr/månad
För autogiro och frågor om medlemskap, kontakta:
Gunilla Hecktor, gunilla.hecktor@rovdjur.se, tel: 08-441 41 17
Läs mer om medlemskap på sid 25!

En kikare upphittades utanför NWT:s lokaler i Karlstad efter
Rovdjursföreningens årsmöte den 23 april. Kikaren återfås mot
beskrivning. Mats / 070 647 52 25
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i vårt avlånga land. Idag är vi sex regioner
inom föreningen som stängslar. Region öst
började 1999 med en stängsling norr om
Nyköping. Med tiden har det blivit runt 200
stängslingar bara för Region öst.
Vi har alltid mött stor uppskattning från
djurägarna för vår hjälp och vi har också
mycket roligt på våra resor. Vi får också träffa många trevliga människor och se många
vackra platser.
Text och foto Benny Amberin.

Hälsningar från
Benny Amberin och Sven-Olov Löfgren,
stängslingsansvariga för Östergötland
och Södermanland.

Skriv i Våra Rovdjur!
Tidningen framställs till största delen med material
från frivilliga krafter. Tillsammans gör vi tidningen!
- Berätta om ditt rovdjursmöte!
- Redogör för kunskaper i ett rovdjursämne!
- Anmäl särskilt gärna ditt intresse för att skriva om
ämnen på redaktionsrådets uppdrag!

Välkommen med texter, bilder och tips!
Kontakta redaktören,
se kontaktuppgifter på sidan 2.
			
Tatjana Kontio
Redaktör
våra rovdjur
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