innehåll
allmänt
4 Sveriges vargjakt olaglig
Miljöjurist bekräftar att landets vargpolitik strider mot EU-lag

6 När vargen kom fanns ingen beredskap
Den dystra berättelsen om den genetiskt värdefulla tiken Kynnas korta liv

8 Svårt för varg i fårhage att sluta jaga
Vargens jaktbeteende i en fårflock förklaras

9 lo och järv i renskötselområdet
Årets statistik

10 Löshunsdjakt problem för fler än vargen
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Två organisationer begär en konsekvensutredning av jaktformen

12 ”flygande drake” förtrollar
Följ med till Pyrenéerna och skåda lammgam och andra gamar

15 Skyddsjakt med stor omsorg

Endast bekräftat farliga björnindivider i Yellowstone avlivas

16 Vargläget

Våren 2011 fanns närmare 300 vargar i Skandinavien

18 vargarnas släktsaga

Släktträdet uppritat för de skandinaviska vargarna från 1983 till 2010
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20	Vargens väg genom jaktlagstiftningen

Vargens fredning har urholkats steg för steg, en sjunde uppluckring föreslås

22 Rättsrutan

Rätten godtog inte okunnighet om björnjakt i naturreservat

23 Smältande havsisar problem för rovdjur
Isbjörnsungar dör i långsim och valrossar dör i panikträngsel

24 Många vargar försvinner

Försvunna vargar och funna giftåtlar rapporteras från två varglän

28 Föreningen i farten

Rovdjursträff på Nordens Ark och grattis till 90-årig rovdjursdebattör

24

30 Stängsling i vargen kynnas spår
Gott samarbete i Kronobergs län bereder väg för nya vargar

32	Föreningen i farten

Lyckad sälsafari i Stockholms skärgård

33	Vild jakt på liv och död

Rådjurskidet rusade rakt i famnen på häpna åskådare

34 Nya medarbetare på kansliet

SRF:s kommunikatör samt organisationssekreterare presenterar sig

34	Tänkvärd fotoutställning

Afrikas hotade djurvärld porträtteras personligt och respektfullt
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35	Recension

Åke Aronsons nya bok lär ut allt om rovdjursspårning

Styrelsen
Svenska Rovdjursföreningen anser att rovdjuren, liksom alla andra
arter, har rätt att existera för sin egen skull oavsett om vi människor
betraktar dem som skadliga eller nyttiga. Rovdjursföreningen
bildades 1997 och är en ideell och politiskt obunden organisation
som arbetar för att rovdjuren i vårt land ska garanteras långsiktig
överlevnad.
Målet med arbetet är att öka människornas förståelse och acceptans
för rovdjurens rätt att finnas som en del av vår biologiska mångfald.
Det viktigaste instrumentet för att nå målet är att förmedla
faktabaserad information om våra rovdjur och deras roll i naturen.
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