innehåll
allmänt
4 Utökad skyddsjakt på varg
Ändring i jaktlag genomförd. EU-lag måste ändå fortsätta gälla.

6 Vargen vet själv var reviret ska vara
Finskryska invandrartiken flyttad för tredje gången

8 277 lokullar födda 2010
Men inventeringsmetoderna är osäkra

10 Jakten på lodjur inte försvarbar
Lodjur skjuts i stor omfattning utan anledning

11	Oförklarligt vargdödad i Alaska

10

Analyser klara men ger inget svar på varför en människa angreps

12 Uppåt för kungsörnen

Rekordmånga häckningar i senaste inventeringen

13 Vargen visar hur älgen ska jagas

Bra att inte avvika från naturlig älgreglering enligt forskares rapport

14 Jaguaren - jagad jägare

Följ med till Sydamerikas våtmarker och lär känna den stora katten

18	Dåligt skötta stängsel inget skydd

Vargangreppet som föranledde skyddsjakt skedde vid bristfälliga stängsel

19	Vargläget
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15 kullar hittills konstaterade födda förra våren

20 Så tycker politikerna i rovdjursfrågor
Vi har läst motioner samt ställt frågor till Lena Ek och Jonas Sjöstedt

22 Rättsrutan

Innehavet av djurkroppar och skinn var brottsligt

23 Rovdjuren vinner terräng

Intresset för rovdjursturismen är stort. Europa kan återförvildas.

24	Debatt: omodern natursyn ett hot
Medan omvärlden räddar hotade rovdjur vill svenska jägare utrota

14

25 300-500 vargar eller 2000 vargar
Vargforskare målar upp de två möjliga scenarierna i Sverige

26	Fällelände drabbar duvhökar

Fredade rovfåglar och andra fredade rovdjur utsatta för fällor

27	Argumentera inte bara - lyssna!
På en kurs fick vi lära oss kommunicera om rovdjursfrågor

28	Föreningsnytt

Nya sidor med aktuellt inom SRF:s verksamhet

30	Årsmöteskallelse

Hela årsmötesprogrammet. Valberedningens info.

31	Medlemsporträttet
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Christina Färnström, ansvarig för postordern

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.
Nr 1 2012

våra rovdjur
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