innehåll
allmänt
4 skogsjärvarna på frammarsch
Forskarna beskriver järvens spridning i Sverige till skogsmarkerna

7 vargarna på Isle Royale nära dö ut
Ett fåtal vargar kvar och forskning visar missbildningar och hög inavel

10 Rovdjursutredningen klar
Utredaren föreslår långsam väg till gynnsam bevarandestatus

12 SRF om rovdjursutredningen

Bättre än i dag men nivåerna för antalen rovdjur är otillräckliga

13	Vargläget
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Mellan 230 och 300 vargar i landet enligt preliminär statusrapport

14 DE upptäckte jakten på Fansenvargen
Spåren i snön ledde till att två män står inför rätta för grym illegal jakt

16 Den sällsynta vita björnen visar sig
Följ med till Kanadas östkust och spana på kermodebjörnar

19	Ljuv musik för vargen

Sångerskan Lili Päivärinta och zoologen Hans-Ove Larsson startar projekt

20	Rättsfall

Grym skoterjakt på järv gav strängaste domen hittills i fråga om rovdjur

22 Glaskross i älgkadaver
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Två åtlar hittade inom vargrevir i Värmland, en preparerad med glas

23 Färre lodjur än tilldelade sköts
Resultatet av årets lojakt

24 Nya framstötar med elstängsel
Lärorik stängslingskurs genomförd

25	Vanliga stängsel räcker också långt
Väl skött fårnät fungerar bra, grunden är att veta hur vargen tar sig in

26 Debatt

Rädda utdöende vargar; meningslös rovdjursjakt; debatten på Vargsymposiet
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28	Föreningen i farten

SRF på Tranans dag; vårträff; SRF på Vildmarksmässan

30	Styrelsen 2012

Sex nya och tre ledamöter kvar sedan tidigare, presenterar sig

32	Björn och varg kring årsmötet

Aarrangören och föredragshållaren på lyckad viltsafari dagarna innan

33	ÅrsmöteT

Stadgeändring har klubbats igenom

34	Föreningsnytt

SRF fyller 15 år; sommarens och höstens aktiviteter

32

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 2 2012

våra rovdjur
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Roger Olsson
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