innehåll
allmänt
4 Ett lyft för pilgrimsfalken
40 års räddningsinsatser har lyckats

8 björnjakt vid åtel risk för ungar
Björnonor riskerar skjutas bort från sina ungar

10 Vargläget

Ingen tillväxt i vargstammen på ett år

12	Vem jagar egentligen vem?
Drama mellan gepard och babian

13 Inga fjällrävsvalpar födda i år
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Lämmelkrasch ledde naturligt till uppehåll i fjällrävsfödslar

14 Genetisk variation – verktygen i lådan
Vargstammens problem med att vara liten, grunderna i varggenetik

15	Regeringen beställde snabbutredning
Oanvändbar analys om minsta livskraftiga vargstam har tagits fram

16	Full action och nära-vargenupplevelse
I Yellowstone nationalpark sågs två vargflockar drabba samman

18 Rättsrutan

För jaktbrott skipas ofta varken rätt eller rättvisa

19 Intervju med Bosse Kristiansson
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Om naturfilmaren nummer ett i Norden och hans senaste film

22 Varg och lodjur tillbaka i tyskland
Båda arterna växer i antal och sprider sig

24 ”Tama” vargar är inga hundar

Med anledning av olycka: viktiga skillnader mellan vilda- och djurparksvargar

25 Välutbildad jakthund bra i vargrevir
Hundtränaren Tobias Gustavsson informerar om hund-vargmöten

26 årets viltskadeStatistik

Som vanligt: mest angrepp där vargen är nykomling
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27	Stängslingskampanj rullar på

Föreningen fortsätter hjälpa tamdjursägare och verksamheten växer stadigt

28	Föreningen i farten

SRF på Skogens dag, Bondens dag, Västerndagen och stor jaktmässa

30	Föreningsnytt

Fyra nya regionansvariga presenterar sig

32 Ett litet stort rovdjur

Näbbmusen lever i supertempo och jagar och äter jämt
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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 3 2012

våra rovdjur
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