	
  

	
  

	
  
N edan avslöjande per telefon, det skickas i m ail till EU
To: ruona.burman@naturvardsverket.se; janez.potocnik@ec.europa.eu; jeanfrancois.brakeland@ec.europa.eu
Subject: Conc wolves in Sweden URGENT

H ej Ruona!
Beträffande RAPPO RT från Skandulv angående vargjakt januari
2013
Vid vårt telefonsam tal igår sade du att det forskningsuppdrag
Skandulv hade fått av N aturvårdsverket, innehöll ett uppdrag att de
skulle kontakta berörda forskare i Sverige, t ex vargexperten och
prof. i genetik Linda Laikre, Stockholm s Universitet.
Jag har pratat m ed Linda Laikre idag och hon säger att hon och N ils
Rym an fick ett m ail fredagen den 14 decem ber av Skandulv- de
skickade den färdiga rapporten.
Laikre och Rym an har inte fått deltagit m ed sina synpunkter i
denna rapport. Dessutom var Laikre sjuk i fredags och ni på
N aturvårdsverket gick ut i m edia m åndagen den 17 decem ber.
Vid gårdagens sam tal hade du läst denna rapport från Skandulv och
visste att de inte hade sam rått m ed oberoende forskare från våra
universitet. Du som tjänstem an på den m yndighet i Sverige som ska
vårda vår natur, har inte rätt att hitta på sakunderlag som som inte
stäm m er d v s oberoende forskares rätt att uttrycka sin kom petens i
frågan.
Du ljög för m ig i en fråga som har varit infekterad i Sverige sedan
2010, vad bra Ruona, nu får EU -kom m issionen se hur ni lägger
korten för att det ska passa era syften att elim inera vår vargstam
och att det inte handlar om gynnsam bevarandestatus!
N i på N aturvårdsverket ska nu ta beslut om licensjakt gällande 5
hela vargfam iljer
under januari/februari 2013 grundade på felaktiga fakta.
Detta är m er än allvarligt!
Vänliga hälsningar
2012-12-18
Kristina H allin

	
  
	
  

