innehåll
allmänt
4 Ersättningssystemet används inte som avsett
Utbetalning för rovdjursförekomst gynnar rennäringen mer än rovdjuren.

9	Nya demonstrationer för vargen i Spanien

Förra året demonstrerade 20 000 personer i Madrid för vargen, i år var de över 30 000.

10 Vem är räddast för vem?

Nytt försöksprojekt: Björnarnas skygghet är bra medicin mot björnrädsla.

12 Vargläget

Vargstammen har stagnerat. Den är dessutom mindre än den officiella siffran anger.

14 Vargarna i spåren under 25 år
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Intervju med Mats Rapp, föreningens spårningsutbildare från starten.

16 Visst ska naturen ha egen talan

Rapport från konferens: Naturen själv har i några länder fått lagliga rättigheter.

16 Fotobevis på järvunge i Värmland

Ännu en föryngring för skogsjärvarna, i år kameradokumenterad.

17 Planerna för kungsörn samlar damm
Hoten mot kungsörnen är många men politisk handlingskraft saknas.

18 Lyckad fångst för både fotografen och uttern
Kalasade på en stor härlig gädda.

20 Myter och sanningar
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Miljöåklagare slår hål på falska påståenden om arbetet mot jaktbrott mot rovdjuren.

21 Norges naturtillsyn ett föredöme

Statens naturoppsyn: välutvecklat fältarbete redskap mot tjuvjakt på rovdjur.

22 tyskland har fler vargar än Sverige
I dag 46 vargflockar i landet. De jagar främst rådjur, kronhjort och vildsvin.

23 Fjällrävarna hotas av rävskabb

Nytt angrepp har drabbat rävarna i Sverige, medicin ger räddning.

24		 Flera vittnesmål om misstänkt illegal vargjakt
Naturbevakare med flera berättar.
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25		 Vad vill ministern göra åt den illegala jakten?
Sven-Erik Bucht tillfrågas om tjuvjakten på rovdjur i en interpellationsdebatt.

26		 boskapsvaktande hundar bra alternativ

Kraftfulla hundar skyddar mot rovdjur. Mycket att tänka på inför anskaffande.

28 Minskande vargstam i Finland

Vargnytt från grannlandet om förvaltningsplaner, migrationer och antalet vargar.

30-33 Föreningen i farten

Skitintressant stig, vandring på mossen, Vildmarksmässan, årsmötet, funktionärsmöte.

34 Föreningsnytt

Krönikan: ”Massivt statsstöd till jägarorganisationerna styr rovdjurspolitiken”.
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32		 Ögonblicket

Med list försökte räven gama åt sig en smakbit.

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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