innehåll
allmänt
4 Larmrapport: Arter utrotas i rasande fart

Rovdjuren spelar avgörande roll för den biologiska mångfalden och ekosystemen.

7 Licensjakt på varg kan bli tillåten i Finland

Förhandsbesked från EU-domstol ger medhåll för tolkning i art- och habitatdirektivet.

8 50 000 år gamla grottlejon funna välbevarade
Upptinade lejonungar av en nu utdöd art berättar om lejonens historia.

10 Vargläget

Årets inventering klar: Vargstammen fortsätter minska och inavelsgraden ökar.

12 Nya miniminivåer för lodjur i länen

8

Beslut om omfördelning inom landet, med en ambition på miniminivå.

13 68 lodjur skjutna i årets licensjakt

Ännu en jakt genomförd på fridlysta och friska djur, mitt under deras parningstid.

14 Unika möten i lodjurens tassemarker

Sällsamma upplevelser i Uppland, förevigade av naturfotografen Rolf Nyström.

20 Lägsta antalet rovdjursangrepp på många år
Årets viltskadestatistik: Vargangreppen på tamdjur har halverats.

22 Överskattningen av vargstammen fortsätter
Naturvårdsverket håller fast vid beräkningmetod där döda vargar inräknas.

23 Recension: ”The Lynx and Us”

14

Vackert, faktaspäckat och lättillgängligt om lodjuret.

24 majoriteten i styrelsen oförändrad

Omval av ordföranden, fyra ledamöter kvar och fyra nyval vid årsmötet.

25 Presentationer

Nya i styrelsen presenterar sig.

26 Legal vargjakt minskar inte den illegala
Forskning pekar på att effekten i stället kan vara den motsatta.

26 Nu mobiliseras stöd för vargen i Europa

Representanter för naturvårdsorganisationer i 12 länder samlades i ett möte.

27		 Föreningen i farten

24

Biologiska mångfaldens dag, vårutflykter och lospårning i tösnö.

30 	Föreningsnytt

Regionaktiviteter. Krönikan: ”Flera jaktetiska problem drabbar stora och små rovdjur”

32 	Jätteörn på isolerad övärld

Den sällsynta Tasmanska kilstjärtsörnen visar upp sig i sin enorma vingbredd.

27

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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