innehåll
allmänt
4 Fortsatt uppgång för fjällräven
Rekordmånga kullar med fjällrävsvalpar födda i år.

6 Sveriges vargjakt åter starkt kritiserad av EU
Motiverat yttrande: Sverige uppfyller inte art- och habitatdirektivets skyldigheter.

8 Rovfåglarna i Spanien – ett lyft!

Populär skådning av magnifika gamar, på framgång efter stödåtgärder.

12	Vargläget

Vargstammen kvar på samma nivå, jakten tog bort hela tillväxten.

14	Skyddsjakt i stället för rovdjursstängsel
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SRF kritisk till jaktbeslut vid stängselbrist, genetiskt viktiga vargar och årsvalpar.

16 Möte med lodjur

Efter många år förverkligas drömmen – på en skogsväg kommer ett lodjur gående!

18 massutrotning av djurarter pågår
Människan orsak till hundra gånger högre utdöendehastighet.

19 Trafiken dödar mängder av rovdjur

Bland de drabbade är t.ex. lodjuren, där trafiken utgör 22 procent av dödsorsakerna.

20	Vad krävs för Gynnsam bevarandestatus?
Ny sårbarhetsanalys: Stor invandring nödvändig.
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21 Vargen har kommit för att stanna i Danmark
Vargvalpar födda. Danska vargarnas utveckling och analys av vilka byten de jagar.

22 alfabetet i rovdjurens doftspråk

Varför luktar utterspillning violtablett? Ämnen i djurens ”meddelanden” har analyserats.

23 	Djuren Snabbt åter efter branden

Lodjur fångat på bild i brandfältet i Västmanland visar naturens återhämtning.

24 ”Troféjakt hot mot rovdjursarter”

Debatt: Det dödade lejonet Cecil exempel på oetisk hobby med allvarliga följder.

25 ”Etiken måste gälla även djuren”

Debatt: Vetenskapen har hunnit ifatt intuitionen – dags för jämlikare syn på djur.
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26 ”för lite krav ställs för ersättning”

Debatt: Ersättning för rovdjursstängsel kontraproduktivt. Skydd vid vatten viktigare.

27 Medlemsporträttet

Tidigare regionansvariga Marianne Ekholm berättar om sitt rovdjursengagemang.

28-29 Föreningen i farten

Utflykt i vargmarker, nya tag med stängsling samt Jaktmässan.

30-31 Föreningsnytt

Krönika: ”Det blev mer än en svansspets” och höstaktiviteter.

32 Fick fint sällskap på fågelskådningen

29

Skulle fota småfåglar när en sparvhök kom och ville dela utsikten.

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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