innehåll
allmänt
4 Fler vargar och större spridning behövs

Ny genetikstudie visar vilken invandring som behövs för långsiktigt artbevarande.

8 Invandrare lyckas bättre i reproduktionen
Ny studie jämför invandraravkommornas framgång med de inavlade vargarnas.

9 Vargläget

Genetiskt värdefulla valpar födda under våren i Dalarna.

10 Ny modell för beräkning av antal vargar
En lättare metod att inventera varg i Sverige har arbetats fram.

10 Lyckat förebyggande arbete i Gävleborg

12

Uppskattad röjningstjänst och akutgrupp med blygsam budget genom samarbete.

11 Järvvalpar födda i Värmland

Järvarna i skogslandet breder ut sig. Landets sydligaste järvföryngring konstaterad.

12 Återstart för framgångsrikt fjällrävsprojekt
Stödåtgärder har gett resultat för de hotade fjällrävarna och nu startar Felles Fjellrev II.

14		 Möte med rovdjur

Vad är väl tolv älgar mot ett lodjur – vilken lycka!

14		 Frågerutan

Svar på frågor om pärlugglans minskning och om uppfödning av berguvar.

15 ”rovdjurens rätt”

19

Ny spalt i Våra Rovdjur: Aktuella ärenden där Rovdjursföreningen agerar.

16 	Vildhundarna jagar likt vargar

På safari i Botswana: Flocken av afrikanska vildhundar visar upp sin jaktstrategi.

19 Danmarks nya invandrare

Guldschakaler har tagit sig till Danmark på egen tass, kanske för att stanna.

20 Leoparder tassar in i Europa
...med viss hjälp. Återintroduktion av underarten persisk leopard pågår i Kaukasus.

22 Fortfarande omfattande jakt på björnarna
Rovdjursföreningen: Oroande när björnen åker jojo i rödlistan.

24		 Etik i hantering av vilda djur

22

Hur kan man tänka kring radiomärkning av vargar? Filosof förklarar grunderna.

25		 Flera förebyggande åtgärder finns

Jordbruksverkets rapport räknar upp och bedömer ett rikt utbud av metoder.

28		 Rovdjursavvisande stängsel effektivt skydd

Fokus på Viltskadecenters rekommendationer och Rovdjursföreningens erfarenheter.

29 Föreningen i farten

Stängslet har hållit rovdjuren borta i närmare 20 år.

30-31 Föreningsnytt

RA-aktiviteter, höstmöte, ”Anslagstavlan”, Krönikan: Oförglömligt möte med lodjur.

25

32 Ögonblicket

Magiska minuter med varg i den djupa Värmlandsskogen.

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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