innehåll
allmänt
4 människans förfäder mobbade rovdjuren

Konflikten mellan människa och rovdjur är uråldrig. Forskning avslöjar massutrotning.

6 Uppåt igen för lodjuren efter jaktstopp

Senaste inventeringen visar 172 familjegrupper – 30 familjergrupper fler än förra säsongen.

7 Uppåt igen även för järven

Inventering visar en ökning efter två års nedgång, till 95 föryngringar i Sverige.

8 fortsatt omfattande jakt på björn

I årets licensjakt sköts 225 björnar av tilldelningen 225 – på en sedan våren 2015 rödlistad art.

9	Överklagande av järvjaktbeslut fick rätt
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Länsstyrelsens motivering för skyddsjakt på 19 järvar höll inte. Beslutet upphävdes.

10 omfattande licensjakt på varg i år igen

Sammanlagt 45 vargar i fem län ska skjutas i vinter enligt länsstyrelsernas planer.

11 Ny invandrarvarg i Härjedalen

Nu görs ansträngningar för att hannen ska kunna vandra söderut och hitta en tik.

12 Växande vargstam i Tyskland

Tyskland har 350-400 vargar i dag. Stor vargkonferens i Wolfsburg gav nya perspektiv.

15	Rättsrutan

Lång rad indicier räckte inte för fällande dom för förberedelse till jaktbrott.
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16 Naturens drama fångat i flykten
Sparvhöken tog en stare mitt framför kameran.

18 Vargläget

Enstaka observationer från viltkamera och vargyl, innan spårsnön visar mer.

18 minnesord

Högt uppskattade rovdjursfilmaren Bosse Kristiansson finns inte längre med oss.

19 Vargnatt

Följ med på vargsafari i Skinnskatteberg.

22 ”Märklig slutsats om vargens bevarandestatus”
Naturvårdsverkets redovisning granskas.Bland annat finns brister vad gäller invandringen.
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24 ”Är ni nöjda med 300 vargar?” – ”Vi är inte nöjda!”
Diskussion: Öppet brev till föreningens styrelse från en medlem och styrelsens svar.

26 ”Rovdjursmotstånd i förlegad världsåskådning”

Filosofi: ”Svårt att se att det handlar om levande medvarelser i ett dynamiskt biologiskt system.”

27-29 Föreningen i farten

Falsterbo Bird Show, Skogens Dag, utflykter, informationsmöte, föredrag.

30-31 Föreningsnytt

Krönika: ”Det blev mer än en svansspets”, vinteraktiviteter, årsmöte.

32 Visst lät det lockande – men räven tvärvände
Framrusande ungräv som lystrat till pipa ändrade sig snabbt.

29

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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