innehåll
allmänt
4 Vargarna har inte gynnsam bevarandestatus

Fler vargar, större invandring och minskad inavel behövs, enligt vetenskaplig rapport.

6	EU stärker skyddet för de stora rovdjuren

Nytt förslag: strängare villkor för jakt och ökade ersättningar för skydd av tamdjur

7 Motiverat att inte medge vargjakt i vinter
Naturvårdsverket har tagit gynnsam bevarandestatus på allvar.

8 De vilda djuren blir färre i rasande fart
Larmrapport: ryggradsdjuren har minskat i antal med 60 procent på 50 år.

9 Lägst vargtäthet i rikaste länderna

Ny studie över samband mellan rovdjursförekomst och BNP i Europa.
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9 Vargläget

Kanske åter dags för Rovdjursföreningen att samla egna observationer?

10 Omfattande skyddsjakt på sälar

Allt fler sälar, av landets alla tre arter, skjuts varje år i förebyggande syfte.

11 Klokare att lära av samexistens med tigern

Framgångsrika tigerreservat – men genom brutal och osmart behandling av ursprungsfolk.

12 De små rovdjuren utsatta för massjakt

Varje år dödas bl.a. runt 70 000 rävar, 30 000 grävlingar och 10 000 mårdar.

15 Sällsynt möte med iller

Inte lätt att få se det lilla rovdjuret i det vilda, men två gånger i rad var turen framme.
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16 Nu stängslas mot varg i Nederländerna

Första rovdjursstängslet har introducerats.Vargarna sprider sig från Tyskland.

17 	Friskt vågat men lite vunnet

Räven kan inte hålla tassarna borta från örnens matbit, det blir en tuff fight.

20 Julklappstips med rovdjursprylar
Beställ fina julklappar från Rovdjursföreningen.

22 Mitt perspektiv: ”Lojakten är djurplågeri!”

Eva Stjernswärd reagerar på hur lojakten går till och att djurvälfärd inte gäller vilda djur.

23 Vargsymposiet viktig mötesplats i 25 år

16

Arrangörerna Mats & Karin Ericson nu Rovdjursföreningens hedersmedlemmar.

24		 Recension: ”Vargattacken”

”En undersökande och reflekterande bok om händelserna i Kolmårdens djurpark 2012.”

25		 Är vargen farlig för människan?

Svaret är ett klart nej. Här ges en genomgång av befintlig bakgrundsinformation.

26 	Medlemsporträttet

Lorina Stenwall berättar om rovdjur, engagemanget och arbetet som regionansvarig.

27 	Föreningen i farten

Exkursion med vargyl, lyckad Bondens Dag, lärorik höstträff och fullsatt föredrag.

30 	Föreningsnytt

Årsmöteskallelse, regionaktiviteter. Krönikan: ”Dags för omvärderingar av jakten”.
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32 	Anande ugglor

...och där bara satt den, kattugglan, i en ihålig ek!

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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