innehåll
allmänt
4 järven ökar i antal och utbredning
Järvforskare redogör för artens utveckling i Skandiavien

8 Utredningens förslag: 450 vargar
Delbetänkande om rovdjursantal i landet utgår från biologin

11 ont om östliga vargar
Grusad förhoppning om påfyllning av invandrarvargar

11 vargläget
31 valpkullar föddes förra våren

12 rovdjur och bytesdjur följeslagare
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Klor och tänder vassa redskap i evolutionens design

15 rapport om rovdjurens ekologiska roll
Rovdjursföreningen ger ut en vetenskaplig sammanställning

16	En tredje invandrad varg på isle royale
Samtidigt försvagas vargarna dramatiskt på den isolerade ön i Nordamerika

18 Få angrepp på tamdjur förra året

Antalet rovdjursangrepp är nere på samma nivå som för tio år sedan

19 många skott mot vargarna
53 skott avlossades mot 19 vargar i licensjakten
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19 rättsrutan

Sköt väckt björn efter en timmmes störning vid idet – friades

20 det går inte vägen med vargflyttarna
Vandrade 100 mil hemåt igen, genetisk förstärkning svårgenomförbar

22 Vi fick spåra alla de tre stora
Årets spårkurs bjöd på även järvspår i Dalarna

23 tittar fram snabbt som en vessla
Nyfiket möte med litet rovdjur i en gammal stenmur

24 föreningen i farten

Regionfunktionärer på kurs i konsten att mötas

20

25 årsmöte med egen vilja

Mötesdeltagarna valde ny valbererdning och ändring i styrelsen

28 Vem har rätten till naturen

...och att bestämma över rovdjuren? SRF har frågat olika intressen

30	Jagar kunder med rovdjurens hjälp
Två landsbygdsföretag satsar på samarbete i rovdjursturism

31 recension

I ny vargbok förklaras vargdebatt med kulturkrock och natursyn

32 lodjur i natten

Några minuter blev ett minne för livet

28

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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