innehåll
allmänt
4 Lodjurens historia minst 5 miljoner år
De skiljer sig från andra katter. Fossilforskaren Lars Werdelin berättar om lons ursprung.

6 Lon kan återvända till Storbritannien
Intresset växer och studier visar möjligheterna för lodjuret.

7 Vargen var nyfiken och vaksam
En årsvalp kom fram med ett älgben i käften.

7	Vargläget

Före spårsnön har några valpkullar och nya revir kunnat observeras.

8 Världens mest hotade kattdjur

7

Räddningsprojekt för den iberiska lon pågår i Spanien.

11 Förvaltningsplan för gråsäl

Ny plan saknar konkreta mål och internationellt perspektiv.

12 Lodjurskunskap

Lär känna den vilda katten i vår natur; levnadssätt, beteende och utbredning.

15	Vem tar rådjurets huvud?

Huvudmisstänkte lodjuret frias på jakttekniken och vapnet (tänderna).

16 Lodjurens långsamma spridning söderut

Lostammen ska få öka. Men varför finns fortfarande så få lodjur i södra Sverige?

22 Lodjur jagas utan hållbara skäl

8

Varför tillåter svenska myndigheterna omfattande jakt på en fredad art?

26 Fällor fångar fortfarande lodjur

Trots tillfälligt förbud mot fälljakt på lodjur utgör andra fällor i markerna en risk.

28 Lons problem: små isolerade skogar och jakt
Lodjur behöver sammanhängande livsutrymme rapporterar polska loforskare.

30 31 lodjurskullar färre än förra säsongen
Den slutliga inventeringsrapporten är klar; totalt 243 säkra familjegrupper.

32	Samlade insatser för fjällräven

Skandinaviskt Fjällrävseminarium gav senaste forsknings- och förvaltningsnytt.

34	Kungsörnen lever farligt

34

Örnarna får färre ungar, samtidigt orsakar människan största dödligheten.

36	Rekordår för järven

I år kan 128 järvkullar ha fötts, stösta antalet sedan 17 års inventeringar.

37	Rättsrutan

Sträng dom i Norge då varg sköts direkt, utan skrämselförsök.

38	Vargpolitisk villervalla

Miljöministern presenterar ett ohållbart lågt mål för vargstammen.

42 Lodjursupplevelser

Möten med och tankar om vår vackra lokatt.

47	Föreningen i farten

42

Lodjurets dag, Kopparbergsmarknaden, Falsterbo Bird Show och stängsling.

51	Föreningsnytt

Kallelse till årsmöte 2013, vinterns spårningskurser.

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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