innehåll
allmänt
4 Svenska Rovdjursföreningen 20 år
Glimtar ur föreningens historia.

8 114 lodjur får skjutas i Skandinavien

I Sverige får 76 lodjur dödas, fler än förra året trots lägre inventeringssiffror.

9 En bild av alla vargar som dödats

En ovanlig och fredlig protest: för varje död varg vävs ett vackert vargporträtt.

10 6 000 stora rovdjur skjutna under 2000-talet
Granskning visar illa skött ”förvaltning” av De Fyra Stora.

15 Ett spår av skönhet
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Vaglöpan över sjön vackert inslag i vildmarken.

16		 Ur vägen – haren är min!

Lyckligt bildtillfälle: en räv och en kungsörn tar upp kampen om en åtråvärd matbit.

17 Naturskyddet vann i högsta instans

Slutlig dom fastslår: skydd av hotade arter rubbas inte av urfolksrättigheter.

17	Fototävling

Kanske blir det din rovdjursbild som pryder en månad i nästa års kalender?

18 Närkontakt med vargfamiljen

Följ med fotografen på oförglömliga möten med vargarna i Kölstareviret.

23 Dålig kontroll i licensjakten på vargar
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Flera avvikelser i årets jakt, bland annat överdrivet många vuxna vargar skjutna.

24 Viltskadestatistik – senaste uppdateringen
Angreppen av vargar minskar medan de ökar av lodjuren.

26 	Uppskattad träff för naturskyddets röster
Kunskaper, erfarenheter och studiebesök för viltförvaltningsdelegater.

27 Vargläget

Vargarna sprider sig långsamt söderut.

28		 Dags att stoppa kriget mot de vilda djuren!
Forskare visar en samsyn, att det massiva dödandet av rovdjur måste upphöra.
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29		 Stockholmare värnade sin varg

Vargtiken i Södertörn är skjuten i skyddsjakt, men hade stort folkligt stöd.

29		 Ny publikation: ”Ryssen”

Rovdjursföreningen ger ut berättelsen om en unik varg, även kallad Galvenhannen.

30		 Diskussionen om jakt på rovdjuren fortsätter

”Sluta att utrota skogarnas alla djur” och ”Rikliga antal av både rovdjur och bytesdjur”.

32		 Föreningen i farten

Dramatiska vargspår, härlig utflykt samt årsmöteskallelse med program.

34 Föreningsnytt

Krönikan: ”Brist på kunskap hos polisen gör hanteringen av jaktbrott undermålig”,
kallelse till funktionärsmöte.
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32		 Ögonblicket

En god jaktkamrat hör livet till! De sociala mangusterna knep en råtta.

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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