innehåll
allmänt
4 Strama åt användandet av fångstredskap!

Rovdjursföreningen har avgett remissvar om fällor och snaror för jakt på rovdjur.

6	Kraftig stress, skador och tillvänjning

Samlade uppgifter och bedömningar om hur djur påverkas vid fångst i fällor och snaror.

8 ”rovdjurens rätt”

Bakslag för överklaganden av licensjakten på lo 2017 samt för varg 2016 och 2017.

9		 Mården hade något i sikte

Kollade först att kusten var klar, styrde sedan kosan rakt mot kattens mat.

10 Regionala jaktbeslut hot mot lostammen
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Ingen helhetssyn vid länens licensjaktstilldelning, återhämtningen riskerar brytas.

12 Hjälp åt hotad underart av vikaresäl

Efter snöfattig vinter skottar volontärer ihop nödvändig snö för sälarna att föda i.

13 Massjakten på varg i Norge stoppad

Regeringen sänkte rovviltnämndernas beslut om jakt på 47 vargar till 15.

14 Många spår av misstänkt illegal jakt

Vapenhot, giftåtlar, försvunna vargar, hela revir borta och funna dödade vargar.

16 Lokatter fångar turister

Lodjursturismen växer kraftigt där det utrotningshotade iberiska lodjuret fått skydd.

20 Sex vargar som inte ingick i licensjakten sköts

16

Årets licensjakt på 25 vargar hade allvarliga avvikelser.

21 	Vargläget

Inga vargrevir upptäckta hittills i år i Uppsala, Stockholms och Västra Götalands län.

22 Flyttade ut mitt bland vargarna

Naturmänniskan Johnny Björn Hansen valde bort civilisationen för vilda grannar.

24 ”Sakskälen för att jaga varg håller inte”
Debatt: Argumenten spricker – kanske är det inte en verklig varg som jagas?

25 Besked om Viltförvaltningsdelegationer
Regeringens utvärdering klar, naturskyddsintresset ska få förstärkning.
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26		 Föreningen i farten

Vargnatt under bar himmel, vargspårningar och föredrag om rovdjurens roll.

28		 Minnesord

Rovfåglarnas förkämpe Ambjörn Carlsson har lämnat oss.

28 Frågerutan

Klass 1 b i Gubbängsskolan har skickat frågor om vargen.

29-31 Föreningsnytt

Årsmöteskallelse med program. Valberedningens förslag. Krönikan: Rovdjuren på
frammarch – men inte i Norden.

32 Ögonblicket

Det lilla rovdjuret slank mangust gör stor nytta på lodgen men gäckar fotografen.

26

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.
Nr 1 2017
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