innehåll
allmänt
4 Lodjuren och rådjuren följs åt

Referat av föredrag om lostammens historik av lodjursforskaren Henrik Andrén.

6	Flera argument mot lojakt i Småland

Skarpt överklagande från Rovdjursföreningen av beslutade licensjakter i två län.

9 Rovdjurens rätt

Licensjakter på lo och skyddsjakter på järv har överklagats.

10 Järvarna fortsätter öka

Senaste inventeringen pekar uppåt men järvpopulationen är fortfarande för liten.

12 Riktiga fähundar gör stor nytta
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Kangalhundar mot rovdjur – en duglig boskapsvaktande ras värd att pröva mer.

17 Vargläget

Inventering pågår fortfarande. Hittills 35 vargrevir med 21 familjegrupper hittade.

17 Utplanterad varg gick hem igen

Förstärkning med nya vargar på ön Isle Royale sattes på prov när isen lade sig.

18 Oväntade sommargäster på tomten
En hel hornugglefamilj flyttade in bland träden.

20 Illegala jakten på vargar oförminskad

Forskning och skrämmande uppgifter om påskjutna vargar bekräftar bilden.

21 Rättsrutan
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Många svårigheter i arbetet med jaktbrott mot rovdjur.

22 Äventyrligt att äta ute

Rovfåglar i flygande fläng satte full fart på en stilla frukost i det gröna.

24 antalet vargar hittills för högt räknat

Grundlig genomgång: Inventeringar ger olika svar beroende på beräkningsmetod.

26 Föreningsnytt

Årsmöteskallelse med program.

27 Föreningen i farten

Fina lodjursspår och välbesökt föredrag.

28

28 Vargens Dag

Vargspårning, återupptagen gränsträff, tidningsutdelning och vargföredrag.

30		 I spåren på Glamsenvargarna

En utflykt i Glamsenreviret i Uppland, i både nutid och bakåt i dessa vargars historia.

33		 Föreningen i farten

Längst ute på Måkläppen väntade synen av ett stort gäng knubbsälar.

34 	Föreningsnytt

Regionaktiviteter. Krönikan: ”Håll huvudet kallt och använd fakta i diskussionerna!”

36 	Fin matgäst väntar på resterna

...medan fågelskådarna själva väntar på denna celebritet – lammgamen.

33

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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