innehåll
allmänt
4 Läget för smårovdjuren fortfarande okänt

Ny rundfrågning hos forskare och myndigheter efter 10 år – vad vet man i dag?

9	Rovdjurens röst/ remissyttrande från SRF

Nej till Naturvårdsverkets förslag om jakt på hermelin och utökad jakthundsträning.

10 Vargläget

Spår i lera och insamlad spillning till hjälp i årets inventering.

11 Danska vargar lever farligt

Vargens återkomst till Danmark är inte problemfri. Rapport direkt från grannlandet.
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12 Rättsrutan

Inte lätt förstå vad JO:s bedömningar grundar sig på.

13 Jo-anmälan för jäv om jakttider

Naturvårdsverkets tillsatta ledare för jaktförslag till regeringen har själv jaktintressen.

14 Argumenten för jakt på lodjur håller inte

Länsstyrelserna ger luddiga motiv för omfattande licensjakt i Mellan- och Sydverige.

16 Dubbel önskan slog in

Oväntade finbesök hemma – först kom en vacker mård, snart därpå en vacker varg.
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18 Jakttillsynen i länen halverad

Medan jakten på rovdjur ökar och illegal jakt är svår att komma åt, minskar tillsynen.

20 Unika möten med vargarna i skogen

Flitig besökare i Sjundareviret har fått uppleva vargarna flera gånger, ibland på nära håll.

24 	Så skyddar man rovdjuren i Nepal

På studieresan fick de både se tiger och veta mer om landets bevarandeprogram.

26 Föreningen i farten

Gränsöverskridande möte, vargspårningar i grus och lera, Vargens Dag och Grattis.
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29 årsmötet

Kallelse med program. Valberedningens förslag.

30 föreningsnytt

Regionaktiviteter – späckat kalendarium. Krönikan: ”Lospåret ledde till nya perspektiv”.

32		 Magiskt möte i natten

En lodjurshona med två ungar kom gående i pannlampans sken.

27

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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