innehåll
allmänt
4 Där lodjur finns minskar rödräven

Forskare beskriver samspelet mellan rävar, lodjur, klimat och landskap.

7 Välkomna tillbaka lodjur!

Nu ska lodjuret återinföras i Storbritannien och befolkningens stöd är massivt.

8 Bara tre vargar kvar på Isle Royale

Den lilla, kraftigt inavlade vargstammen ser ut att gå mot sin undergång.

9 Svensk vargspårning utnämnd som världsunik
Vargturism i Dalarna får utmärkelse.

10 Många bakslag för Tivedenvargarna
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Få överlevande av det genetiskt viktiga invandrarparets valpar.

12	Vargläget

Fem revir oförklarligt tomma i Värmland. Valpar kan ha fötts i Sörmland.

13	Vargvalpar som förlorar föräldrar

Studier visar att ensamföräldrar kan klara valpar, men risken ökar för splittrad grupp.

14 Liten population – stor risk för utdöende
Nu ska amurleoparden förstärkas med utsättning från djurparker.

17 Alla de stora rovdjuren rödlistade

Björnen är nu upptagen i den nya rödlistan och lodjuret flyttat till högre hotklass.
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19 Årets viltskadestatistik

Rovdjursföreningen lägger siffrorna för 2014 till sin sammanställning över 18 år.

20 Recension

Två nya böcker om möten med vilda djur - i Afrika respektive Sverige.

21 Intervju

Thor Thorsson – från guide i Afrikas djurvärld till stor insats för de svenska rovdjuren.

22 Rättsrutan

Illegal vargjakt i organiserad form är organiserad brottslighet.

22 Frågerutan

Vad är det för fälla jag hittade i skogen?
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23 Uttrar har hittats påskjutna

Arten är fridlyst men trafikdöda uttrar har upptäckts med hagel i kroppen.

24 Föreningsnytt

Ann Dahlerus slutar sin anställning och ger en resumé ur rovdjursarbetet.

25-27 Föreningen i farten

Vildmarksmässan i Stockholm och full fart i region Skåne.

28-31 Föreningsnytt

Årsmötet 2015, minnesord, regionaktiviteter.

32 Magiskt möte

Där satt hon – jaktfalkshonan – i sin hemmiljö i fjällen!
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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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