innehåll
allmänt
4 Större risk för illegal jakt i nationalparker
Studie visar att björn, lo och järv förföljs i Sarek, Stora Sjöfallet och Padjelanta.

5 Legal jakt minskar inte den illegala
Det kan i stället till och med vara tvärtom, visar studier.

6 Massiv uppslutning för vargen i Spanien

I Madrid demonstrerade 20 000 människor på gatorna för skydd av den iberiska vargen.

8 Nu ska de spanska vargarna inventeras
En vetenskaplig och oberoende landsomfattande kartläggning startas.

9 Stor liten framgång för iberiskt lodjur

4

Efter många års arbete för att rädda arten, har nu lodjursungar fötts i det vilda i Portugal.

10 Vargläget

Årets statusrapport klar. Vargstammen har minskat kraftigt.

11		 Ny satsning för skydd av invandrarvargarna
Femårsplan från Naturvårdsverket för genetisk förstärkning av vargstammen.

12 Omfattande jakt på vargar i Finland

Redan liten vargpopulation kraftigt decimerad. Få vargar även på ryska sidan.

13 	Jo visst kan man ropa varg

Forskare inbjudna till paneldebatt om svenska vargars ”äkthet”.

14 Bakläxa för länens lojaktsbeslut

Ett av fyra län fick sin lojakt godkänd från början. Slutresultat 44 skjutna lodjur.
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16 Skottlands egen vildkatt räddas

Ett litet vilt kattdjur finns i Europa. Bevarandeprojekt pågår för den skotska vildkatten.

19 Jaktbeslut kan åter överklagas i domstol

SRF: En framgång för rättssäkerheten, men bättre att ta bort licensjakten på varg.

19		 Rättsrutan

Slog ihjäl örn och innehade olagliga loskinn, dömdes enbart för jakthäleri.

20		 SRF överklagar skyddsjakt i Sjundaområdet
”Annan lämplig lösning” finns, men skyddsåtgärderna låter vänta på sig.

20		 Årets viltskadestatistik

I genomsnitt 553 tamdjur per år angripna av rovdjur.
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22 ”SRF borde få uppdraget information om varg!”
”Det allmänna uppdraget” föremål för granskning och SRF uppvaktar politiker.

24 Recension

Unik skildring av ”Den Store Konungen” i närbild.

25 God hälsa hos de dödade rovdjuren

SVA-rapport sammanfattar dödsorsaker och hälsostatus hos inkomna rovdjur.

26-29 Föreningen i farten

Stängslingskurs, givande fältaktiviteter, årsmötesrapport, styrelsepresentation.

30-31 Föreningsnytt

RA-aktiviteter, höstmöte, senaste RA-mötet, krönika: ”SRF behövs mer än någonsin”.

26

32 Ögonblicket

Tuff rävmamma kämpar på.

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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