innehåll
allmänt
4 Partierna svarar om rovdjurspolitik

Våra Rovdjur har skickat en enkät med fem frågor till riksdagspartierna inför valet.

6 Politikerna pratar rovdjurspolitik

Intervjuer med talespersoner för rovdjursfrågor från varje riksdagsparti.

10 Flera hundar stressar björnen mest

Studie visar björnars reaktion, t ex överhettning, av att jagas med hundar.

11 Acceptans för vargstammen i varglänen
Ny opinionsundersökning visar en positiv majoritet för vargen.

12 Vargläget
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Vargstammen har minskat kraftigt sedan förra året.

14		 Säregna vargar på regnskogsöar
Följ med på safari till laxfiskande vargar i Britisch Columbia.

19 Ingen licensjakt på varg 2019

Vargarna är för få – Naturvårdsverket överlåter inte licensjaktsbeslut åt länen.

19		 Fototävling

Kanske blir det din rovdjursbild som pryder en månad i nästa års kalender?

20 Grova brott mot rovdjur gav milda straff
Hovrätten sänkte straffen i för jaktbrotten i den s. k. Norrbottenhärvan.

22 Skador på tamdjur minskade kraftigt 2017
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Samlad statistik visar: antalen angrepp av rovdjur de lägsta på många år.

24 Stor folklig uppslutning för vargen i Europa
Ännu en massdemonstration i Madrid mot jakten på de spanska vargarna.

25 	En unik och extremt framgångsrik varg
Boken ”Ryssen” är högintressant och spännande läsning om en viktig invandrare.

25 ”Effektiv populationsstorlek är mindre!”
Svar på diskussionsinlägg om rovdjursstammarnas storlek.

26 En varg som engagerade många

Stockholmarna ville ha kvar Södertörnstiken, men hon sköts. Hur kom det sig?
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28		 Ny ordförande och fem nya i styrelsen

Förnyad styrelse, ny rovdjurspolicy och överraskning med glada toner vid årsmötet.

29		 Presentation

Lär känna de nya regionansvariga i tre län.

30		 Presentation

Lär känna ledamöterna i årets styrelse.

32		 Föreningen i farten

Vargar i spåren på barmark och snö, samarbete på torget, förnyad naturmässa.

34 Föreningsnytt

Krönikan: ”Vi måste vårda naturen som en helhet där rovdjuren spelar en viktig roll”,
inbjudan till höstens funktionärsmöte.
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36		 Ögonblicket

En magisk kväll i april bara sitter de där – lokatterna!

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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