innehåll
allmänt
4 Illegala jakten på vargarna är omfattande

Ny studie visar att illegal jakt ligger bakom den svenska vargstammens stagnation.

6	Försämring för Sveriges biologiska mångfald
Fler arter på nya rödlistan, där vargen har flyttats upp till högre hotkategori.

8 Vargläget

Årets inventering klar. Fler familjegrupper än förra året men färre revirmarkerande par.

10 Här är vargens återkomst en framgångssaga

I dag har Minnesota 2600 vargar på ett område som är en fjärdedel av Sveriges yta.
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13 Vargen i ett 50-årsperspektiv med David Mech
Referat från webbseminarium med en välkänd auktoritet inom vargforskning.

14 Licensjakten på lodjur har ökat kraftigt

I år sköts 93 fridlysta lodjur. Överklaganden av jakten avslogs. Djuren var vid gott hull.

16 Hej och välkommen!

Grävlingarna ses noshälsa på varandra vid ingången till grytet.

18 Debatt: Dags att ändra synen på de vilda djuren
De vilda djuren, likaväl som de tama, är kännande individer med själsförmögenheter.
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20 Oetisk fågeljakt drabbar också rovfåglarna

Rovdjursföreningens yttrande om Naturvårdsverkets förslag gällande jakt på fåglar.

22 Kommer tassande i vargtimmen

Att vara morgonpigg lönar sig. En varg på morgonpromenad avbryter frukosten.

23 	Vargfamiljen i Östergötland växer

Rovdjursföreningen har följt vargarna i Långbogenreviret sedan de upptäcktes 2018.

24 	Recension/ ”Lämlar – fjällens bultande hjärtan”
Färgglad kunskapsförmedlande bok från Felles Fjellrev för alla åldrar.

25-28 Föreningen i farten
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Utflykter till fyra revir, bl.a de nya Siggefora och Långbogen, vargyl och stängsling.

29 årsmötet

Ny kallelse med program. Valberedningens förslag.

30 föreningsnytt

Många aktiviteter i kalendariet. Krönikan: ”Låt vargen ta större plats som viltförvaltare”.

32		 drama mitt utanför fönstret

En tornfalk slår en ungstare medan en nyfiken skata tittar på.
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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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