innehåll
allmänt
4 Uppåt igen för fjällräven

62 valpkullar födda i år trots mindre bra lämmelår.

6 Konsten att visa uttern vägen

Så här vill uttern ha passagen under vägen, annars går den över.

8 Uttern ökar stadigt i landet

Inventeringar visar god återhämtning efter 50 års fridlysning.

10 Björnjakt med restriktioner

Även skyddsjakten är omfattande. Nya tag mot den illegala björnjakten.

11 Björnungar födda i Värmland
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Hona med tre ungar – första björnföryngringen i länet i modern tid.

11		 Rovdjursföreningen fyller 20 år
Har du minnen från föreningens historia?

12 Vargvalpar födda i Danmark

Första föryngringen av vargar i grannlandet på över 200 år.

13 Vargläget

Ungvargar på långvandring.

14 Nedgång för lodjursstammen

Årets inventering klar. Lodjurspopulationen ses allt hårdare pressad från olika håll.
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16 Här bidrar fågelskådningen till fågelskyddet
Naturturismen i spansk by ger pengar till häckningslokal för rödfalkar.

18 Jakthärvan i Norrbotten
Fem åtalade för grov och omfattande illegal jakt på rovdjur.

20 	Medlemsporträttet
Naturfotografen Hans Ring berättar bl.a. om när han inte fick någon bild.

22 Björnkoll på nära håll
Lyckad kväll i björngömslet.

24		 Fint besök på torpet

En oväntad och vacker gäst dök upp vid kvällsteet.
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25		 Räven minskar risken för borrelia

Områden med mycket räv och mård har betydligt färre smittspridande fästingar.

26		 Diskussion: Hur många rovdjur ska vi ha?

Flera alternativ för livskraftiga stammar, både inom och över nationsgränserna.

28		 Föreningen i farten

Varghelg med lägereld, stenig stängsling, lyckat samarbete i Linköping, Bondens dag.

30 Föreningsnytt

Krönikan: ”Ekologin gav en fantastisk aha-upplevelse”.

32		 Rovdjurskalender

Beställ 2018 års kalender från Rovdjursföreningen med fina rovdjursbilder!
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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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