innehåll
allmänt
4 Visst är järven hemmastadd i skogen

Kunskaper och senaste nytt av järvforskarna Malin Aronsson och Jens Persson.

8 Över 100 fjällrävskullar födda i år
...trots brist på lämlar. Stödåtgärder ger goda resultat.

10 Nya vargar ska inplanteras på Isle Royale

Beslutet är fattat. Efter nära 60 års inavel håller vargpopulationen på att död ut.

11 Vargläget

Inga uppgifter om föryngringar än, men sporadiska vargnyheter finns.

12 Sällsynt och hotad skönhet på Sumatra
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Situationen är allvarlig för den vackra, unika sumatratigern som bara finns på ön.

13		 Rättsrutan

Hovrättens dom lägger en våt filt över framtidens kamp mot grova jaktbrott.

14 Leopardens byte: en ökenlo!

Unika bilder av en högst ovanlig syn, där t.o.m. tre rovdjursarter interagerar.

17		 Rovdjurens röst

Skrivelser och yttranden: SRF säger bestämt nej till jakt med pilbåge.

18 Äntligen stopp för duvhöksjakt på godsen
En ifrågasatt verksamhet i avtagande, med fällor som fångar fredade arter.
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20 ...Men fälleländet i stort fortsätter

Fortsatt tillåtet med, enligt Rovdjursföreningen, oacceptabla fällor och snaror.

20 Björnjakten är inte i sin ordning
Många överträdelser rapporteras i årets licensjakt på björnarna.

22 Vargarna rör på sig i Europa

Senaste nytt om vargläget i Tyskland, Danmark och Finland.

24 	Stenmården – ny rovdjursart i Sverige

Några individer har hittills påträffats. Har arten kommit för att stanna?

25 Minnesord
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Thor Thorsson, hedersmedlem i Rovdjursföreningen, var en sann vän till de vilda djuren.

26		 Medlemsporträttet

Karin Ericson, medlem sedan start, berättar om det tuffa arbetet för rovdjuren lokalt.

28		 Föreningen i farten

Vargutflykt med rävbesök, SRF till fots på Skogens dag och somriga stängslingar.

30		 Föreningsnytt

Krönikan: ”Det är människan som behöver anpassa sig till naturen, inte tvärtom!”

32		 Rovdjurskalender för 2019

Kan beställas nu! Rovdjur i sin miljö fotade av medlemmar runt om i landet.
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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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