innehåll
allmänt
4 Intervju med Rebecka Le Moine
Riksdagspolitiker som vill ge naturen egen talan.

7	Vargläget

Norge vill skjuta hela vargfamiljen i ett gränsrevir med Sverige.

8 Fjällrävsläget

Många valpkullar födda trots fattigt lämmelår.

10 Nu tillåts licensjakt på gråsäl
Minskande torskbestånd motivet.

11 ”Säljakten är meningslös!”
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Synpunkt: Det är människan, inte sälen, som orsakar torskens nedgång.

12 Samling för rovdjuren

Pigg demonstration i Stockholm med politikertal för rovdjuren.

13 Vargens genetiska variation halverad

Vargens genetiska historia i Europa till följd av isolering och jakt har kartlagts.

14 Fortsatt omfattande jakt på björnarna
I år har olagliga åtlar fått både stor uppmärksamhet och konsekvenser.

16 Det fanns lite mer att skåda...

Färden med orkidéer och fjärilar i sikte ledde rakt in i särdeles björnrika marker.
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20 Rovdjurskalender och fler julklappstips
Beställ fina rovdjursprylar från Rovdjursföreningen.

22 Flera perspektiv på rödräven och jakten

Diskussion: Hur ser vi på rävens roll när stora rovdjur fattas och på människans rävjakt?

24 jakten med hundar efter rovdjur oacceptabel
Rovdjur stressas av fler hundar och skarpa hundar. Onödigt lidande menar SRF.

26 Svåra levnadsvillkor för Norges rovdjur

Sammanfattning av rovdjursläget i Norge från vår systerorganisation Våre Rovdyr.

27		 Föreningen i farten
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Skogens dag, friluftsmässa, marknad, Bondens dag och vargutflykt.

30 Föreningsnytt

Regionaktiviteter. Krönikan: ”Dricka öl för arternas bevarande – ett win-win-koncept.”

32 	Vänskap över artgränserna

Hustaket är popolär mötesplats för trivsam samvaro mellan räven och skatan.
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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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