innehåll
allmänt
4 Vinterns vargjakt överklagad

Många argument mot besluten i tre län att skjuta sammanlagt 24 vargar.

6 Nya invandrargener i många revir
Här finns de nya invandrade vargarna och deras avkommor.

8 Rumänien förbjuder troféjakt på rovdjur

Miljöminister satte stopp för oförsvarlig jakt på fredade björnar, vargar och lodjur.

9 Räddning av fjällräven får förstärkning

Nu startar ännu ett EU-stött projekt för att hjälpa det hotade rovdjuret i norr.

10 Gränsstängsel nytt hot mot rovdjuren

10

De stora rovdjuren hindras i sina vandringar och förolyckas av rakbladstråd.

12 Duvhökens äventyr i hönshuset
Att komma in var lätt, men hur kommer man ut?

13 Folket visar stöd för vargen i Norge

Stort upprop och stor demonstration mot beviljad massjakt på vargarna.

14		 Vargläget

Ingen varg skjuten under skyddsjakten i Sjundareviret.

14		 Femårsplan för genetisk förstärkning
Naturvårdsverket vill satsa på de vargar som invandrar på egen tass.

15 ”rovdjurens rätt”

12

Fyra skyddsjaktsbeslut på varg och ett på järv ifrågasätts och överklagas.

16 	Det iberiska lodjuret är på väg tillbaka

Bevarandeåtgärder börjar ge resultat för Spaniens lodjur, men än är farorna stora.

21 Lodjuren fortsätter öka i Sverige

Senaste inventeringsresultatet pekar uppåt för Sverige men nedåt för Norge.

22 218 björnar skjutna i årets licensjakt
Omfattande och högeffektiv jakt på rödlistad art och förföljande hundar stressrisk.

24 Möte med Viltförvaltningsdelegater

Naturskyddets representanter tog upp frågor om jakt, bevarande och strategi.

25		 Sveriges jakttillsyn bristfällig

16

Risken att bli ertappad för illegal rovdjursjakt är minimal.

26		 ”Forskaren Vill ge illegal jakt högre status”
Torbjörn Nilsson ger svar i debatten om en avhandling om tjuvjakt på rovdjur.

28 Föreningen i farten

Utplanterat på Skogens dag, artrikt på stängslingen, RA-möte, presentationer av RA.

30-31 Föreningsnytt

Årsmöteskallelse, RA-aktiviteter, Krönikan: Laglöst land i naturskyddade områden.

32 Ögonblicket

Sniff, sniff... Plötsligt rycktes lejonet ur sin slummer.

28

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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