innehåll
allmänt
4 Plats för samexistens när vargen kom

Tyresta nationalparks snabba åtgärder ett föredöme. SRF hjälpte till med nattvakt.

8	Licensjakten på vargar 2018 överklagad
Felaktig uppskattning av vargstammens storlek används.

9 Massjakt på vargar i Norge

WWF stämde norska staten inför rätta men regeringen upphävde jaktstopp.

10 Fredade arter ska respekteras av urfolk

Beslut om omfattande järvjakt med åberopande av urfolksrättigheter prövas i rätt.

11 Järvungar filmade i Dalarna
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Landets sydligaste järvföryngring dokumenterad.

12		 Vargläget

Vargtik i Sörmland fick valpar med en hund.

13 Styr upp förvaltningen av Laponia!

SRF:s yttrande om utvärdering av världsarvet: Naturvärdena försummas helt.

14	Jakthärvan i Norrbotten

Referat från rättegången, de anklagades strategi: ”Inga kommentarer”.
Kommentar av domen: domstolen beaktade inte helhetsbilden.

16 Räven kom fram och var nyfiken
Ett kort men trevligt möte.
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18 Nedslående avvikelser i årets björnjakt

Överskjutningar, påskjutningar, anmälda brott och skjutna honor som kan ha haft ungar.

19 Jaktintressets övervikt orubbad
Obalansen i viltförvalningsdelegationerna skulle rättas till. Hur gick det?

20 	Naturvårdsverket struntar i skadestånd
Statens företrädare begärde inte ersättning för illegalt dödade rovdjur.

20 Skyddsjakt – skott i blindo

Studie visar att icke dödliga åtgärder säkrast minskar rovdjursangrepp på tamdjur.

21		 Konsten att äta en huggorm

Vråken hade skalat av ormskinnet som man skalar en banan.
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23		 yttranden och överklaganden

SRF om skyddsjakter, åtelkameror och halvautomatiska vapen vid björnjakt.

24		 Handla julklappar från vår webbshop

Beställ ur vårt utbud av rovdjursprylar: smycken, kläder, böcker, kalender m.m.

26		 Diskussion: Hur ser vi på jakt på rovdjuren?
Förslag att anpassa jakten efter populationernas bevarandestatus.

28		 Föreningen i farten

Vargmöte på utflykten, stängsling med glädje, informationsrik höstträff.

30 Föreningsnytt

Krönikan: ”Naturen är inget särintresse”, årsmöteskallelse, rovdjurskalender 2018.

28

32		 Ögonblicket

Värd att vänta länge på – den vackra hökörnen!

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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