innehåll
allmänt
4 Så här görs DNA-analyser på varg

Följ med in på DNA-laboratoriet på Grimsö forskningsstation.

7	Vargläget

Vargarna i Sörmland är kvar och valpar är födda i Östergötland.

8 Guldschakalen kommer!

Vargens släkting på frammarsch i Europa, har nått Norden.

10 EU-dom: Stränga krav för finsk vargjakt
Skyddet i Art- och habitatdirektivet har tolkats av EU-domstolen.

14 Vargens långvariga vänner i Finland
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Rovdjursföreningens finska systerorganisation presenterar sig.

16 De är söta sa räven om plommonen
Det gäller bara att komma åt dem....

18 Så här känner man igen sälarter

Handledning: Lär dig se skillnaden mellan gråsäl och knubbsäl.

21 Ny tillökning av vargar i Danmark

Ännu en valpkull född i grannlandet. Myndigheterna agerar konstruktivt.

22 järvstammen kan vara sårbar

Extremt låg genetisk variation samt isolering, visar nya studier.
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22 Licensjakt på fridlysta järvar
Historiskt jaktbeslut trots fredad art och svag genetik.

23 	Lojakt i Sydsverige utan skäl

Beslut om licensjakt på fredad art saknar motiv och kommer att överklagas.

24 Kom järven rakt på spåret

Lyckad exkursion i skogsjärvarnas sydliga område.

26 Rättsrutan

Sköt varg av ”oaktsamhet” – därför dömdes inte jaktbrottet som grovt.

27 Stor demonstration i Norge
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Mer än 2000 personer samlades i Oslo för budskapet att skydda rovdjuren.

27		 Föreningen i farten

Balkongbiologer, utflykt i Florarna och rovdjursföredrag.

29 	Föreningsnytt

Årsmöteskallelse, regionaktiviteter. Krönikan: ”Anteckningar vid en falnande eld.”

32 	Rovdjurskalendern 2020

Beställ julklappen från Rovdjursföreningen som räcker hela året.
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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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