innehåll
allmänt
4 Inga hållbara skäl för licensjakt på varg
Beslut i fyra län om vargjakt i vinter. Rovdjursföreningen har överklagat.

6 Rovdjurens rätt

Ett stort antal skyddsjaktbeslut. Fredagskvällsbeslut hindrar överklagande.

7 Oskygghet är inte onaturligt
Vilda djur rör sig ofta nära bebyggelse.

8 Skyddsjakten i Långbogenreviret var fel
Kammarrätten gav SRF rätt. Frågor kvarstår om vargarna i reviret.

9 Européer Överväldigande positiva till vargen

7

Stor opinionsundersökning i sex europeiska vargländer visar massivt stöd för vargen.

10 Samarbete om varg över gränserna

Genetiskt utbyte inom Norden ska stärkas, även vargflyttning diskuteras.

11 Ingen hund begraven i våra vargars gener
Ny genetisk kartläggning av vargarna i Norden och Karelen.

12 Hur skyddsjakt kan förvandlas till troféjakt
Granskning av Naturvårdsverkets plötsligt nya lagtolkning efter 32 år.

15 Vargläget

Vargens spridning söderut fortsätter.

15 Licensjakt hotar åter de fridlysta lodjuren

16

Rovdjursföreningen har gått ut med protester och kommer att överklaga.

16 Lodjuret myste i solljuset

GRÄVLING

Ett fantastiskt och oväntat möte när naturfotografens kamera var med.

Bak- och framtass

18 Naturvårdsverkets Förslag gynnar ensidigt jakt

Spårlöpa av grävling.

Foto: Rolf Nyström

Grop för spillning.

Foto: Rolf Nyström

Foto: Hans Ring/N

ANDRA SPÅRTECKEN
. Ett typiskt spårtecken
efter grävling är de
decimeterdjupa gropar
de gräver ut för att
lägga sin spillning
Groparna placeras
i.
som revirmarkerin
gar utmed grävlingens
och även kring grytet.
stigar

19 Rättsrutan

Höger fram

ca 4,5 cm

Spår med häl

ca 5 cm

JÄRV

ca 6,5 cm

Naturskyddsintresset har inte beaktats i remiss om jakten i Sverige.

Höger bak

27

Grovt artskyddsbrott mot CITES förbud mot handel med hotade djur, gav fängelse.

Järv. Foto: Staffan

Widstrand/N

Spår av järv. Foto:

Mats Rapp

Parningen sker någon
gång mellan april
och augusti och
de, oftast två eller
tre, ungarna föds
i februari-mars. Lyan
grävs in i en hängdriva
eller placeras i ett
stenskravel.

20 Rekordlågt antal Rovdjursangrepp

TASSAVTRYCK. Ett
järvspår känner man
lättast igen på
storleken tillsammans
med den typiska spårställninge
I förhållande till sin
n.
vikt har järven mycket
stora
fötter. Antalet tår
är fem på både framoch bakfot. I
framfötterna syns
oftast häldynan.

Viltskadestatistiken visar positiv trend i år igen.

På hårt underlag som
skare, tunt snötäcke
eller i
vindpackad snö förflyttar
sig järven gärna i långsam
galopp. Man ser då
tassavtrycken i grupper
om tre eller
fyra. Ofta är spårgruppern
a mer eller mindre
snedställda i

förhållande till färdriktninge
n. Språngspåren i
lite djupare
snö tecknar ett parspår
med det ena spåret
snett framför
det andra, inte olikt
ett mårdspår men
betydligt större.

22 Topprovdjuren reglerar sig själva

20

25

Stora rovdjurs sociala strukturer begränsar populationer, visar forskning.

24 Recension

Boken Takaya: Unik dokumentation av en vargs liv på nära håll.

25 Rovdjursföreningens egen spårguide

Finns nu att köpa. Praktisk fälthandbok förgylld med fina rovdjursbilder.

26 Föreningen i farten

Uttervandring, ny arbetsgrupp och besök i vargrevir.

28-31 Föreningsnytt

Rovdjurskalendern 2021, fota till rovdjurskalendern 2022, årsmötet 2021,
presentationer, regionaktiviteter. Krönikan: Vargens närvaro blev glädjeämne.

26

32 Örnen glider in mot trädet i morgonljuset
Några morgontidiga fåglar väljer en tall att vänta in gryningen i.

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.
Nr 4 2020
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