
De stora rovdjuren 
Seminarium för informatörer 19-20 april 2018

                         Rovdjurscentret bjuder in dig som brukar informera, 
                      berätta eller svara på frågor om de stora rovdjuren.

Dagarna ger dig en uppdatering på det senaste inom förvaltningen, 
debatten och forskningen. Tillsammans diskuterar vi vilka olika sätt som 
rovdjursinformation kan framställas på och vad som är viktigt om man vill 
sprida en allsidig kunskap och skapa en konstruktiv dialog. Vi provar 
också några metoder och övningar med tema rovdjur som kan användas 
för grupper i olika åldrar.

Datum: 19-20 april 2018 
Plats: Rovdjurscentret De 5 Stora i Järvsö
Avgift inkl fika och luncher: 800 kr
Erbjudande logi enkelrum/dubbelrum inkl frukostbuffé hos vår granne Bergshotellet: 1250 kr/800 kr per person 

Bokas separat på Bergshotellet med kod 588340. Fler logialternativ se jarvso.se!

Anmälan: info@de5stora.com eller 0651-411 70 senast 19 mars *

Varg, björn, järv 
och lodjur

* Anmälan är bindande
   efter 19 mars. 



Preliminärt program

19 april
09.30 Registrering och fika

10.00 Välkommen till Rovdjurscentret, praktiska detaljer

            Presentation av deltagare 

            Inledning - rovdjursinformation i olika forum

10.30 Uppdatering kring rovdjurens biologi och interaktioner. (Rovdjurscentret är anförande med 

            eventuella gästföreläsare)

12.00 LUNCH

13.00 Uppdatering kring konflikter, möjligheter och förvaltning - bland annat attitydundersökningar, nya

             siffror för viltets värde, nya viltstrategin, senaste viltskadestatistiken och forskning om björn-

             predation på ren. (Rovdjurscentret är anförande med eventuella gästföreläsare)

14.40 FIKA

15.00 Vad hörs i debatten? Intresseorganisationernas fokusområden.

15.30 Diskussion - vad är syftet och målet med rovdjursinformation?

16.00 Guidad tur i centrets utställning där vi berättar om Rovdjurscentrets verksamhet och syfte. 

17.00 Mingel med tilltugg

19.00 Gemensam middag för den som vill (OBS! Ingår ej i deltagaravgiften)

20 april
08.30 -14.00 Diskussion, workshop och övningar (inkl fika och lunch):

Exempel på frågeställningar:

Vad behövs för en konstruktiv debatt? Vilka är de största utmaningarna? 

Vilka målgrupper är viktigast att nå?

Vilka påståenden/frågor/kommentarer/teman är svårast att bemöta?

Vilka olika forum finns för rovdjursfrågan och vad är viktigast i de olika forumen? Vad är gemensamt och 

vad skiljer dem åt?

Vilka resurser behövs för att nå målet?

Vilken roll/ansvar har vi som informatörer?

Är det som inte sägs också information? 

Innan seminariet kommer anmälda deltagare få viss förhandsinformation och en enkät. Syftet 

med det är att alla ska vara på ungefär samma kunskapsnivå när vi möts, samt att vi ska kunna 

justera upplägget och frågeställningar utifrån önskemål och erfarenheter.


