
Dags att uppdatera Dags att uppdatera 
dig om rovdjur?dig om rovdjur?

Rovdjurscentret sänder en serie webbinarier som framför allt riktar sig 
till dig som brukar informera om eller svara på frågor om rovdjur. 

Webbinarierna kommer innehålla aktuell forskning om rovdjur, upp-
datering från rovdjursförvaltningen samt presentationer av intresse-
organisationer som berörs av rovdjursfrågan. 

Missa inte chansen att uppdatera dig, lyssna och ställa frågor! 

Datum och innehåll (mer detaljerat innehåll på nästa sida):

• 26 nov, kl 9-15: Aktuellt från forskning och förvaltning. Med representanter från
Naturvårdsverket, länsstyrelserna, Viltskadecenter och forskningsprojekt.

• 30 nov, kl 9-11.20: Rennäring och rovdjur. Med representant för rennäringen.
• 2 dec, kl 9-11.20: Viltturism och artbevarande. Med representanter för natur-

vård, artbevarande och viltturism.
• 9 dec, kl 9-11.20: Tamdjur och rovdjur. Med representanter från tamdjursnäring

och fäbodbruk.
• 10 dec, kl 9-11.20: Jakt och rovdjur. Med representanter från jakt, viltvård och

hundägare.

Webbinarierna är kostnadsfria. 
Anmälan senast den 24 november till info@de5stora.com

- fortbildning för rovdjursinformatörer- fortbildning för rovdjursinformatörer

Välkommen!Välkommen!



WWebbinarierna genomförs i samverkanebbinarierna genomförs i samverkan

Webbinarierna genomförs i samverkan med de intresseorganisationer som ingår i Rov-
djurscentrets råd.

Syfte och målSyfte och mål

Målet är att deltagarna på webbinarieserien i högre utsträckning ska kunna bemöta 
frågor och förmedla faktabaserad och uppdaterad kunskap om de svenska stora rovdju-
ren och inspireras till att förmedla information med hänsyn till de olika perspektiv som 
präglar frågan.  

Få ut det mesta!Få ut det mesta!

Webbinariets olika delar är fristående men samtidigt kopplade till varandra och du som 
deltagare får ut mest genom att delta på samtliga sändningar. 

Upplägg och praktikaliteterUpplägg och praktikaliteter

Webbinarierina kommer sändas via Youtube med möjlighet att göra inspel via menti 
samt mail. Inför varje tillfälle kommer en länk till mötet att skickas via mail två dagar i 
förväg. Varje pass inleds 15 minuter före programstart för att ge möjlighet till att 
kontrollera att all teknik fungerar som den ska. 

PROGRAMPROGRAM

26 nov - F26 nov - Forskning och förvaltning om stora rovdjurorskning och förvaltning om stora rovdjur

09.00 Registrering och teknisk koll

09.30 Välkomna! Webbinariet startar
Om webbinarieseriens syfte, deltagande och praktiska detaljer

09.45 Rovdjursstammarnas utveckling
Rovdjurscentret sammanfattar utveckling och trender för rovdjursstammarna.

10.15 Naturvårdsverket och länsstyrelserna
Lisa Svensson, Naturvårdverkets viltförvaltningsenhet och Mona HansErs, Länsstyrelsen Örebro, berättar 
om myndigheternas uppdrag och vad som är aktuellt just nu.

11.15 Paus
11.30 Viltskador och förebyggande åtgärder
Mia Levin, Viltskadecenter, berättar om deras arbete med förebyggande åtgärder och den senaste vilt-
skadestatistiken. 

12.00 LUNCH
13.00 Forskning om björn och lodjur 
Forskarna Andrea Friebe, Skandinaviska björnprojektet, och Henrik Andrén, Scandlynx, berättar om 
respektive forskningsprojekt och vad som är aktuellt just nu.

14.00 Forskning om varg och järv
Rovdjurscentret sammanfattar aktuell forskning om varg och järv.

14.30 Gemensamt samtal om hur verksamma aktörer kan bidra till att förmedla information och 
kunskap från forskning och förvaltning.

14.50 Sammanfattning, info om kommande delar i webbinarieserien 

15.00 Dagen avslutas



30 nov - Rennäring & rovdjur30 nov - Rennäring & rovdjur

09.00 Registrering och teknisk koll

09.30 Välkomna! Webbinariet startar
Om webbinarieseriens syfte, återkoppling från tidigare sända delar och praktiska detaljer

09.45 Förutsättningar, möjligheter och utmaningar för rennäringen
Representant för rennäring (namn meddelas senare) presenterar och berättar om rennäringen följt av ett 
modererat samtal där Rovdjurscentret och deltagare ställer frågor. 

11.00 Gemensamt samtal om hur verksamma aktörer kan bidra till att förmedla kunskap om ren-
näringen och rovdjur.  

11.20 Dagen avslutas

2 dec - 2 dec - Artbevarande, viltArtbevarande, viltturism & rovdjurturism & rovdjur

09.00 Registrering och teknisk koll

09.30 Välkomna! Webbinariet startar
Om webbinarieseriens syfte, återkoppling från tidigare sända delar och praktiska detaljer

09.45 Förutsättningar, möjligheter och utmaningar för artbevarande och viltturism
Representanter för artbevarande och viltturism presenterar och berättar följt av ett modererat samtal där 
Rovdjurscentret och deltagare ställer frågor. Deltagande representanter är Sandra Jönsson från WWF, Isak 
Isaksson från SNF, Jens Larsson från Djurparksföreningen, Per Axell från Rovdjursföreningen och Marcus 
Eldh, WildSweden.

11.00 Gemensamt samtal om hur verksamma aktörer kan bidra till att förmedla kunskap om artbeva-
randearbete, viltturism och rovdjur. 

11.20 Dagen avslutas

9 dec - Tamdjur & rovdjur9 dec - Tamdjur & rovdjur

09.00 Registrering och teknisk koll

09.30 Välkomna! Webbinariet startar
Om webbinarieseriens syfte, återkoppling till tidigare sända delar och praktiska detaljer

09.45 Förutsättningar, möjligheter och utmaningar för tamdjursnäring och fäbodbruk
Kenneth Jonsson från Svensk Fäbodkultur, Lotta Zetterlund från LRF och Gudrun Haglund från Fåravels-
föreningen presenterar och berättar om tamdjursnäringen och fäbodbruk följt av ett modererat samtal där 
Rovdjurscentret och deltagare ställer frågor.

11.00 Gemensamt samtal om hur verksamma aktörer kan bidra till att förmedla kunskap om tam-
djursnäring, fäbodbruk och rovdjur. 

11.20 Dagen avslutas

10 dec - Jakt, hund & rovdjur10 dec - Jakt, hund & rovdjur

09.00 Registrering och teknisk koll

09.30 Välkomna! Webbinariet startar
Om webbinarieseriens syfte, återkoppling till tidigare sända delar och praktiska detaljer

09.45 Förutsättningar, möjligheter och utmaningar för jägare och hundägare
Gunnar Glöersen från Jägareförbundet och Björn Eek från Kennelklubben presenterar och berättar om 
jakten och hundägandet följt av ett modererat samtal där Rovdjurscentret och deltagare ställer frågor.

11.00 Gemensamt samtal om hur verksamma aktörer kan bidra till att förmedla kunskap om jakt, 
hundägande och rovdjur.  

11.20 Dagen avslutas


