
Illegal jakt och jaktsabotage
Nu är det dags att anmäla sig till den första delen i webbinarieserien om 
illegal jakt och jaktsabotage. Fokus för denna dag är forskning på områ-
det. Se program på nästa blad!

Webbinarieserien vänder sig till alla som arbetar med eller intresserar 
sig för dessa frågor. Syftet är att skapa ett gemensamt kunskapsunderlag 
som alla berörda ska kunna ha nytta av inom respektive verksamhet. 

NÄR: Måndag 14 december kl 09.00- 15.00 
VAR: Sänds från Rovdjurscentrets studio i Järvsö. Mer information om platt-
           form, länkar mm meddelas till anmälda
VAD: Se program nästa sida
ANMÄLAN: Anmälan görs till info@de5stora.com senast torsdag 10 dec
Frågor till föreläsare kan skickas in i förväg till info@de5stora.com 

Webbinarieserien har skapats i bred samverkan mellan viltförvaltare, forskare 
och intresseorganisationer på initiativ av Länsstyrelsen Värmland. 
De andra delarna i serien sänds under början av 2021 och kommer
ha fokus på illegal jakt och jaktsabotage utifrån förvaltning, 
organisationer och framtida utmaningar. 

SPRID GÄRNA VIDARE TILL KOLLEGOR OCH BERÖRDA!

ANMÄL D
IG NU!



08.30 Teknisk koll 
Anslut i god tid för att säkerställa att allt fungerar. 
08.50 Teknisk och praktisk genomgång
Vi går igenom teknik och praktiska detaljer.

09.00 Webbinariet börjar. Välkommen!
Inledning av moderator Maria Falkevik.

09.15 Vad är jakt? Om historisk förändring i synen på jakt och vilt
Karin Dirke, docent i idéhistoria, Stockholms universitet

09.40 Populationstrend och illegal jakt på varg i Sverige (2001-17) 
Håkan Sand, Forskare FLK vid Institutionen för ekologi; S, Enheten för viltekologi, 
Sveriges lantbruksuniversitet

10.05 Sammanfattning av forskning kring illegal jakt i Finland (hålls på engel-
ska)
Ilpo Kojola, Forskningsprofessor, Naturresursinstitutet Luke, Finland

10.30 PAUS
10.40 Hur tänker en djurrättsaktivist? 
Kerstin Jacobsson, professor i sociologi, Göteborgs Universitet

11.05 Mellan ”skjut, gräv, tig” och kaxiga nätkommentarer: Hur kommuniceras 
illegal jakt? 
Erica von Essen, forsker, Norsk institutt for naturforskning, NINA

11.30 LUNCH
12.30 Ulovlig jakt på store rovdyr: Holdninger i den norske befolkningen 
Olve Krange, Seniorforsker, Norsk institutt for naturforskning, NINA

12.55 Den illegale jaktens politiske dimensjon: Er jegeres aksept for illegal jakt 
støtte til frihetskjempere eller toleranse for kriminalitet?
Ketil Skogen, Seniorforsker, Norsk institutt for naturforskning, NINA

13.15 Paus
13.30 Brottsförebyggande rådet reflekterar över illegal jakt 
Lars Korsell, utrednings- och forskningsråd, Brottsförebyggande rådet

13.55 Ett polisiärt perspektiv på illegal jakt 
Paul Larsson, professor i kriminologi, Politihögskolen Oslo

14.15 Panelsamtal med dagen föreläsare
Diskussion och frågor under ledning av moderator Maria Falkevik.

15.00- 15.10 Sammanfattning, fortsättning och avslutning


