
NÄR: Tisdag 14 september kl 9.00-15.00 
VAR: Digital plattform. Länkar och praktiskt information meddelas till anmälda
VAD: Läs mer på nästa sida! 
Detaljerat program läggs ut på Rovdjurscentrets webbplats, www.de5stora.com
ANMÄLAN: Anmäl dig till anmalan@de5stora.com senast måndag 13 september
FRÅGOR: Frågor skickas till info@de5stora.com

Webbinarieserien vänder sig till alla som arbetar med eller har ett intresse för 
frågor om rör illegal jakt och jaktsabotage. Syftet är att skapa ett gemensamt 
kunskapsunderlag som alla berörda ska kunna ha nytta inom 
respektive verksamhet. Serien har skapats i bred samverkan 
mellan viltförvaltare, forskare och intresseorgan-
isationer på initiativ av Länsstyrelsen Värmland.

VARMT VÄLKOMNA!

Illegal jakt och jaktsabotage
Nu är det dags att anmäla sig till den tredje delen i webbinarieserien om 
illegal jakt och jaktsabotage. Denna gång fokuserar vi på intresse-
organisationer. Har organisationer ett ansvar för att förebygga och mot-
arbeta illegal jakt och jaktsabotage? Vilka fördomar finns kring vilka som 
jagar illegalt eller ägnar sig åt jaktsabotage? Vilken roll spelar organ-
isationer och media i debatten och synen på illegal jakt och jaktsabotage? 
Detta och mycket mer samtalar vi om under dagen.

ANMÄL D
IG NU!
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Välkomna till den tredje delen i 
webbinarieserien om illegal jakt och jaktsabotage!

Efter de två första sändningarna om forskning och förvaltning fokuserar vi nu på 
intresseorganisationernas perspektiv i frågorna. Det blir en dag fylld av samtal 
och erfarenheter från organisationer som jobbar med såväl jakt, naturvård som 
djurrätt. 

Bland annat deltar:   

• Solveig Larsson, Jägarnas Riksförbund
• Sandra Jönsson, WWF
• Katrin Vels, NOAH - for dyrs rettigheter
• Oscar Alarik, Svenska Naturskyddsföreningen
• Gölin Carina Gerken Christiansen, Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik
• Magnus Orrebrandt, Rovdjursföreningen
• Gunnar Glöersen, Svenska Jägareförbundet
• Martin Smedjeback, Save Movement Sverige
• Christina Aitamaa och Kristoffer Pettersson, Det första jaktlaget
• Jenny Wiik, Svenska Samernas Riksförbund

Fler organisationer tillkommer.

Webbinariet är öppet för alla. Skicka gärna denna inbjudan vidare till kollegor 
och berörda.

Frågor att ta upp under dagen kan skickas i förväg till info@de5stora.com. 
Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor direkt under sändningen.

Länk till sändning del 1 den 14 december 2020 

Länk till sändning del 2 den 24 mars 2021

https://www.youtube.com/watch?v=KEuNqknWef4&list=PLOaJiqLX46deY8SXJP9-ARjEpps-jFS5u&index=1&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=QmHw8Oqaklw

