
NÄR: Tisdag 14 september kl 9.00-15.00 
VAR: Digital plattform. Länkar och praktiskt information meddelas till anmälda
VAD: Program på nästa sida! 
ANMÄLAN: Anmäl dig till anmalan@de5stora.com senast måndag 13 september
FRÅGOR: Frågor om webbinariet skickas till info@de5stora.com. Hit kan du även 
skicka frågor att ta upp under dagen. 

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!

Fo
to

: L
uk

as
 B

la
sk

ev
ic

iu
s



Program webbinarium del 3 om illegal jakt och jaktsabotage 

08.50 Teknisk och praktisk genomgång. 
09.00 - Webbinariet börjar. Välkommen!  
  - Vad har vi lärt oss hittills? Reflektioner från tidigare seminarier.
  - Fördomar och att känna sig orättvist utpekad.
10.00  Paus
10.10 - Att sabotera jakt och att hantera jaktsabotage.
  - Perspektiv på jakt, vilt och olagliga handlingar. 
  - Har intresseorganisationer ett ansvar för att förebygga och 
  motarbeta illegal jakt och jaktsabotage?  
11.40  LUNCH 
12.40 - Välkommen tillbaka. Sammanfattning av förmiddagen.
  - Medias roll i debatten och synen på illegal jakt och jaktsabotage.
13.45 Paus
14.00 - Att arbeta systematiskt mot illegal jakt och jaktsabotage.  
  - Sammanfattning av webbinarieserien. Avslutning.
15.00 Eftersnack. Menti är öppet för fler synpunkter och förslag.

Deltagande under dagens samtal är: 

Solveig Larsson, ordförande Jägarnas Riksförbund ● Magnus Orrebrandt, ordfö-
rande Svenska Rovdjursföreningen ● Jenny Wik Karlsson, verksamhetschef och 
förbundsjurist Svenska Samernas Riksförbund ● Gunnar Glöersen, jaktvårdskon-
sulent Svenska Jägareförbundet ● Joacim Lindwall, reporter och programledare 
Naturmorgon P1/P4 Gävleborg Sveriges Radio ● Johanna Parikka Altenstedt, ju-
rist och ordförande Djurens röst i Sverige ● Oscar Alarik, förbundsjurist Svenska 
Naturskyddsföreningen ● Gölin Carina Gerken Christiansen, ordförande Folkak-
tionen Ny Rovdjurspolitik ● Siri Martinsen, ordförande NOAH – for dyrs rettig-
heter ● Simon Lindgren, forskare Umeå Universitet (förinspelat) ● Aku Ahlholm, 
forskare och kommunikationschef jakt- och fisketjänster, finska Forststyrelsen 
(förinspelat).


