
 

Anmäl dig nu! Se information på nästa sida  
 

Sveriges Vildnad arrangerar seminariet med stöd från Kungliga Patriotiska Sällskapet.  
 

Vad har hänt med våra viltstammar? 

Seminarium på Öster Malma och digitalt, fredagen den 25 november kl. 10.00 – 16.00 

Sveriges viltstammar förändras kontinuerligt. Sedan tiden kring millennieskiftet har ett antal viltarter från vitt 

skilda livsmiljöer uppvisat exceptionella populationsökningar. Här återfinns en del klövviltarter såväl som gås- och 

sälarter. Andra arter har minskat på kortare eller längre sikt. Hit hör älgen, men också en rad fåglar i 

jordbrukslandskapet samt i hav- och kustband. För en del hittills jaktbara fågelarter, som ejdern, togs jakttiden 

bort förra året. Seminariets syfte är att belysa övergripande förändringar i viltfaunan och bakomliggande orsaker. 

Syftet är också att inspirera till samtal om viltförvaltningens möjligheter och utmaningar. Hur ska arter som ökar – 

eller minskar – förvaltas för framtiden? Vad krävs för att vända trender? Lokalt såväl som internationellt? 

9.50  Är deltagare välkomna att slå sig ner i salen eller ansluta digitalt. Praktisk information. 

10.00-10.05   Hälsningsanförande Peter Eriksson, ordförande Svenska Jägareförbundet 

10.05-10.10 Inledande ord om dagen Bodil Elmhagen, Svenska Jägareförbundet 

10.10-10.30     Vad har hänt med Östersjöns fiskbestånd, och hur påverkas de av säl och skarv? 

Ulf Bergström, SLU Uppsala 

10.35-10.55  Hur har det gått för Sveriges jaktbara fågelarter under det senaste halvseklet? 

Martin Green, Svensk Fågeltaxering, Lunds universitet 

11.00-11.05  Bensträckare 

11.05-11.25  Vad har hänt med ejdern – status och internationell förvaltningsplan 

Niklas Liljebäck, Svenska Jägareförbundet 

11.30-12.00  Människans psykologi i förvaltningen av vilt 

Maria Johansson, Lunds tekniska högskola/Lunds universitet 

12.00-13.00   Lunchpaus 

13.00-13.20        Vad har hänt med dalripan och fjällripan? 

Maria Hörnell-Willebrand, Høgskolen i Innlandet 

13.25-13.45  Gäss – hur går det för populationerna och vilka utmaningar står förvaltningen inför? 

Johan Månsson, Viltskadecenter/SLU 

13.50-13.55  Bensträckare 

13.55-14.15  Vad händer med Sveriges klövvilt? 

Fredrik Widemo, SLU Umeå  

14.20-14.40  Klövviltet och artrikedom – Effekter av olika sorters skog och fodertillgång på hjortviltets 

hälsa och betesskador, samt på skogens mångfald 

Annika Felton, Sydsvensk skogsvetenskap, SLU 

14.40-14.50  Bensträckare 

14.50-15.20   Viltförvaltningens tre b(en) för att uppnå balans: Bevara, Bruka, Begränsa  

Naturvårdsverket (Mona HansErs), Artdatabanken (Henrik Thurfjell) och Svenska 

Jägareförbundet (Daniel Ligné) om sina perspektiv inför panelsamtalet 

15.20-16.00  Panelsamtal och summering – Vad behövs i framtiden?  



 

Seminarium på Öster Malma och digitalt, fredagen den 25 november kl. 10.00 – 16.00  

 

Anmälan och praktisk information 

Årets seminarium hålls på Öster Malma https://www.ostermalma.se/ utanför Nyköping. För deltagare på Öster 

Malma ingår lunch. Seminariet sänds digitalt från Öster Malma för åhörare som inte har möjlighet att vara med på 

plats.  

Seminariet är kostnadsfritt, men deltagare ska anmäla sig via ett mejl till sverigesvildnad@jagareforbundet.se: 

Ange i anmälan om du: 

1. Anmäler dig för att delta som åhörare på plats på Öster Malma. Tillgängliga åhörarplatser kommer 

fördelas enligt principen ”först till kvarn”. Om du anmält dig för deltagande på Öster Malma är du 

automatiskt anmäld till webb-seminariet i händelse att deltagande på Öster Malma inte kan erbjudas. 

Anmäl dig senast 21 oktober.  

 

2. Anmäler dig för att delta i webb-seminariet som åhörare via internet. Dagen innan seminariet får 

du per mejl de inloggningsuppgifter som krävs för att ansluta till seminariet. Ange i anmälan till vilken 

mejladress du vill att vi ska skicka inloggningsuppgifterna, om du vill ha dem till en annan adress än den 

du mejlar från. Anmäl dig senast 23 november. 

Om Sveriges Vildnad 

Sveriges Vildnad är en fristående stiftelse med syftet att bland annat stödja svensk viltförvaltning. Sveriges 

Vildnad inrättades på initiativ av Svenska Jägareförbundet och med bidrag från institutioner och personer med 

vilt- och naturintresse. Stiftelsen leds av ett förtroenderåd om sextio personer. Det årliga seminariet organiseras av 

tjänstemän på Svenska Jägareförbundet å stiftelsens vägnar.  

 

Hantering av personuppgifter  

Du får inbjudan för att du tidigare deltagit på Sveriges Vildnads seminarium, eller för att du genom din 

yrkesverksamhet bedömts vara potentiellt intresserad av frågor som rör vilt. Genom att anmäla dig till Sveriges 

Vildnads seminarium 2022 godkänner du att dina personuppgifter (namn, e-post och eventuell organisation) 

sparas på organisatörens interna deltagarlista. Inför Sveriges Vildnads årliga seminarium brukar organisatören 

skicka ut inbjudan med program per e-post till alla anmälda till seminariet de senaste tre åren. Om du inte vill få 

utskick inför kommande års seminarium, meddela detta till sverigesvildnad@jagareforbundet.se. Då raderas dina 

personuppgifter.  

I enlighet med GDPR vill vi också informera deltagare i webbseminariet (som kommer sändas via Teams) om att 

det kan hända att ditt namn kan komma att synas i bild vid något tillfälle, exempelvis om du använder chatten. 

Om du inte vill att ditt fullständiga namn ska synas, så räcker det att du fyller i ett kortare namn eller alias när du 

som webb-åhörare loggar in till seminariet. Om du väljer att fylla i ditt fullständiga namn så godkänner du genom 

detta att ditt namn visas, i den händelse att detta skulle ske. 
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