Inbjudan till seminarium

Hund och varg
- Skillnader och likheter

Seminariet vänder sig till den breda allmänheten som är intresserade av kopplingen mellan vårt mest omdiskuterade rovdjur vargen
och vårt mest älskade husdjur hunden.
Vad skiljer dessa åt och vilka likheter ser vi.

22 maj 2015
Rovdjurscentret De 5 Stora i Järvsö

Ur programmet:
Hund och varg berör oss människor. Rovdjurscentret De 5 Stora har till uppgift att informera om de stora rovdjuren och vargen är den som berör oss
både positivt och negativt. Idag får vi lära oss mer om likheter och skillnader mellan hund och varg. Hur ser skadestatistiken ut och hur kan hundarna
hjälpa till att minska skadorna på tamdjur. Hur används hunden som hjälpmedel vid jakt och villka egenskaper söker man i avelsarbetet.
Vi passar också på att inviga vår besökshundgård som byggts för att undvika
hundar i varma bilar. Agria och Svenska Kennelklubben är sponsorer.

Skillnader och likheter Hans Temrin och Christina Hansen, Stockholms Universitet
Redovisning av det pågående forskningsprojektet med hund och vargvalpar som är förlagt på Tovetorps
forskningsstation
Boskapsvaktande hundar, Inga Ängsteg, Viltskadecenter
Antalet boskapsvaktande hundar ökar men användandet ställer höga krav på både ägare och hundar. Hur
tränar man dessa hundar och vilka möjligheter finns att öka användandet.
Skador på hundar orsakade av varg och övrigt vilt, Anna-Karin Thulin, Agria
Skadorna för 2014 presenteras och vi får en redogörelse för hur regleringen av skador fungerar och vilka
ersättningar som ges.
Anpassningen av jakthundar ur historiskt perspektiv, Björn Eek, Svenska Kennelklubben
Hur har hundarna över tid anpassats för att tjänstgöra för oss människor under jakt. Hur kan dagens hundraser tränas och anpassas till rovdjurförekomsten och vilka egenskaper söker man i avelsarbetet.

Paneldebatt

Välkomna!

Pris: 275 kr inkl lunch och fika
Datum: 22 maj kl 10.00-15.00
Plats: Rovdjurscentret De 5 Stora i Järvsö
Anmälan senast den15 maj till info@de5stora.com
Uppge faktureringsadress och eventuell specialkost
För mer information ring: 0651-411 70

