
Seminarium 16 oktober 2013

Vallande volontärer
& framtida forskning
- det senaste inom rovdjur-tamdjur 

Rovdjur och tamdjur i samma områden innebär ofta problem av olika slag. 
Den senaste tiden har flera underlättande faktorer vuxit fram. Seminarieda-
gens förmiddag syftar till att redovisa dessa nyheter. Under eftermiddagen 
diskuterar vi hur förvaltningen kan utvecklas ytterligare. Den som vill avrun-
dar dagen med teaterföreställningen Varg.

 
Tid: 16 oktober 2013. Start 10.00.

Plats: Rovdjurscentret De 5 Stora i Järvsö. Teatern spelas på Stenegård.

Priser: Alt 1: Seminarium (inkl. lunch och fika): 300 kr
    Alt 2: Seminarium + Vargteater: 520 kr
    Alt 3: Seminarium + Vargteater + Middag: 770 kr

Anmälan: Senast 1 oktober till eva@de5stora.com eller 0651-411 70
           Begränsat antal platser! Ange vilket alternativ du valt, fakturerings-   
                    adress, samt eventuell specialkost vid anmälan.

Förslag på logi finns på www.jarvso.se. 

Varmt välkomna!



Preliminärt program
10.00 Fika med smörgås

10.20 Seminariet inleds

10.30 Hjälp med underhåll av rovdjursavvisande stängsel 
Ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.

11.00 Vallande volontärer 
Om ideell arbetskraft vid fäbodarna. Ett samarbete mellan SNF, Rovdjursföreningen och 
Fäbodbruket.

11.40 Länsstyrelsen Gävleborgs akutgruppsverksamhet 
Länsstyrelsen berättar om sin utökade verksamhet.

12.00 Lunch

13.00 Forskning om sekundära skador vid rovdjursangrepp
Jens Jung, SLU, berättar om planerad forskning om sekundära skador.

13.30 Rapport från möte med riksdagsledmöter
Kort rapport från möte mellan Rovdjurscentrets råd och riksdagsledmöter.

13.40 Workshop
Deltagarna väljer bland olika frågeställningar.

16.00 Seminariet avslutas

Tillval:

18.00 Vargteater på Stenegård

20.00 Middag på Stenegård



VARG - drama, skratt och aktualitet

Spelas på Träteatern i Järvsö den 16 oktober kl. 18.00 

Bonden Göte sitter i fängelse efter att ha skjutit en varg. Under tiden vaktas hans 
gård av hans syster Solbritt, Sobritts son Perka och Perkas kompis Anneli. Deras 
delade åsikter i vargfrågan bäddar för konflikter... 

Varg är en pjäs för både vargkritiker och vargvänner -  och dem som kanske inte är 
särskilt intresserade av frågan alls. 

Av: Anders Duus
Regi: Robert Jelinek
Scenografi och kostym: 
Calle von Gegerfelt

Med: Anja Landgré, 
Caroline Rendahl 
och Joel Torstensson


