Seminarium

Fäbod & rovdjur för en rikare framtid
- om bevarande av biologisk mångfald och kulturmiljö

Rovdjurscentret i Järvsö
7-8 maj 2013

Rovdjur och fäbodbruk är viktiga
faktorer om Sverige ska uppnå målen
kring bland annat biologisk mångfald,
ett rikt odlingslandskap, landsbygdsutveckling och kulturmiljö.
För att nå målen bör vi trygga de levande
fäbodarna och dess artrikedom - samtidigt
som vi hyser livskraftiga rovdjursstammar.

Välkomna!

Välkommen att diskutera lösningar ur ett
helhetsperspektiv!
Pris: 650 kr inkl fika, lunch, middag
Anmälan senast 22 april:
info@de5stora.com
0651-411 70
Anmälan är bindande efter 22 april.
Ange fakturaadress och ev specialkost!

Seminariet arrangeras och finansieras av:

Seminarium

Fäbod & rovdjur för en rikare framtid
- om bevarande av biologisk mångfald och kulturmiljö

Program:
7 maj
10.00 Registrering och fika
11.00 Arrangörer hälsar välkomna
11.10 Invigning av Barbro Holmberg landshövding Gävleborg
11.30 Lunch på Järvzoo
12.30 Fäbodbrukets kulturvärde, Fabian Mebus, Riksantikvarieämbetet
13.10 Artrikedom i fäbodbrukets spår - hävdgynnade arter
Stefan Olander, florainventerare och restauratör av naturbetesmarker
Anders Jonols, Länsstyrelsen Dalarna
13.50 Hotade husdjursraser, Göte Frid, Jordbruksverket
14.10 Bensträckare med förfriskning
14.20 Utmarksbete - ett biologiskt kulturarv och en resurs för en hållbar framtid
Tomas Ljung, Länsstyrelsen Dalarna
15.00 Rovdjur och fäbodbruk, Pauline Palmcrantz, Sveriges fäbodbrukare
15.20 Skadestatistik och förebyggande åtgärder, Inga Ängsteg, Viltskadecenter
15.50 Fika med smörgås
16.20 Naturvårdsverkets och länsstyrelsens tankar kring arbetet med att nå
de miljömål som berör såväl rovdjur som fäbodbruk.
17.00 Dagen avrundas
18.30 Gemensam middag i byn
8 maj
08.30 Hur går vi vidare? Dialog/workshop om framtiden
11.00 Enklare lunch på Rovdjurscentret
11.30 Avresa med buss mot Svedbovallen och Våsbo kulturreservat inkl fika
16.00 Senast tillbaka på Rovdjurscentret
Med reservation för ändringar
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Några av de frågeställningar som behandlas under workshopen:
- Hur kan vi gemensamt förbättra förutsättningarna för levande fäbodar och bevarandet av stora rovdjur? Vilka faktorer kommer vara mest avgörande i framtiden?
- På vilka konkreta sätt kan förvaltningen och fäbodbruket utveckla sina respektive verksamheter för att minska målkonflikten?
- Finns det några ”nya” sätt för att skydda betesdjuren mot rovdjursangrepp och
därmed trygga brukarnas arbetssituation?
- Behövs förändringar i lagstiftningen och/eller forskning?

För dig som vill ha logi:
Del i stuga vid Rovdjurscentret
Enkelrum 795 kr, dubbelrum 485 kr
Inkl frukost, lakan, handdukar
Bokas via Rovdjurscentret i samband med
anmälan!
Järvsö Sleep’n Eat, nära Rovdjurscentret
Från 175 kr/person
www.jarvsosleepneat.se
Hotell Järvsöbaden, nere i byn
Enkelrum 1250 kr/person
www.jarvsobaden.se
Fler logialternativ på www.jarvso.se

