
 

 

 

 

Seminarium 
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 
 

Viltförvaltningen – dags för gemensamt ansvar  
 

Tid Tisdag den 21 november, kl 10.00–16.00 (registrering och kaffe från kl 09.30) 

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 14 november via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 14 november, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

Avgift 250 SEK 

Frågor Innehåll: Birgitta Naumburg, birgitta.naumburg@ksla.se, tel 08-54 54 77 07 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 

Webb Seminariet sänds via länk på www.ksla.se 

 Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen Stundande Skördar, Svenska jägarförbundet och 
svensk skogsnäring 

 

För att uppnå intentionerna i riksdagsbeslutet om att ”skapa en älgstam av hög kvalitet i balans med 

betesresurserna” har ledningarna för det samlade skogsbruket och Svenska jägareförbundet enats kring ett 

grundläggande förhållningssätt och en gemensam inriktning i arbetet med landets klövviltsförvaltning, det 

s.k. Handslaget. Syftet med Handslaget är att skapa ett bra samarbetsklimat och utgöra ett stöd för den 

regionala och lokala förvaltningen av klövvilt. Det har dock visat sig svårt att nå ut med detta på regional 

och lokal nivå. 

 

Vad händer när parter med olika intressen träffar en överenskommelse och vad krävs för att samtliga parter 

ska leva upp till det man har kommit överens om?  

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) tillsammans med Jägareförbundet och det samlade 

skogsbruket bjuder in till ett seminarium för att diskutera hur skogsbrukets och Svenska jägareförbundets 

överenskommelse rörande klövviltförvaltningen ska få genomslag. Frågor som kommer att diskuteras är 

bl.a. vilka kriterier och vilken kunskap behövs för att en överenskommelse ska fungera. Hur kan parterna få 

det att fungera bättre såväl regionalt som lokalt?  

 

Under seminariet kommer vi att få höra om upprinnelsen till Handslaget samt vilken roll överenskommelser 

på nationell nivå kan spela för genomförandet av klövviltförvaltningen på regional och lokal nivå. Vilka 

kriterier krävs för att överenskommelsen ska nå framgång på kort och lång sikt samt vilken typ av 

uppföljning behövs? Några exempel på när parterna har lyckats lokalt kommer att presenteras. 

 

Vi ser fram emot en spännande dag med intressanta och framåtsyftande diskussioner. Du som inte har 

möjlighet att komma till Stockholm kan följa seminariet på webben då det kommer att webbsändas. 

 

Välkomna! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ksla.se/
https://dinkurs.se/appliance/?event_id=48475
http://www.ksla.se/
mailto:gun.askero@ksla.se
http://www.ksla.se/
http://www.ksla.se/wp-content/uploads/2017/10/Handslaget.pdf


 
 

Program 
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 
 

Viltförvaltningen – dags för gemensamt ansvar  
 

Tisdag 21 november 2017 
 

Moderator Henrik Ekman, vetenskapsjournalist och ledamot i KSLA 
 

09.30 Samling och registrering 

10.00 Välkomna 
Eva Pettersson, akademiens sekreterare och VD, KSLA 

 

10.10 Kort historik kring processen fram till Handslaget 

Maria Norrfalk, utredare av älgförvaltningen 

 

10.30 Handslaget, varför behövs det?  

Björn Sprängare, tidigare ordförande i Svenska jägareförbundet 

Mats Sandgren, VD SCA Skog AB 

Sven-Erik Hammar, ordf. LRF Skogsägarna 

 

11.10 Vad krävs för att Handslaget ska fungera?  

Camilla Sandström, professor, Umeå Universitet 

Annelie Sjölander Lindqvist, docent, Göteborgs universitet 
 

11.40 Diskussion 
 

12.00 Lunch 
 

13.00 Exempel från olika delar av landet  

Göran Örlander, skogsstrateg, Södra Skogsägarna 

Per Österberg, projektledare Teknik och verksamhetsutveckling, SCA  

Peter Eriksson, egen företagare, Ammeråns Jakt & Fiske 

Jesper Einarsson, funktionsansvarig Jakt och Viltförvaltning i Region syd, Svenska 

jägarförbundet 

 

14.15 Kaffe 
 

14.45 Paneldiskussion 

 

15.50 Sammanfattning 

Henrik Ekman 

16.00 Avslutning 

 

http://www.ksla.se/

