
Det sägs att vi aldrig haft så talrika populationer av klövvilt, gäss och andra betande fåglar, men även stora rovdjur. 
Givetvis är det för många glädjande att arter som tidigare har varit sällsynta ökar i antal, 
men när populationerna blir nog stora kan de också skapa problem och hamna i konflikt 
med skogs- och jordbruk och rennäring. En stor utmaning är därför att kunna styra eller 
begränsa populationsutvecklingen, för att bättre hantera olika målkonflikter. 

KSLA:s Viltförvaltningskommitté har under tre års tid – tillsammans med en rad berörda 
aktörer – identifierat viltförvaltningens utmaningar, men även diskuterat vad som behöver 
förändras för att vi ska kunna styra viltstammarna effektivare. Under seminariet presen-
terar vi resultaten och diskuterar lösningar tillsammans med politiker, myndigheter och 
intresseorganisationer. Läs mer på www.ksla.se i den nyutgivna skriften KSLAT 2-2022 
”Svensk viltförvaltning nu och i framtiden”. 

Varmt välkomna! 

Eva Pettersson 
Akademisekreterare och vd 
 

Detta seminarium finansieras av Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fonder 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens främjar till samhällets gagn med stöd 
av vetenskap och praktisk erfarenhet jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten 
verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 
startade sitt arbete den 28 januari 1813.

Seminarium – tisdag 3 maj 2022

Tid & Plats
Tisdag 3 maj 2022 
kl 10–16 på KSLA, Drott-
ninggatan 95B, Stockholm, 
och Zoom – länken mejlas 
dagen före.

Avgift & Anmälan
Deltagaravgift, inkl lunch,  
300 kr, ledamöter 150 kr. 
Utan avgift: studenter och 
journalister samt digital 
medverkan. OBS! Vid sen 
avbokning debiteras 500 kr.
Anmälan görs senast 29/4 
på https://dinkurs.se/79196

Frågor 
Innehåll: Birigtta Naumburg 
birgitta.naumburg@ksla.se 
tel 08-54 54 77 07 
Övrigt: Agneta D Ohlson  
agneta.ohlson@ksla.se 
tel 08-54 54 77 12

Inbjudan till ett seminarium där vi belyser utmaningarna och diskuterar 
lösningarna inför framtidens viltförvaltning 

Hur ska viltet förvaltas? Utmaningar för framtidens viltförvaltning 
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Hur ska viltet förvaltas? Utmaningar för framtidens 
viltförvaltning 
Moderatorer: professor Camilla Sandström* och professor Göran Ericsson*, Viltförvaltningskommittén

09.45  Uppkoppling och samling

10.00  Inledning 
  Eva Pettersson*, Akademiens sekreterare och vd

10.15–10.45 Framtidens utmaningar   
  Professor Johan Elmberg och senior rådgivare Monika Stridsman*, Viltförvaltningskommittén

  Principer för viltförvaltning
  Jägmästare Per Olsson* och senior rådgivare Eva Thörnelöf*, Viltförvaltningskommittén

11.00  Lösningar nu och i framtiden 
  - Barksätter med fokus på vilt-, jord- och skogsbruk 
    Carl Henric Kuylenstierna*, ordförande Barksätters förvaltningsstyrelse 
  - Ericsberg – integrerad viltförvaltning
    Caroline Bonde Deichmann, Ericsbergs Slott, Viltförvaltningskommittén
  - Holmen Skog
    Peter Christoffersson, chef skoglig planering, Holmen skog 

12.00  Mingellunch 

13.00–13.45 Tema: Åtgärder   
  Elisabeth Nilsson, Viltskadekommissionen
  Daniel Ligné, riksjaktsvårdskonsulent, Svenska Jägareförbundet 
  Mats Forslund, expert handel med hotade arter, Världsnaturfonden

14.00  Vem ska bestämma över viltet? 
  Isak From (s), Maria Gardfjell (mp), Peter Helander (c), Elin Segerlind (v) och John Widegren (m)

15.00  Kaffe 

15.20–16.00 Vägen framåt? Vem ska ta frågan vidare?
  Johan Månsson, forskare Viltskadecenter, SLU  
  Hanna Ek, biträdande enhetschef, Naturvårdsverket 
  Maria Falkevik, vilthandläggare, Länsstyrelsen Värmland
  Matts Rolander, regional samordnare, Skogsstyrelsen

  *) Ledamot av KSLA

  


