IENE-seminarium
2a inbjudan

Viltolyckor
Seminarium med svenska IENE, onsdag	
  30	
  november	
  2011
Trots långvarigt arbete med att minska viltolyckorna ökar antalet
viltolycksrapporter stadigt. De senaste åren har nya rekordsiffror noterats.
Hundratusentals djur dör årligen längs svenska vägar och järnvägar. Trafikdöden
utgör en allt viktigare faktor för många djurpopulationer och kan på sina håll vara
den enskilt största dödsorsaken. Det krävs nya krafttag i förebyggande syfte och
nya riktade åtgärder för att effektivt motverka viltolyckorna i Sverige. Samtidigt
finns oklarheter kring dataunderlag och ingen riktig samsyn kring problemets art.
För att lyckas vända utvecklingen krävs samverkan mellan alla berörda.
Vid seminariet ges en översikt över viltolycksproblemets hela bredd – vid sidan
om trafiksäkerhet och samhällsekonomi även naturvård, viltförvaltning och etik.
Nya rön om viltolyckor på väg och järnväg presenteras. Utrymme ges för
diskussion kring orsaker och åtgärder, och kring nya aspekter på problematiken.
Avsikten med seminariet är att skapa förutsättningar för en gemensam
problembild, och därmed lägga grunden för en ny viltstrategi för Trafikverket och
Nationella Viltolycksrådet.
*
IENE-seminarierna är ett tillfälle att få en överblick över vad som är på gång både i
Sverige och internationellt inom området ekologi och transportinfrastruktur. En
viktig funktion med IENE är att utgöra ett forum för diskussioner och
kunskapsutbyte och dagen bjuder som vanligt på goda möjligheter till mingel
och nätverkande.
Tid: Onsdagen 30 november 2011, kl 09.30-15.30
Plats: Lundqvist&Lindqvist, Stockholm (vid Klara Strand, 5 min promenad från
Stockholms central)
Kostnad: 370 kr plus moms (självkostnad för lunch och fika)
Anmälan: Senast 18 november via anmälningsformulär på
http://www.dinkurs.se/appliance/?event_id=9413
Anmälan är bindande och avgiften faktureras i efterhand.
OBS: Antalet platser är begränsat!

Ur programmet
Nytt fokus på viltolyckor
Anders Sjölund och Ulrika Lundin, Trafikverket
Nationella Viltolycksrådets arbete
Lars Sävberger, Nationella Viltolycksrådet och Rikspolisstyrelsen
Viltolyckor på väg och järnväg– nya rön om antal och kostnader
Andreas Seiler, SLU
Viltstammarnas utveckling – vad visar viltövervakningen?
Jonas Kindberg, SLU och Sv. Jägareförbundet
Viltolyckor och viltförvaltning
Daniel Ligné, Sv. Jägareförbundet
Viltolyckor ett växande naturvårdsproblem
J-O Helldin, SLU
Etiska aspekter på viltolyckor
Helena Röcklinsberg, SLU
Kan viltolyckor förebyggas av körsätt och vägmiljö?
Annika Jägerbrand,VTI
Paneldiskussion
I panelen ingår förutom dagens föreläsare även Chister Pettersson, Naturvårdsverket
samt Christer Kalén, Skogsstyrelsen
Moderator är Fredrik Berg, informatör på Rikspolisstyrelsen

Seminariet arrangeras i samverkan med Trafikverket och Nationella
Viltolycksrådet.
Ett mer detaljerat program kommer inom kort – se www.iene.se.
Välkommen!
J-O Helldin, CBM och IENE-sekretariatet, SLU
Anders Sjölund, Trafikverket
Lars Sävberger, Nationella Viltolycksrådet och Rikspolisstyrelsen

-------------------------------------------------------------------------------------------Infra Eco Network Europe (IENE) är ett internationellt nätverk för utbyte av
kunskap och erfarenheter mellan forskare och praktiker med intresse för frågor inom
transportinfrastruktur, ekologi och landskapsfragmentering. Ett svenskt IENE
startade under 2009. IENE koordineras för närvarande av Centrum för biologisk
mångfald med stöd av svenska Trafikverket.
www.iene.info • www.iene.se
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