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TACK ni som gör det möjligt att genomföra Vargsymposiet 2018 

 
 

 
 



Anmäl dig så snart som möjligt! 
 

Det finns platser kvar i Vålådalen och du är hjärtligt välkommen! 
 
Tider 
Vargsymposiet startar kl 12 på måndag den 12 mars och avslutas med en lunch senast vid  
14-tiden på onsdag den 14 mars.   
 
Priser och boendealternativ 
Tack vare våra medfinansiärer kan vi fortsatt hålla låga priser för deltagande i Vargsymposiet. 
 
Alternativ 1 - 3 avser konferensavgift, kost & logi – från lunch måndag t o m lunch onsdag.   
 
Alt 1.  4 500 kr/person Helpension, hotellstandard, 2-bäddsrum i Vålådalen. 
   Vi kan erbjuda enkelrum mot en tilläggskostnad på 1 000 kr. 
 
Alt 2.  3 000 kr/person Helpension, hotellstandard, 4-bäddsrum i Vålådalen. 
 
Alt 3.  2 500 kr/person 2-bäddsrum i Östra Vålådalen, 6 km från Vålådalen. 

Toalett och dusch i korridor. 
  Logi och frukost i Östra Vålådalen. 
  Luncher och middagar i Vålådalen. 
 
Alt 4.  1 000 kr/person Konferensavgift tre dagar inkl fika och luncher.  
  Ej boende.  
 
Alt 5.     500 kr/person Konferensavgift en dag inkl fika och lunch.   
  
 
 

Anmälan och betalning 
Anmälan och bokning av boende m m sker till Taiga nature & photo. 
Du kan anmäla dig via vårt anmälningsformulär på hemsidan http://www.vargsymposiet.se 
Du kan också göra din anmälan genom att skicka ett mail till mats@taigaphoto.se  
Har du frågor är du välkommen att ringa till Mats på +46 70 647 52 25 
 
Ange alternativ enligt ovan, samt namn, adress, telefonnummer och fakturaadress.  
Notera om du har allergier eller önskemål om specialkost eller rumskompis. 
 
Vi fakturerar hela kostnaden, inklusive eventuella extra dygn som du vill tillbringa i Vålådalen. 
Betalningsvillkor 30 dagar.   
 
 
Du kan avboka till och med måndag den 26 februari utan kostnad.  
 
Vi är betalningsansvariga gentemot Vålådalen för samtliga bäddar som avbokas sent.  
Om du avbokar efter den 26 februari måste vi därför fakturera 75 % av din bokade kostnad.    
 
 

Vid frågor kontakta Mats eller Karin Ericson 
mats@taigaphoto.se / +46 70 647 52 25 
karin@taigaphoto.se / +46 70 380 40 02 

 http://www.vargsymposiet.se 
 



Upplev några extra dagar i Vålådalen med omgivningar 
 
Vålådalens Fjällstation erbjuder dig att bo några extra dygn, före eller efter Vargsymposiet, i 
direkt anslutning till symposiet. Priserna inkluderar logi, frukost och middag. Priset förutsätter att 
du bor i det rum som du har bokat under symposiet. 
 
Priset är 800 kr/person & dygn  
 
Vi sköter bokningen även för extra dygn, så du ska inte boka genom Vålådalen.    
 
 
 

Så här kan du ta dig till Vålådalen med tåg 
 
Om du kommer söderifrån, och inte vill åka bil, rekommenderar vi att du kommer till Vålådalen 
redan söndag kväll. Direkttåg avgår från Stockholm söndag 14:12 och anländer Undersåker 21:00.   
Till detta tåg finns bra anslutningar från Göteborg och Malmö. 
Om du bokar tidigt är detta ett billigt alternativ som innebär att kostnaden för tågresan plus en 
extra natt i Vålådalen inte blir dyrare än vad nattåget med sovvagn skulle ha kostat.  
Nyckel till ditt rum läggs i ett kuvert med ditt namn utanför receptionen i Vålådalens Fjällstation.   
Vi ser till att du får något att äta vid ankomst till Vålådalen ca 21:30. 
 
Meddela oss när du kommer med tåget till Undersåker – på söndag kväll eller vid annan tid. 
Vålådalens fjällstation hämtar dig i Undersåker för en kostnad på 200 kr per person.  
 
Självklart kan du också boka taxi själv: Björn Olssons Taxi 0647 50 555; Taxi Åre 0647 100 22. 
 
Tåg söderut på onsdag: 16:05 (direkttåg till Stockholm) eller 19:37 (nattåg med byte i Sundsvall). 
  
 

Bra att veta 
 

Reception och butik i Vålådalen är under symposiet öppet 08-20.   
Tel: +46 647 353 00 
 
Skiduthyrningen (Sportboden vid receptionen) är öppen varje dag kl 08-16.   
Tel: +46 72 080 10 26  
 
Hyra av skidpaket kostar: 1 dag 280 kr, 2 dagar 430 kr och 3 dagar 580 kr.  
Spåravgiften för Vålådalens fantastiska system av preparerade skidspår ingår i boendet. 
  
 

Konst i Vålådalen 
 
Elisabet Höglund och Magdalena Brunzell ställer ut och säljer sin konst i konferenslokalen 
under symposiedagarna.  
Mer om Elisabet https://elisabethoglund.se/ och Magdalena http://millustration.se/ 
 
  
 
 
 
 



Program 
 

Måndag 12 mars 
 

Tema: Förvaltning av stora rovdjur i norra Europa  
 
Från 09:30 Registrering för deltagande i Vargsymposiet sker i sporthallen. 
 
Från 11:00  Lunch 
  
12:00 Karin & Mats Ericson, Taiga nature & photo och  

Jonas Ågren, Vålådalens fjällstation  
hälsar välkommen till Vålådalen och det 25:e Vargsymposiet. 

 
12:15 Maria Hörnell-Willebrand, Naturvårdsverket 

Nytt från Naturvårdsverket.  
 
12:45  Terje Bø, Miljødirektoratet, Norge 

Nytt fra rovviltforvaltningen i Norge.  
 
13:15 Harri Norberg, Finlands Viltcentral 
 Trender för de stora rovdjuren i Finland. 

 
13:30 Lasse Jensen, Miljøstyrelsen, Danmark 
 Vargen i Danmark efter att en valpkull föddes 2017 – den första sedan mer än 200 år. 
  
13:45 Eick von Ruschkowski, Alfred Toepfer Academy for Nature Conservation  

Latest trends on the Wolf population in Germany. 
 
14:00 Camilla Wikenros, Skandulv, Grimsö 
 35 år med varg och 20 års vargforskning. 
 
14:30  Fika 
 
15:00 Anna Lundmark-Essen & Marie Wiktorsson, Naturvårdsverket 

Utvärdering av effekter av delegeringen av licens- och skyddsjakt 
– med fokus på hur roller och ansvar har förändrats efter att rovdjursförvaltningen 
delegerades 2010. (prel rubrik) 

 
15:30 Robert Franzén, Rovdjursföreningen 

De Fyra Stora jublar inte efter delegeringen av jaktbesluten  
- från drygt 100 skjutna (2003-2009) till drygt 600 skjutna (2010-2017). 

 
16:00 Bensträckare 
 
16:15 Richard Bischof, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

RovQuant – the Swedish-Norwegian project for estimating large carnivore abundance 
and population dynamics. (prel rubrik, presenteras på bruten norska)) 

 
16:45 Layne Adams, Research Biologist, USGS-Alaska Science Center 

Wolves of the Last Frontier: Perspectives on Wolf Management in Alaska. 
  
19:00 Middag 

Mingel i baren – passa på att njuta av Vargsymposiets unika öl från Ottsjö Brygghus, 
lokalt producerat och ekologiskt.     

 



Tisdag 13 mars 
 

Tema: Stora Rovdjur förutom varg 
 
08:30 Jens Andersson, Naturvårdsverket 

Hur fungerar inventeringssystemet för stora rovdjur? – Naturvårdsverket startar ny 
utvärdering. 

 
09:00 Jonas Kindberg, Skandinaviska Björnprojektet 

Förvaltningen av våra björnar och utvecklingen av björnstammen över tid.  
 
09:30  Fika 
 
10:15 Henrik Andrén, Grimsö 

Utvecklingen av lodjursstammen de senaste 25 åren – med utblickar 200 år tillbaks. 
   
10:45 Malin Aronsson och Jens Persson, Järvprojektet Grimsö 

Revirskiften bland både järvar och forskare – från järvhonors revirdynamik till nytt 
forskningsprojekt – och en 25-årig tillbakablick. 

 
11:30-12:30  Lunch  
 
 

Tema: Attityder och Konflikthantering 
 
12:30 Ketil Skogen, NINA, Norsk institutt for naturforskning                            

Naturförvaltning i Trumps tid 
  
13:15 Eick von Ruschkowski, Alfred Toepfer Academy for Nature Conservation  

Lessons from two decades of wolf recovery in Germany – conflicts or co-existence? 
  
14:00 Harri Norberg, Finlands Viltcentral, together with  

Mari Pohja-Mykrä, University of Helsinki 
Wolf conflict management in Finland – hits and misses. 

 
14:45  Fika 
 
15:15 Layne Adams, Research Biologist, USGS-Alaska Science Center 

Wolf Population Dynamics relative to Human Exploitation. 
 
16:15 Elisabet Höglund, Journalist, författare, bloggare och konstnär 

Vargen kontra folket - sant eller falskt? – med perspektiv 25 år bakåt i tiden.  
 
 
19:00 Vargsymposiets traditionella festmiddag  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Onsdag 14 mars 
 

Tema: Illegal jakt  
 
08:30 Åse Schoultz, Miljöåklagare 

Illegala jakthärvan i Norrbotten – så arbetade polis och åklagare. 
 
09:15 Paul Larsson, Politihøgskolen Norge 

Jakten på jegerne - Politiet og SNO sin innsats med å kontrollere illegal ulvejakt. 
 
10:00  Fika. Mackor serveras. 
 
10:30 Johanna Suutarinen, University of Oulu 

One way or another - wolf poaching in Finland. 
 
11:15 Christer Jarlås, Miljöåklagare 

Illegal jakt – a never ending story. 
  
12:00 Henrik Andrén, Grimsö forskningsstation 

Hur beräknas den illegal jakten på stora rovdjur? 
  
12:30 Ketil Skogen, NINA, Norsk institutt for naturforskning                            

Attityder till illegal jakt på rovdjur i Norge och Sverige.  
  
13:15 Avslutande diskussion och frågor med dagens föreläsare på scenen. 
 
 
14:00 Det 25:e Vargsymposiet avslutas. 
 
14:15 Sen lunch. 
 
15:30 Transport avgår till tåget söderut med avgångstid 16:05. 


