Den 4. nationale temadag om dansk vildtforskning med emnet:

Forskningsbaseret forvaltning af fugle og pattedyr
– med fokus på ’konfliktarter’.

Sæt kryds i kalenderen ved onsdag den 27. januar 2016, hvor Institut for Bioscience/DCE, Aarhus
Universitet har fornøjelsen af at indbyde til den årlige temadag om vildtforskning og -forvaltning i
Danmark i Søauditorierne, Aarhus Universitet, kl. 9:30-16:30.
Dette års temadag vil omhandle ’konfliktarter’, et emne som fylder meget i den daglige debat og den
forvaltning, som Naturstyrelsen har ansvaret for med rådgivning fra bl.a. Vildtforvaltningsrådet og DCE.
Hvordan målretter og effektiviserer vi forskningen omkring disse arter, så resultaterne kan indgå i grundlaget
for en strategisk forvaltning, samtidig med at ressourceforbrug og negative sideeffekter holdes på så lavt
niveau som muligt? Vildtforskning og bestandsforvaltning involverer imidlertid både natur og mennesker, så
det er ikke så let, som det umiddelbart lyder!





Temadagen vil tage udspring i arter som pt. er i fokus. Der ses på udfordringerne knyttet til at
forvalte arterne og konflikterne så relevante interesser afvejes. Vi vil præsentere de nyeste teorier
om, hvordan forskningen kan målrettes i forhold til forvaltningsbehov, og så den konkrete indsats
kan evalueres og justeres i forhold til forvaltningens målsætning. Begrebet ’adaptiv forvaltning’ vil
blive præsenteret med forskellige eksempler.
Fokusarter i dagens oplæg vil være: ulv, bramgås, skarv, krondyr, sæler, måger og andre arter, der
giver konflikter i byer.
Dagen afsluttes med en diskussion, hvor vi inviterer repræsentanter fra forskellige
interesseorganisationer til at give deres syn på ’konfliktarter’, løsningsforslag og bud på
forskningens rolle for forvaltningen.

Konferencedeltagere inviteres til at medbringe egne præsentationer i form af postere eller stande inden for
temaet vildtøkologi og -forvaltning.
Pris for deltagelse (inkl. frokost og kaffe/te): 500 kr. inkl. moms (200 kr. inkl. moms for studerende)
Et foreløbigt program for Temadagen er udarbejdet.
Tilmelding kan ske her: https://auws.au.dk/Forvaltning_af_fugle_og_pattedyr_2016

Sidste frist for tilmelding er 15. januar 2016.
Kontaktpersoner: Jesper Madsen (program og indlæg; jm@bios.au.dk) og Hanne Fensbæk
(praktiske spørgsmål; hfe@bios.au.dk)

Foreløbigt program
09.30: Velkomst ved repræsentant for Aarhus Universitet
09.35: Politisk-administrative behov for viden i forhold til konfliktarter, ved vicedirektør Oluf Engberg,
Naturstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet
09.50: Forskningsbaseret forvaltning af konfliktarter, ved professor Jesper Madsen, Aarhus Universitet
10.20: Kaffepause og poster-præsentationer
11.00: Ulv, ved seniorforsker Peter Sunde, Aarhus Universitet
11.25: Bramgås, ved seniorforsker Preben Clausen, Aarhus Universitet
11.50: Skarv, ved seniorforsker Thomas Bregnballe, Aarhus Universitet
12.15: Frokost og poster-præsentationer
13.15: Sæler, ved seniorforsker Jonas Teilmann, Aarhus Universitet
13:40: Krondyr, ved skov- og landskabsingeniør Lars Haugaard, Aarhus Universitet
14:05: Måger og andre arter der skaber konflikter i byer, ved seniorrådgiver Ole R. Therkildsen,
Aarhus Universitet
14:30: Socioøkonomiske aspekter i forvaltning af konfliktarter, ved NN, Norge (afventer svar)
15.00: Kaffepause og poster-præsentationer
15.30: Diskussion; synspunkter fra interesseorganisationer
16.30: Afslutning

