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Forskning - Förvaltning - Björn och Människan –
Humanmedicin

Björnsymposium 2016 i Orsa Grönklitt
Under Björnsymposium 2016 viker vi 2 dagar för ny aktuell kunskap om björnen,
björnförvaltningen och även humanmedicinsk forskning kring björnen.
Teman som vi berör under symposiet är bland annat: Förvaltning och forskning, Björn
och människan, björnjakt, björnens roll i humanmedicin och vilken nytta kan man ha av
björnforskning i djurpark.
Vi är glada att kunna presentera många intressanta föreläsare. Några spännande
presentationer är:
Naturvårdverkets nya viltstrategi. (Maria Hörnell-Willebrand, Naturvårdsverket)
Det Skandinaviska Björnprojektet till nytta för förvaltningen (Jon Swenson, Björnprojektet)
Hur rovdjursförvaltningen ser ut på nationell nivå (Michael Schneider, Naturvårdsverket)
Beståndsstatus och övervakning av björnstammen i Sverige och Norge (Jonas Kindberg,
Björnprojektet)
Hur har björndödligheten förändrats över åren? (Tomas Meijer, SVA)
Björnens reaktion på jakthundar (Ole Gunnar Støen, Björnprojektet)
Björnjaktens utveckling de senaste 20 åren (Rasmus Boström, Björnjägare)
What happens when bears and wolves share a forested landscape? (Andrés Ordiz,
Björnprojektet)
Kan studier av björnens fysiologi hjälpa oss lösa humanmedicinska problem? (Ole Fröbert,
Örebro Universitetssjukhus)
Hur björnar skydda sig mot att tappa muskulatur och benstyrka trots njursvikt och
immobilisering (Peter Stenvinkel, Karolinska Institutet)
Kan vi ha nytta av att forska på björnar i en djurpark? (Andreas Zedrosser, Björnprojektet)
Effekter av bly i slakterester: får bjørnen ADHD og nedsatt IQ? (Jon Arnemo, Björnprojektet)
Färdigt program kommer skickas ut den 30. november.
Björnsymposium 2016 arrangeras i samverkan mellan Rovdjurscentrum Grönklitt,
Besøkssenter Rovdyr Flå och det Skandinaviska Björnprojektet.
Välkommen till Björnsymposiet 2016!

Sven Brunberg
Skandinaviska Björnprojektet/ Rovdjurscentrum Grönklitt/Orsa Rovdjurspark

Tid och plats:
Onsdag 14 december 2016 kl. 08:00 till torsdag 15 december 2016 ca kl. 15:20
Rovdjurcentrum Grönklitt, Orsa

Anmälan
Anmälan görs på bifogade blankett och skickas till:
Grönklittsgruppen AB, Box 133, 794 22 Orsa
E-mail: cecilia.difs@gronklittsgruppen.se
Boka i bra tid. Det finns begränsat antal platser.

Kostnad för konferens
Konferensavgiften 2500 kr inkluderar konferensen inkl. 2x lunch, 3 x konferens kaffe, 1x
filébuffé middag samt entré till Rovdjursparken och att prova på skyttesimulatorn.

Språk
Presentationer kommer att hållas på svenska, norska och engelska.

Boende
Kostnad för övernattningar tillkommer. Se bifogad anmälningsblankett

Frågor
Frågor om konferensen besvaras av Andrea Friebe: info@bearproject.info eller Sven
Brunberg: sven.brunberg@orsarovdjurspark.se
Frågor om boende/bokning besvaras av Cecilia Difs Grönklittsgruppen AB
070-333 29 42 cecilia.difs@gronklittsgruppen.se

Anmälan till Björnsymposium i Orsa
Grönklitt: 14-15 december 2016
Nam
Organisation (fakturamottagare)
Adress
Telefon

Mobil

Epostadress
Boende sker i våra fräscha och moderna stugor/lägenheter av olika typ med 2-3 sovrum,
kök, dusch, wc mm.. Logi är i delat boende där man har ett enkel/dubbelrum men delar kök
och dusch/WC. Pris för boende (2 nätter tisdag 13 december och onsdag 15 december)
inkl. linneset, avresestädning och frukost:
Enkelrum två nätter 1195 kronor/person
Dubbelrum två nätter 995 kronor/person
Pris extra natt: 210 kronor/person i dubbelrum inkl. frukost och
250 kronor/person i enkelrum inkl. frukost
Boende i stuga/lägenhet enkelrum
Boende i stuga/lägenhet dubbelrum
Speciella önskemål gällande logi, mat etc
Beräknad ankomstdag
Beräknad avresedag
Anmäl boendealternativ till oss så fördelar vi detta
Konferensavgiften är 2500 kronor/pers. inklusive moms.
OBS! Anmälan är bindande. Återbetalning sker vid skriftlig anmälan med 50% senast 10
dagar före konferens början. Anmälan insändes till Grönklittsgruppen AB, Box 133, 794 22
Orsa alt via e-post till cecilia.difs@gronklittsgruppen.se, senast 30 november 2016.

