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Exklus

Välkommen till seminarium, 21 oktober 2010

iv inbju

Världsnaturfonden WWF och Naturhistoriska riksmuseet bjuder in till ett seminarium om tigerns
situation i världen och om förvaltningsmodeller för att leva med rovdjur.
2010 är Tigerns år i den kinesiska kalendern och dessutom FNs biodiversitetsår. På bara hundra år
har världens vilda tigrar minskat dramatiskt till följd av tjuvskytte, krympande livsmiljöer och
handel med tigerdelar för orientalisk medicin. Från 100 000 djur till cirka 3 200 – en minskning
med 97 procent.
Är samexistens mellan människor och rovdjur möjlig? Möt rovdjursexperter från olika delar av
världen vid seminariet som är ett unikt tillfälle för erfarenhetsutbyte – vad kan till exempel Sverige
och Indien lära av varandra?
Seminariet fokuserar på den aktuella situationen för tigern i olika länder i världen. Efter kaffepausen
diskuteras hot och möjligheter med turism samt hur man kan hitta samlevnadsformer mellan människor och djur med exempel från Indien och Sverige. Seminariet avslutas med en sammanfattande
paneldiskussion.

Information och anmälan:
Tid:

Torsdag 21 oktober kl 12.00
(Restaurang finns på museet)

Plats: Naturhistoriska riksmuseet
Frescativägen 40, Stockholm
(Tunnelbana: Röd linje 14 till station Universitetet.
Buss: Linje 40 eller 540 till Naturhistoriska riksmuseet)
Avgift: 100 kronor inkl entré och kaffe betalas i kassan.
Anmälan: Senast den 12 oktober via e-post: tigerseminarium@wwf.se

2010 – tigerns år

dan!

Staffan Widstrand

Program:
12.00-12.45

Registrering (möjlighet att inta lunch finns på museet)

13.00-13.05	Introduktion
Jan-Olov Westerberg, chef för Naturhistoriska riksmuseet
Ola Jennersten, chef för Världsnaturfonden WWFs internationella program
13.10-13.30	Tigerns År – rapport från de internationella förhandlingar
Igor Chestin, generalsekreterare WWF Ryssland, f d björnforskare
13.35-13.55 	Tigrar i Indien – en fältrapport
Joseph Vattakaven, tigerforskare samt ansvarig för WWF Indiens
tigerarbete
14.00-14.20 	Tigrar i Kambodja – rapport från fältet
Nick Cox, koordinator för WWFs tigerarbete i Mekongregionen,
Sydostasien
14.25-14.45 	Jakt och handel – hur påverkas tigerpopulationen
Pauline Verheij, WWF TRAFFIC och WWFs internationella tigersamarbete
14.45- 15.15 	Kaffepaus
15.15- 15.35 	Naturturism – möjligheter och problem
Imran Kahn, tigerforskare och turistföretagare, Jungle Jim Resort,
Corbet National Park, Indien
15.40-16.00 	Holistisk rovdjursförvaltning - exempel från Indien
Sejal Worah, jurist och naturvårdschef WWF Indien,
ordförande i WWFs internationella tigersamarbete
16.05-16.25 	Den svenska rovdjursförvaltningen
Lars Olsson, naturbevakare på Länsstyrelsen Norrbotten
16.30-17.00 	Paneldiskussion – Vad kan Sverige och Indien lära av varandra?
Moderator: Henrik Ekman, vetenskapsjournalist

För mer information, kontakta:

Sara Johannesson, Världsnaturfonen WWF
Tel: 08-624 74 30, mobil: 070-251 17 76
e-post: tigerseminarium@wwf.se
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