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GRÆNSELØST VILDT
– FORSKNING OG FORVALTNING

Den 6. nationale temadag om dansk vildtforskning med emnet:

DEN 24. JANUAR 2018, KL. 9:30-16:15



DEN 6. NATIONALE TEMADAG OM DANSK VILDTFORSKNING 

Dette års tema vil fokusere på fugle-
nes og pattedyrenes grænseløshed. 
Landegrænser, kommunegrænser 
og ejendomsgrænser, og et stadig 
mere intensivt jordbrug, anlæg, veje 
m.v., er alle grænser, som på den ene 
eller anden måde, og i forskellig skala, 
fragmenterer naturen og bryder med dens 
grænseløshed. Men også de mentale græn-
ser, i form af forskellige forståelser af forholdet 
mellem naturen og mennesket, forskellige faglige og videnskabelige 

forståelser, samt vores opdeling af naturen i forskellige sektorer og 
institutioner, er grænser som udfordrer naturens grænseløshed. 

Med udgangspunkt i fugle og pattedyrs grænseoverskri-
dende natur på den ene side, og de grænser vi som men-
nesker skaber, på godt og ondt, er temaet for den 6. natio-
nale temadag om dansk vildtforskning: Grænseløst vildt 
- forskning og forvaltning. Formålet med temadagen er, 

med særligt fokus på den eksisterende forskning i fugle og 
pattedyr både i havet og på land at diskutere fremtidige for-

valtnings- og forskningsbehov i forhold til vildtets grænseløshed. 

Blandt de undertemaer, som vil blive berørt på temadagen er: 
• Vildtets grænseløshed
• Arters re-introduktion og genindvandring over grænser
• Grænserne mellem mennesker og natur
• Private aktørers og lodsejeres rolle i forvaltningen af vildtet
• Institutionelle grænser nationalt såvel som internationalt 
• Vildtforvaltningens demokratiske grænser 
• Faglighedens og tværfaglighedens grænser

Det vil være muligt for konferencedeltagerne at medbringe egne 
posters og stande inden for emnet Forvaltning af og forskning i 
fugle og pattedyr. 

Pris for deltagelse (inklusiv frokost, kaff e/te): 625 kr.
(250 kr. for studerende.)

Tilmelding kan ske her: 
https://auws.au.dk/Temadag_2018
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DEN 6. NATIONALE TEMADAG OM DANSK VILDTFORSKNING 

PROGRAM 

Ordstyrer: Signe Sveegaard, Aarhus Universitet

09:00 Kaff e/the med rundstykker

09:30 Velkomst og introduktion til temadagen.
Aksel Bo Madsen, Aarhus Universitet

09:40 Vildtets grænseløshed – individer, nationale og internationale bestande.
Jesper Madsen, Aarhus Universitet

10:05 Grænsebrydende gæs.
Kevin Clausen & Jesper Madsen, Aarhus Universitet

10:30 Kaff e/the pause + Poster præsentationer

11:15 Grænseløs forvaltning af krondyr og andet klovbærende vildt: Aktuelle udfordrin-
ger og en skrigende oplagt løsning.
Peter Sunde, Aarhus Universitet

11:40 Grænseoverskridende forurening: Udvikling over tid og eff ekter hos top prædatorer.
Rune Dietz, Aarhus Universitet

12:05 Stigende menneskeskabt støj i havet – et grænseløst problem, der skal løses både 
lokalt og internationalt.
Jakob Tougaard, Aarhus Universitet 

12:30 Frokost – Sandwich to go + Poster præsentationer

Ordstyrer: Niels Kanstrup, Aarhus Universitet

13:30 Når klimaændringerne fl ytter grænser 
for vandfuglene er der behov for ny-
tænkning i forvaltningen.
Preben Clausen & Ib Krag Petersen, 
Aarhus Universitet

13:55 De første og de næste fem år med ulv 
i Danmark: Hvad er sket, hvad kommer 
til at ske, og hvad bør der gøres?
Peter Sunde, Aarhus Universitet

entationer
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14:20 Menneskers grænser er vildtets grænser - Konfl ikter, værdier og forandring i vildt-
forvaltningen.
Hans Peter Hansen, Aarhus Universitet

14:45 Kaff e/the pause med kage + Poster præsentationer

15:15 Behov og forandringer i dansk vildtforskning? - diskussion og opsamling 

16.15 Slut

Kontaktpersoner: 
Aksel Bo Madsen (program og indlæg; abm@bios.au.dk)
Hanne Fensbæk (praktiske spørgsmål; hfe@bios.au.dk – 87158871/mobil den 24/1: 61693225)

Videresend gerne dette program til andre interesserede!


