
PRESSINBJUDAN: Eskil Erlandsson till Vreta kluster
Måndagen den 18 februari kommer Landsbygdsminister Eskil Erlandsson till Vreta Kluster för andra gången i år. Den här gången
tillsammans med jaktvårdskonsulent Elias Turesson från Jägareförbundet för att diskutera och föreläsa om viltet, och framför
allt vildsvinets, påverkan i den svenska skogen, och vilka ekonomiska följder detta innebär.

– Det kommer att bli en spännande eftermiddag med ett tema som blir alltmer aktuellt. Vi räknar med ett stort intresse från representanter
för de gröna näringarna i Östergötland, säger Simon Halling, skogsrådgivare vid Hushållningssällskapet på Vreta Kluster.

I september 2011 antog Viltförvaltningsdelegationen en ”Regional förvaltningsplan för vildsvin i Östergötland” där det finns vägledning för
markägare, jordbrukare, jägare och allmänheten. Målen var bland annat att reducera vildsvinsstammen för att minska skadeverkningarna i
lantbruk och naturområden samt att öka kunskapsnivån hos jägare, lantbrukare och markägare. Vildsvinsstammen i Östergötland har dock
fortsatt att öka och i december 2012 uppmanade länsstyrelsen i Östergötland till att stoppa all utfodring av vildsvin, utom jaktåtel, eftersom
detta kan öka vildsvinsstammen.

Media är välkomna att delta och har möjlighet att ställa frågor till Eskil Erlandsson och jaktvårdskonsulent Elias Turesson.

Tid: Måndag 18 februari, 14.00-16.00.
Plats: Vreta Kluster, Järngården 13, 590 76 Vreta Kloster.

Välkommen!

Simon Halling, skogsrådgivare, Hushållningssällskapet
simon.halling@hushallningssallskapet.se
076- 879 1518

Helene Oscarsson, koordinator Vreta Kluster
helene.oscarsson@vretakluster.se
0703-19 76 43

80 procent av Östergötlands landyta används till jord- och skogsbruk, vilket är en betydligt högre andel än landet som helhet där snittet
ligger på 62 procent. Här finns cirka 3 600 jordbruksföretag, 3 300 skogsföretag, 160 livsmedelsföretag som tillsammans omsätter cirka
13 miljarder kronor. Tillverkningsindustrin inom de gröna näringarna omsätter över 2 miljarder kronor.

Landsbygdsministern ansvarar för Sveriges jordbrukspolitik, det vill säga jordbruks-, livsmedels-, skogs-, djur-, same- och fiskefrågor
samt landsbygdsutveckling.

Vreta Kluster är växtplats för företag och organisationer som verkar inom de gröna näringarna. Det ligger i anslutning till det nybyggda naturbruksgymnasiet
i Vreta Kloster, utanför Linköping. Vreta Kluster är en ny kreativ mötesplats för grön FoU och affärsutveckling. I det första nybyggda huset finns plats för
allt från utvecklandet av nya affärsidéer till kvalificerade konsultföretag. Här erbjuds plats för forskning, utbildning, företag, myndigheter och rådgivande
aktörer.


