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”We must rewild the world” 

David A)enborough, A Life on Our Planet





Rewilding - konceptet
• Från Soulé & Noss (1998)

• Syftar till att förstärka ’det vilda’ 
genom stödutsättningar, 
återintroduktioner, retroavel 

• ”Självreglerande” ekosystem är en 
genomgripande tanke 

• En positiv/progressiv utveckling/
målbild för bevarande och evolution 

• En kompensation för människans 
utarmning av biologisk mångfald och 
hot mot/utrotande av arter

• ”återförvildning” svensk översättning

Soulé & Noss (1998) Wild Earth



”Rewilding” i Sverige
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Nästa steg?



Svart stork i Sverige: Odinsvalans återkomst?

Foto: Lars Lundmark



SVART STORK

• Stor fågel, vingspann 2 m

• Skogslevande, vattendrag

• Diskret/skygg (jmf vit)

• Föda: fisk, groddjur, insekter 

Foto: Lars Lundmark



SVART STORK I SVERIGE

• Tidigare häckfågel

• Nu tillfällig (årlig) gäst

• Möjliga sentida häckningar

• Återintroduktion?

Foto: Frank Vassen 



ÅTERINTRODUKTION?

• Skyldighet enligt CBD

• Berika faunan/habitat

• Turism/upplevelser

• Förutsättningar? Utbredning
Sommar (orange)
Vinter (blått)
Stationära (grönt)



SLU STUDIE

• ”Genomförbarhetsanalys”

• Lämpliga habitat/
förutsättningar

• Samarbete:

– Malin Sörhammar (SLU student)

– Jonas Bohlin (SLU forskare)

• Ornis Svecica 2022
Foto: Martin Lindner 

Boplats Tyskland



METODER

• Kända preferenser (hemområde, 
avstånd folk, trädstorlek mm)

• Identifiera möjliga habitat 
(Geografiska Informations System, GIS)

• Andra inverkande faktorer?

Foto: Anett Schwetasch 



METODER
• Preferenser GIS analys:

– Tilldelat hemområde 2500 hektar (eg. 5000-15000 
ha för häckande par)

– Avstånd folk (infrastruktur) >300 m

– Andel störningsobjekt <5%/2500 ha

– Längd vattendrag >10 km/2500 ha

– Skogstäckning >13%/2500 ha

– Trädstorlek >29 cm/hektar

– Grantillgång <10%/hektar

– Förekomst tall, ek, bok mfl löv >30%/hektar

Foto: Marek Szczepanek 



RESULTAT

• Högst andel lämpliga habitat:

• Jönköpings län (25,8%)

• Blekinge (23,9 %)

• Västra Götaland (22,1%)

• Kronoberg (20,7%)

• Lägst andel:

• Dalarna(1,8%)

• Gotland (0%)



SLUTSATSER

Bäverobservationer

+ Återintroduktionsprojekt meningsfullt
+ Lämpliga habitat finns
+ Torde gynnas av klimat, anlagda

våtmarker och bäverförekomst
+ Stort engagemang finns/kan skapas
+ Låg konfliktpotential
- Svår att hålla/föda upp (solitär)?
- Flyttning?
- Försiktighetsprincipen…



“The next century will, I believe, 

be the era of restoration in 

ecology” – E.O. Wilson (1992)



Its time!



blagodarya dank danke dhan'yavāda 
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Slutsatser: Biologisk mångfald 
- Markflora gynnas av russbete 

- Pollinatörer (humlor & @ärilar) gynnas 

- Fler gräshoppor på russbetade marker 

- Russen förhindrar igenväxning (löv) 

- Ingen påverkan på gran (lite på tall) 

- LångsikIg landskapsutveckling? 



VILDARE SVERIGE
• Minska köttkonsumtionen - Ät mer vegetabilier!
• Öka andelen viltkött - Öka viltstammarna!
• Ät inhemskt producerat kött, som utfodras med inhemska grödor!
• Mer vilt och större andel inhemskt kött
– Bidrar till en rik, levande landsbygd
– Ökar mängden djur i landskapet
– Bidrar till ett öppnare landskap
– Skapar långsiktiga förutsättningar för biologisk mångfald!

• Mer fisk & hållbart fiske - Odlad och vild!
• Stimulera innovation & förenkla regelverk!


