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Sammanfattning 
Bevarandebiologi är en relativt ny vetenskap skapad för att bevara den minskande 
biodiversiteten, och utvecklingen går framåt för varje år. Till en början fanns de som var 
skeptiska och som tyckte att den nya grenen var överflödig. Men med tiden förändrades den 
synen och vikten av en uppdragsinriktad vetenskap, där biocentriska och ekocentriska 
tankegångar framhävdes fick en utbredd förståelse och acceptans. Genom granskande av 
relevant litteratur har jag försökt få ett grepp om dagens bevarandebiologi, och visa på tydliga 
problem som håller tillbaka denna krisinriktade vetenskap.  
 
Det har under tidens gång bildats förgreningar inom området där skillnader i åtgärder ibland 
lett till missriktade projekt. Frågan är om den kunskap som tagits fram används på bästa sätt i 
praktiken. Många organisationer jobbar för samma mål, och samarbete tycks vara något av ett 
ledord i den bevarande processen, men ändå verkar det som om brister i spridande av 
information och andra svårigheter kommer i vägen för ett effektivt arbete. Användandet av 
olika metoder för utvärdering av hotade arter, som ”små populationer vs. minskande 
populationer” borde istället slås ihop till en integrerad utvärderingsmetod för att nå bättre 
resultat. Ett ökat samarbete mellan olika vetenskaper rekommenderas för att bättre hantera 
sociala och ekonomiska problem vid bevarandeprojekt. Det krävs också en ökning av antalet 
forskningsprojekt som leder till faktiska åtgärder för att denna krisinriktade vetenskap ska 
anses som trovärdig.  
 
Fyra projekt användes för att belysa problemen inom bevarandebiologin: jättepanda 
(Ailuropoda melanoleuca), fjällgås (Anser erythropus), javanesisk gibbon (Hylobates 
moloch), samt kalifornisk kondor (Gymnogyps californianus). Projekten belyser särskilt 
problem med ex situ-avel där beteende och genetiska förändringar kan leda till komplikationer 
vid utsättning.  Olika synsätt vid framtagandet av åtgärdsplaner diskuteras också då dessa kan 
ge riktade insatser och då leda till felaktiga prioriteringar för olika arter och problem.  
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Inledning 
Antalet arter som redan har utrotats eller är på god väg att utrotas tycks öka för varje dag. 
Förlust av habitat, jakt, genetiska faktorer, föroreningar, sjukdomar och klimatförändringar är 
några av orsakerna till den snabba nedåtgående trenden över hela världen. Att försöka stoppa 
denna trend och vända den till något positivt är en stor och komplicerad uppgift som alla 
måste dela för att en förändring ska kunna ske. Spridning av information, utbildning och 
förståelse måste till för att något ska hända.  

Under de senaste 30 åren har bevarandebiologin utvecklats utifrån ekologin och zooekologin 
för att möta den ökade oron för hotade arter världen över (Noss 1999). De insatser som 
gjordes innan ansågs inte tillräckliga, och man ville få ett mer effektivt arbete (Meine et al. 
2006). Det ifrågasätts allt oftare huruvida forskningsprojekt som startas verkligen leder till 
handling, eller enbart stannar i goda råd och riktlinjer om vad som borde göras (Ehrenfeld 
1999, Knight et al. 2007). En nybakad vetenskapsgren, skapad för att minska den växande 
krisen för biodiversiteten, där problemen tycks fler och mer omfattande än de positiva sidorna 
kan tänkas som en misslyckad satsning, men allt är inte nattsvart. På många ställen har man 
lyckats i sitt arbete där ökat skydd, avelsprogram och utsättningar, skapande av nationalparker 
med mera har förbättrat situationen för arter som tidigare varit hotade (Caughley 1994). 

Bevarandebiologi är en förhållandevis ny vetenskap och med det kommer självklart misstag 
och problem. Hur ska man förhålla sig till detta, kan det förebyggas och vad bör man i så fall 
göra? Det blir ofta svårbedömda situationer eftersom varje art eller område kräver olika 
åtgärder och olika synsätt. Varje land har sina egna regler för hur bevarandet ska fungera. 
Detta skapar i sin tur problem för migrerande arter som fåglar, men också för arter vars 
utbredning överlappar ett eller flera länder. 

Organisationer och konventioner som IUCN (International Union for Conservation of Nature) 
och CBD (Convention on Biological Diversity) tillhandahåller genom olika mål och 
överenskommelser vissa riktlinjer för bevarandearbete, och ska fungera som stöd över hela 
världen (CBD 2009, IUCN 2009). Är detta stöd tillräckligt, eller krävs tydligare regler och 
bestämmelser för att förbättra bevarandet? Frågan är om bevarandebiologin så som den ser ut 
idag kan tackla de problem som med all sannolikhet kommer att bli större med tiden. Finns 
det tid till att inrikta sig på specifika arter sett utifrån IUCN:s rödlista, eller måste mer 
drastiska åtgärder till för den hållbara utveckling som det talas om på så många håll?  

Syftet med denna uppsats var att granska dagens bevarandebiologi genom att framhäva olika 
problem, och sedan diskutera dessa utifrån konkreta exempel där bristfälliga beslut och 
samarbetsproblem har drivit utvecklingen av olika bevarandeprojekt med varierande resultat. 
Jag tar även upp eventuella lösningar och stöd som finns för denna vetenskap. 

Bevarandebiologi - en ifrågasatt vetenskap 

Bevarandebiologi brukar ofta ses som en uppdragsinriktad vetenskap skapad för att rädda och 
bevara den minskande biodiversiteten (Noss 1999). Hur väl man lyckas med detta är svårt att 
säga då det inte finns några säkra metoder för att utvärdera en bevarandeåtgärd. Det gäller att 
skapa ett hållbart ekosystem för de arter man vill bevara. Genom förebyggande åtgärder där 
individer av en hotad art sätts in i ett avelsprogram i fångenskap finns goda möjligheter att 
bevara arten och förhindra att den utrotas, men ur ett långsiktigt perspektiv är det ingen 
lösning på problemet (Snyder et al. 1996). Återställning av habitat och skapande av 
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nationalparker, ger goda chanser till återinsättning och bildande av livskraftiga populationer 
även inför framtiden. 

På naturens villkor  
Bevarandebiologi har fått utstå mycket kritik och det har funnits många som ifrågasatt om 
denna nya vetenskapsgren verkligen behövdes. Vildmarksekologer och naturresursspecialister 
sade sig redan arbeta med de problem som bevarandebiologin tog upp, men det fanns även de 
som gladde sig åt nykomlingen (Teer 1988, Thomas och Salwasser 1989). Skillnaden mellan 
de olika grenarna visade sig, enligt bevarandebiologins förespråkare, inte i vilka problem som 
togs upp utan hur de behandlades. Istället för att som tidigare utgå från en antropocentrisk 
världsbild, inriktade man sig inom bevarandebiologin mer på biocentriska och ekocentriska 
tankegångar. I jämförelse med gamla riktlinjer där människans kontroll och dominering över 
naturen låg i centrum, byttes nu inriktning till en filosofi där naturen står i centrum och 
människan får ta ett steg tillbaka. Det propagerades för samarbete mellan organisationer och 
discipliner istället för konkurrens, och ett arbete på en större och mer global skala inleddes 
(Noss 1999). 
 
Vetskap och handling – inte alltid hand i hand 
Ett vanligt problem inom en mängd discipliner är och har varit bristen på praktiskt 
genomförande. Grunden ligger i att forskningen inte når ut till utövare inom samma område 
och det bildas en lucka mellan vetenskap och handling (Knight et al. 2007). Inom 
bevarandebiologin har ett antal sub- discipliner utvecklats, de flesta med samma problem. 
Forskare har nämligen inget direkt ansvar för att deras resultat ska omvandlas till handling, 
men för en uppdragsinriktad vetenskapsgren som skapades för att tackla den nuvarande 
miljökrisen är det svårt att förstå hur denna utveckling kommit till. Politik och byråkrati kan 
ibland leda till att projekt måste omarbetas eller läggas ned i brist på resurser och det kan vara 
en av de grundläggande orsakerna till att nya arbetsmetoder och idéer inte kommer längre 
efter publicering. Även om en genomtänkt och fullständig plan har utarbetats och framtagits 
för att skydda en art eller ett särskilt område, krävs många steg innan den kan genomföras i 
praktiken. En annan aspekt är att de projekt som faktiskt genomförs, inte alltid ger lyckade 
resultat (Fuller et al. 2003). 
 
En undersökning som gjordes av Knight et al. (2007) visade att endast 20-30 % av de projekt 
som studerats ledde till faktiska åtgärder medan de flesta, ca 70 %, inte ens hade som avsikt 
att omsätta sina idéer i handling. De efterfrågar forskning som inriktar sig mer på handling 
istället för utvecklande och förbättrande av redan tillräckliga metoder, och påpekar att 
kunskapen om var åtgärder bör läggas är stor men att ingenting görs åt saken. 
 
Olika synvinklar delar bevarandebiologin  
Under utvecklingens gång har olika inriktningar efter två paradigmer delat upp sättet att 
arbeta inom bevarandebiologin (Caughley 1994). Den ena paradigmen bygger på att man 
utgår ifrån små populationer och dess effekter, d.v.s. de problem som uppstår vid mindre 
populationsstorlekar, som låg genetisk variation och stokastisitet. Den andra paradigmen 
bygger istället på minskande populationsstorlekar, och här analyseras den direkta anledningen 
till minskningen och vad som kan göras åt den (Caughley 1994, Asquith 2001). Skillnaden 
mellan dem kan tyckas liten, men leder till mycket olika åtgärder i det bevarande arbetet. Vid 
små populationer anses ofta storleken vara det största hotet mot artens överlevnad, och 
avelsprogram och ex situ-arbete har en tendens att överprioriteras (Caughley 1994, Asquith 



2001, Nijman 2006). Orsaken till minskningen kan därigenom riskera att förbises och 
underskattas. En undersökning med minskande populationsstorlek som utgångspunkt, skulle 
däremot prioritera bildande av naturreservat, korridorer mellan olika habitat och bättre skydd 
mot hot som jakt och miljögifter (Caughley 1994). 
 
Sociala aspekter inom bevarandebiologi - en tvärvetenskaplig gren   
För att på ett effektivt och hållbart sätt kunna genomföra bevarandeåtgärder inom ett område 
krävs förståelse och samarbete mellan discipliner (Noss 1999, Fuller et al. 2003, Miller et al. 
2003, Chan et al. 2007), så länge det inte rör sig om ett isolerat område utan mänsklig 
påverkan. Sådana områden är däremot väldigt ovanliga och kräver i regel heller inga 
bevarandeåtgärder. De projekt som genomförs där befolkningen i området på något sätt är 
involverade, har en tendens att bli mer lyckade än rena ”biologprojekt” (Chan et al. 2007). 
Noss (1999) anser att en av anledningarna till detta kan vara att utbildningen för 
bevarandebiologer saknar pedagogisk inriktning, och att studenter tränas till att bli ”idiot 
savants” med stora litterära kunskaper, men med brister i fältarbete och social förmåga.  
 
Eftersom ett bevarandeprojekt ofta kan leda till större förändringar, även för de människor 
som bor i området, och som i vissa fall kan uppfattas som negativa, krävs att ersättning ges i 
form av ekonomiska hjälpmedel eller liknande. Chan et al. (2007) framhäver att det kan anses 
som påträngande i vissa områden som t.ex. i före detta kolonier där ett projekt kan framstå 
som ännu ett övergrepp av utomstående organisationer och myndigheter, om inte tillit och 
förståelse skapas genom samarbete och spridande av information. 

Sociala aspekter
•Självbestämmande
•Inbegripande /samråd
•Instit utioner/ledning

Natur och miljö
•Hållbar utveckling/biodive rsit et
•Natu rresurser
•föro ren ingar

Ekonomi
•Tillväxt
•Ef fektivitet
•stabilitet

Fattigdom
Rättv isa

Hållbarhet
klim atförändringar

Figur 1. Triangeln för hållbar utveckling, omritad efter Munasinghe (2007). 

Ekonomi har en betydande roll inom bevarandebiologin eftersom miljö och biodiversitet är 
tätt sammanflätade med det ekonomiska systemet. Ekosystemtjänster ligger till grund för den 
mänskliga välfärden (Munasinghe 2007), och för ett hållbart eko- eller bioekonomiskt system 
bör samarbete prioriteras för bästa möjliga resultat. Triangeln för hållbar utveckling visar på 
de samband och feedbacksystem som finns mellan miljö, ekonomi och det sociala samhället 
(figur 1). Utöver ekonomer skulle även psykologer, etiker, antropologer och geografer kunna 
bidra till ett mer effektivt bevarandearbete (Chan et al. 2007).  
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Vad ska bevaras och hur? 
Den stora frågan inom bevarandebiologi är vad som egentligen ska bevaras, hur och till vilken 
grad? Vilka arter eller områden som ska bevaras har diskuterats fram och tillbaka och en del 
metoder för att hitta särskilt viktiga områden har tagits fram som t.ex. så kallade hotspots med 
särskilt hög biodiversitet. Man utgår ofta från ekonomiskt viktiga områden (Naidoo et al. 
2008), eller områden med många endemiska arter. Natura 2000 har satsat stort på olika typer 
av ekosystem för bevarande och ökat skydd.  
 
Hur skyddade områden sedan ska bevaras har också lett till olika åsikter och idéer som Veras 
och Mitchells hypoteser där förekomsten av tidigare skogar och parklandskap diskuteras 
(Vera 2000, Mitchell 2005, Faison 2006, Peter 2009). Vera (2000) påstår att Europa 
ursprungligen bestod av slätter och öppna parklandskap genom påverkan av större betesdjur, 
istället för stora täckande skogar. Mitchell (2005) påstår däremot att betesdjur inte hade så 
stor påverkan på miljön, och att bränder och andra störningsmoment istället kan ha skapat 
mindre luckor i de stora skogarna som han anser täckte stora delar av Europa för 10 000 år 
sedan. Bör man då satsa på att återställa Europa genom att plantera ut skog eller ska ett mer 
öppet landskap prioriteras? Ska det bevaras så som det ser ut idag, eller bör man se det ur ett 
längre perspektiv, och återställa ett område till hur det såg ut för 3000 eller 10 000 år sedan 
(Hayward 2009)? 
 
Hotspots – biodiversitetens oaser 
Spridda över hela världen finner man särskilt artrika områden, så kallade hotspots, med en 
stor mängd endemiska arter och ekosystem. De utgör en viktig del i arbetet att bevara 
biodiversiteten och 34 av de viktigaste områdena har fått särskild uppmärksamhet genom 
organisationen Conservation International (2009a) (figur 2). 

 Figur 2. Världens 34 mest artrika områden, från Conservation International (2005). 

För att om möjligt underlätta eller inrikta bevarandet av arter har ett system tagits fram där 
särskilt känsliga och viktiga områden framhävs. Dessa hotspots är starkt hotade världen över 
och utgör en central del i det bevarande arbetet. Om den biodiversitet vi har idag ska kunna 
bevaras inför framtiden så krävs det att snabba och långsiktiga åtgärder sätts in där de bäst 
behövs och gör mest nytta, som i dessa artrika och utsatta områden. Många av dessa områden 
finns i utvecklingsländer där ekonomisk tillväxt och industri har hög prioritet. Att samtidigt 
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framhäva bevarande och hållbar utveckling öppnar för en bättre framtid för alla parter. 
Sociala projekt som stöd till utbildning, sjukvård och förbättrat jordbruk har lett till ökad 
kunskap och förståelse, men även förhöjd levnadsstandard och en ljusare framtid i fattiga 
områden bland annat i Kongo Kinshasa och på Madagaskar (Conservation International 
2009b).  
 
Bara en del av helheten 
Men bör man verkligen enbart fokusera på dessa så kallade hotspots för framtida 
bevarandeåtgärder? Carolan (2009) framhäver det otydliga i användningen av olika 
kartläggningar av biodiversitet som redskap inom bevarandebiologi, och uppmanar till 
försiktighet vid tolkandet av dessa kartor. Det gäller att se både det positiva och det negativa 
för att kunna använda informationen på rätt sätt. Det gäller att inte helt bortse från det som 
inte visas på kartan, och komma ihåg att det finns andra viktiga områden utöver de som 
framhävs. Carolan (2009) påpekar t.ex. att Conservation International inriktar sig på växters 
diversitet vid skapandet av sina kartor, något som inte framgår i första hand. Detta för att 
växter är mer väldokumenterade, samt att de är lättare att jämföra med i globala sammanhang. 
De lägger också större vikt vid större skogsområden som regnskogar men missar andra 
ekonomiskt och ekologiskt viktiga områden som våtmarker och ängs- och gräsmarker. Genom 
att förtydliga hur kartorna är uppbyggda, kan de däremot vara mycket användbara inom 
bevarandebiologin.  
 
Internationella naturvårdsunionen – IUCN 
 
Internationella naturvårdsunionen (IUCN), som grundades i oktober 1948, arbetar 
internationellt med bevarandebiologi och hjälper till att utveckla dess vetenskap, samt att 
finna praktiska lösningar på nutidens problem gällande miljö och utveckling. Genom att 
stödja vetenskaplig forskning och leda bevarandeprojekt världen över är IUCN ett av de 
viktigaste organen för naturskydd och bevarande av biodiversitet, vilket framhävs av Fuller et 
al. (2003). De hävdar dock att IUCN:s arbete kan förbättras gällande bevarandeplaner och 
dess genomförande, och att ett bättre samarbete mellan de ekologiska, ekonomiska och 
politiska grenarna krävs för väl genomförda projekt. Hundratals statliga och ickestatliga 
organisationer, FN-organ, företag och lokala samfund är medlemmar i IUCN och arbetar 
tillsammans för att utveckla gemensamma riktlinjer och lagar för att på bästa sätt kunna nyttja 
jordens resurser (IUCN 2009). 
 
IUCN har sitt högkvarter i Schweiz och består av olika delar, dels ett råd som har det 
övergripande ansvaret för organisationen, dels ett sekretariat utspritt över 62 länder varav 70 
% återfinns i utvecklingsländer. Ytterligare en del är de sex olika kommissioner som fungerar 
som vetenskapligt stöd och ger riktlinjer och råd för bevarandearbete. Dessa kommissioner 
består av över 10 000 frivilliga forskare och experter världen över och de är specialiserade 
inom områdena:  
 

• Utbildning och kommunikation (CEC) 
• Miljö, ekonomi och social policy (CEESP) 
• Miljörätt (CEL) 
• Skötsel av ekosystem (CEM) 
• Bevarande av arter (SSC) 
• Skyddade områden (WCPA)   

 



Utöver dessa kommissioner tillkommer alla de hundratals organisationer som är medlemmar i 
IUCN, och samarbetspartners som bidrar med donationer och ekonomiskt stöd.    
 
Rödlistan över hotade arter   
För att underlätta och strukturera bevarandeåtgärder skapades rödlistan över hotade arter som 
idag används som underlag för många projekt. Här finns uppgifter om tusentals växter och 
djur, både de som klassas som starkt hotade men också andra arter som kan komma att hamna 
på listan inom kort av olika anledningar till exempel habitatförstörelse eller miljöförändringar. 
Även om en art fortfarande finns i större livskraftiga populationer, kan långvarig eller snabb 
minskning göra att den hamnar på rödlistan för närmare studier och större kunskap om arten, 
så att eventuella förebyggande åtgärder lättare ska kunna sättas in. 
 

Figur 3. Kriterier och kategorier för IUCN:s rödlista, från IUCN Red List of 
Threatened Species (2009). 

 
Arter studeras på global skala och delas in i olika kategorier för hur starkt hotade de anses 
vara enligt den forskning som tagits fram av IUCN eller någon annan medlemsorganisation 
eller förening (figur 3). Alla kända arter inkluderas, men för många av dem saknas tillräckligt 
med information för att de ska kunna utvärderas och hamna i de övre kategorierna. De flesta 
betecknas därför som NE (not evaluated) eller DD (data deficient) (IUCN- redlist 2009).                                       
                                     
EU och Natura 2000 - ”det ekologiska nätet” 
 
Med målet att stoppa förlusten av biodiversiteten till 2010 har den europeiska unionen skapat 
ett direktiv utifrån tidigare direktiv som ”the Birds directive” (1979) och ”the habitats 
directive” (1991) (EU 2009a). Direktivet avser att utse och skydda områden av 
gemenskapsintressen (SCI- Sites of Community Importance) för medlemsländerna inom EU, 
och efterhålls av nätverket Natura 2000. Natura 2000 kontrollerar och övervakar de områden 
som valts av respektive land och tillhandahåller forskning samt utbildning i syfte att förstärka 
samarbetet inom EU och mellan dess medlemsländer (EU 2008). Natura 2000 består än så 
länge av tre olika delar:                
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• Fågelområden (Birds Sites) 
• Habitat (Habitats Sites) 
• Marina miljöer (Marine Environments) 

 
Områdena delas upp i nio så kallade biogeografiska regioner: Alpin, atlantisk, boreal, 
kontinental, makaronesisk, medelhavs, pannonisk, stäpp- och svarta havet region (EU 2009b). 
Dessa regioner anses som särskilt viktiga i ledet att bevara biodiversiteten i Europa och 
benämns som Special Areas of Conservation (SAC). Användandet av olika skyddsregioner 
sägs förenkla det gränsöverskridande arbetet med bevarande av arter och habitat inom EU, 
som för närvarande innefattar 27 länder (EU 2009b). Det leder dock till stora skillnader 
mellan länder eftersom varje land väljer hur många och vilka områden som ska skyddas. EU 
kan dock med hjälp av direktivet, själva utse områden vid behov och ge rekommendationer 
till de länder som inte håller upp till de krav som ställts (Vazquez et al. 2008).  
 
Samarbete mellan organisationer och länder 
 
Utbildning ligger till grund för bevarandebiologin och universitet och högskolor bidrar med 
kunskap och forskning. Konventioner står för ramverk och stöd i arbetet med att bevara den 
biologiska diversiteten. Stater samt andra icke-statliga organisationer så som Conservation 
International och världsnaturfonden tar fram bevarandeplaner och arbetar i förebyggande 
syfte, samt med restaurerande arbete. En annan viktig del för spridande av information och 
utbildning, står djurparker, privata organisationer och botaniska trädgårdar för (Snyder et al. 
1996, Miller et al. 2003, Accogli och Marchiori 2006). I många bevarandeprojekt utgör avel 
en stor del av arbetet. Ex situ-avel används ofta som en sista utväg för starkt hotade djur, där 
snabbt sjunkande eller liten populationsstorlek ökar risken för utdöende. Konsekvenser och 
problem som kan uppstå bör dock kontrolleras noga innan projekt inleds (Snyder et al. 1996).  
 
Konventioner 
Det finns en mängd konventioner eller så kallade internationella överenskommelser inom 
många olika områden, och två av de viktigaste som har med bevarandebiologi att göra är 
CBD (the Convention on Biological Diversity) och CITES (the Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). 
 
CBD inriktar sig på bevarande av den biologiska diversiteten med tre huvudsakliga mål: 

• Att bevara den biologiska diversiteten 
• Att använda den biologiska diversiteten på ett hållbart sätt 
• Att dela förmåner från den biologiska diversiteten på ett rättvist sätt 

De länder och organisationer som undertecknat konventionen har tagit på sig ansvaret att följa 
de överenskommelser som lagts fram efter bästa förmåga. 1993 togs de första riktlinjerna 
fram, och sedan dess har konventionen utvecklats i takt med att fler medlemmar har anslutit 
sig. EU har genom nätverket Natura 2000 följt riktlinjerna från CBD och arbetar för ett 
bevarande av den biologiska diversiteten (EU 2009a) (CBD 2009). 

CITES står för en annan mycket viktig del i arbetet att bevara den biologiska diversiteten, 
detta genom att försöka förhindra att internationell handel med djur och växter utgör ett hot 
mot arters fortlevnad. För närvarande ingår 175 länder eller så kallade ”parties” i CITES. Det 
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är helt frivilligt att ansluta sig till konventionen men som medlemsland är man rättsligt 
bunden till de överenskommelser som bestämts. CITES kan inte strafflägga länder som inte 
uppfyller de krav som ställts, konventionens uppgift är att fungera som ramverk och stöd för 
en hållbar handel med djur och växter. Det är istället upp till varje land att skapa lagar och 
bestämmelser för att hålla sig inom ramen för de givna överenskommelserna (CITES 2001). 

Bevarandebiologiska organisationer 
Viljan att bevara och vårda naturen och den biologiska mångfalden har lett till bildandet av en 
mängd olika organisationer världen över. Sedan 1961 har Världsnaturfonden arbetat för att 
stoppa den biologiska överexploateringen och propagerat för ett hållbart samhälle där 
människan lever i harmoni med naturen. För att nå sina mål genomförs en stor mängd projekt, 
för tillfället ca 1300, där samarbete med lokala organisationer och myndigheter, kommuner 
och mindre samhällen ligger i fokus. Man arbetar även med att få företag att inrikta sig på mer 
hållbara lösningar och miljövänlig produktion (WWF 2009). 
 
En annan organisation som arbetar med globala miljöfrågor är Conservation International. 
Här satsas på forskning och nya sätt att bevara den biologiska diversiteten som t.ex. 
användandet av hotspots och därigenom en inriktning på särskilt hotade, artrika och ofta 
ekonomiskt fattiga områden. Sociala projekt där samhällen får hjälp med uppbyggnad och 
utveckling samtidigt som vikten av att bevara biodiversiteten framhävs, är en viktig del av 
organisationens arbete (Conservation international 2009c). Det finns många likheter mellan 
Världsnaturfonden och Conservation International, vad gäller målen med att skapa och bevara 
en hållbar utveckling av jordens resurser, och deras arbete skapar debatt och medvetenhet. 
 
Zoologiska och botaniska trädgårdar med bevarandeinriktning 
Ett ökat intresse för bevarande av arter hos zoologiska trädgårdar har lett till en förändring 
från tidigare inriktningar, då de mer sågs som rekreation och nöje (Miller et al. 2003). Detta är 
en naturlig utveckling då kunskap och intresse för utrotningshotade djur även växt hos 
allmänheten. Bättre och ökat samarbete med vetenskapliga institutioner, samt ökade krav om 
ett bättre ansvarstagande, då många djurparker håller hotade djur, har också varit drivande 
(Miller et al. 2003, Fernandez och Timberlake 2008). I de flesta fall sker arbetet med 
spridande av information och utbildning, men också genom bidrag och samarbete med 
universitet och andra organisationer (Miller et al. 2003). Många zoologiska och botaniska 
trädgårdar arbetar även aktivt med bevarandearbete genom avelsprogram och odling, samt 
återinsättning av starkt hotade arter. 
 
Ex situ-avelsprogram och återinsättning 
Att avelsprogram i fångenskap är en viktig del inom bevarandebiologi är svårt att säga emot, 
och det har kommit att ta en väldigt stor plats inom området. Somliga anser däremot att det på 
senare tid har fått större uppmärksamhet än vad som är lämpligt (Snyder et al. 1996). Trots att 
ex situ-avelsprogram har varit livsavgörande för många arter, finns många nackdelar som talar 
för försiktighet och sparsamhet i användandet av denna metod (Caughley 1994, Snyder et al. 
1996, Asquith 2001, Nijman 2004, Adamski och Witkowski 2007). Genetiskt adaptiva 
beteendeförändringar, fysiologiska förändringar gällande födointag, minskad fitness och låg 
genetisk variation är bara några av riskerna som finns med djurhållning i fångenskap. Det kan 
också leda till svårigheter vid återinsättning som ofta är målet med dessa avelsprogram, två 
exempel är jättepandan (Ailuropoda melanoleuca) och fjällgåsen (Anser erythropus) (Guo 
2007, Ruokonen et al. 2007). För stor fokusering på avel kan leda till att andra prioriteringar 
förbises, som skapande av reservat, habitatförbättringar och undanröjning av hot för in situ-
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populationer (Nijman 2006). Som sista utväg är det dock en bra lösning, så länge det inte blir 
en långvarig process som då kan göra mer skada än nytta (Snyder et al. 1996). Arter som bl.a. 
kalifornisk kondor (Gymnogyps californianus), davidshjort (Elaphurus davidianus), vit 
noshörning (Ceratotherium simum) och arabisk oryx (Oryx leucoryx) har alla räddats från 
utrotning genom ex situ-avelsprogram (Caughley 1994, Alagona 2004). När det gäller växter 
är situationen oftast en helt annan då det är lättare att förvara frön än hela populationer. 
Odling och utplantering genom olika metoder i passande habitat, är effektiva åtgärder för 
hotade växter (Accogli och Marchiori 2006).  

En inblick i pågående projekt ‒ följs rekommendationerna? 
 
För att få ett bättre perspektiv över de problem som finns inom bevarandebiologin förs några 
exempel fram nedan, genom korta summeringar av pågående projekt. Exemplen visar tydliga 
skillnader mellan olika sätt att se på ett problem och konsekvenserna av detta. Gamla misstag 
kan sitta i länge och få konsekvenser långt in i framtiden, och det gäller att prioritera rätt 
åtgärder för att ett projekt ska fungera, och samtidigt få stöd från allmänheten. 
 
Ex situ eller in situ - En prioriteringsfråga (Jättepanda, A. melanoleuca) 
Att jättepanda (Ailuropoda melanoleuca) är en utrotningshotad art lär inte ha undgått många. 
Denna lugna och stillsamma björn, som dessutom har utseendet med sig, har fått enorm 
uppmärksamhet världen över och är också världsnaturfondens ansikte utåt (WWF 2004). 
Trots detta har man ännu inte lyckats med några utsättningar. Detta beror dels på att det ännu 
inte finns några lämpliga utsättningsplatser, men också på grund av för stora skillnader 
gentemot in-situpopulationen och bland annat de sjukdomsrisker som det innebär (Lü et al. 
2008). 2006 sattes en hanne ut på prov i ett reservat, men skadades så svårt av andra pandor 
att han senare avled (Guo 2007). 
 
Med målet att skapa en självförsörjande ex situ-population för framtida återinsättning och stöd 
för den vilda populationen, startades projekt i flera olika avelscenter i Kina. Till en början var 
problemen många med låg fertilitet, sjukdomar och låg juvenil överlevnad, vilket gjorde att 
man började använda sig av artificiell insemination och spermiebanker (Shen et al. 2009). 
Under 2007 hade man lyckats avla fram en ex situ-population på ca 250 individer, men 
genetiska problem så som låg allel- och heterozygotvariation har visats genom studier av Shen 
et al. (2009). Detta trots rekommendationer från IUCN:s expertgrupp CBSG (Conservation 
Breeding Specialist Group) för avel av pandan, som inte tycks ha följts på ett bra sätt. 
 
För in-situpopulationen utgör starkt fragmenterade habitat, och otillräckligt skydd inom och 
utanför reservaten stora problem för pandan (Xu et al. 2006). Jämfört med ex situ-
populationen har dock in situ-populationen en bättre genetisk grund, och tycks än så länge 
inte vara alltför drabbad av inavel (Shen et al. 2009). Däremot krävs förbättringar inom och 
mellan reservaten, för att möjliggöra förflyttning mellan de olika sub-populationerna för att 
långsiktigt säkerställa den genetiska diversiteten. 
 
Svårigheter vid bestämning av populationsstorlek 
Vid bestämning av in-situpopulationens storlek har två olika metoder använts, identifiering 
genom mikrosatellitmarkörer med DNA från avföringsprov, samt jämförande av storlek på 
bambu-fragment (bitstorlek) från avföring, vilka gav vitt skilda resultat (Guo 2007, Shen et al. 
2009). Det har lett till vilda spekulationer om den faktiska populationsstorleken och vilken 
metod som ger den mest korrekta bilden. Med bambu-fragmentmetoden bestämdes den totala 
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populationen till ca 1600 individer (1998-2002), medan DNA-proven gav en 
populationsuppskattning på ca 2500-3000 individer (Zhan et al. 2006). En sådan 
populationsökning, eller möjlig felräkning av tidigare uppskattningar, skulle kunna ge en 
förändrad status på rödlistan för hotade arter, vilket i sin tur skulle kunna leda till minskade 
skyddsåtgärder. I en granskning av resultaten från Zhans rapport (2006), gjord av Garshelis et 
al. (2008), framförs tveksamheter som kan ha lett till en överskattning av den totala 
populationen. Extrapolering från det pandatäta Whanlangreservatet till hela området, samt den 
långa och spridda tiden för insamlande av avföringsprov, ses som möjliga brister i 
undersökningen. Utöver detta misstänks också felaktigheter vid de genotypiska 
provtagningarna (Garshelis et al. 2008). 
 
Konsekvenser av otillräckligt studerade avelsprojekt (Fjällgås, A. erythropus)  
Fjällgås (Anser erythropus) är ett annat exempel där man faktiskt lyckats få till en population 
där arten tidigare varit utrotad, men där projektet tvingades avbrytas då dessa individer visade 
sig vara hybridiserade. Sedan början av 80-talet har fjällgäss satts ut i svenska och finska 
Lappland i ett försök att rädda den fennoskandinaviska populationen av fjällgäss. Med hjälp 
av vitkindad gås (Branta leucopsis) som fosterföräldrar etablerades nya övervintringsområden 
i Nederländerna som ansågs passande även för fjällgåsen (Von Essen 1991). När det sedan 
upptäcktes att de avlade fåglarna var hybridiserade, stoppades projektet och har ännu inte 
återupptagits (Ruokonen et al. 2007).  

En oanvändbar resurs  
I en undersökning genomförd av Ruokonen et al. (2007) påvisades släktskap med både 
bläsgås (Anser albifrons) och grågås (Anser anser) hos de ex situ-avlade fjällgässen. Dessa 
arter har under många år hållits i fångenskap, ofta tillsammans trots överhängande risk för 
hybridisering. För att minska risken för inavel har fjällgäss flyttats mellan olika 
avelsanläggningar över hela Europa. Samtidigt har bristerna varit stora gällande förande av 
stamtavla samt övrig kontrollering vid avel av fjällgåsen, vilket gör att dessa individer nu 
anses opassande för användning inom det bevarande arbetet. Låg genetisk variation samt 
hybridisering är utspridd bland ex situ-populationen, medan in situ-populationen tycks ha 
klarat sig trots utsättningsförsöken i Finland och Sverige under 80- och 90-talet (Ruokonen et 
al. 2007). 
 
Intensiv jakt och framtida klimatförändringar hot mot fjällgåsen 
De största hoten mot fjällgåsen utgörs av habitatförstörelse genom ökat odlingstryck samt 
intensiv jakt under migrationen och i fåglarnas övervintringsområden (Tegelström et al. 1996, 
Loretsen et al. 1997, Ruokonen et al. 2004). Klimatet väntas också påverka fjällgåsen genom 
höjda temperaturer och habitatförändringar (Birdlife international 2008). 

Flera studier och samarbeten har startats i försök att stoppa den snabba minskningen av 
fjällgåspopulationen, bl.a. ett samordnat projekt (2005-2009) sponsrat av EU, där WWF-
Finland med hjälp av Norsk Ornitologisk Forening, NOF (BirdLife i Norge), BirdLife Finland 
och Hellenic Ornithological Society, HOS (BirdLife i Grekland) kartlade migrationsrutterna 
hos fjällgåsen (Birdlife International 2006). Flera migrationsrutter över 22 länder kräver 
internationella bestämmelser för att fjällgåsen ska ha en chans att överleva och en 
bevarandeplan har tagits fram för att rädda fjällgåsen (Madsen 1996). 

Missriktade åtgärder (Javanesisk gibbon, H. moloch) 
Javanesisk gibbon (Hylobates moloch) är en endemisk art på ön Java i Indonesien. Den har 
tidigare varit klassad som kritiskt hotad (CR) på rödlistan, men är nu listad som hotad (EN) 
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efter nya studier om dess populationsstorlek (Andayani et al. 2008). Många studier med olika 
metoder har gjorts för att bestämma storleken på populationen, med varierande resultat som 
följd. Med ett spann från 400 och upp till ca 7000 individer (Nijman 2004), är det självklart 
svårt att få fram några direkta riktlinjer för bevarandeåtgärder för arten.  
 
1994 gjordes en PHVA (Population Habitat Viability Analysis) där den totala 
gibbonpopulationen, enligt konstaterade observationer, fastställdes till ca 400 individer. 
Analysen baserades på en mängd antaganden då tillräckligt med information saknades för att 
dra korrekta slutsatser (Asquith 2001), vilket ofta sker inom bevarandebiologin (Regan et al. 
2005). Arten klassades därefter som kritiskt hotad, och en bevarandeplan lämnades in till den 
indonesiska regeringen, där ex situ-avel rekommenderades för gibbonens fortsatta överlevnad. 
Detta trots att en mängd studier (1981, 1986, 1995) kommit fram till en total 
populationsstorlek på 2000-7000 individer. Att så stora skillnader mellan undersökningar 
uppstår beror på användandet av olika metoder och i det här fallet avspeglas skillnader mellan 
två olika subdiscipliner inom bevarandebiologin.  
 
Undersökningar som i grunden baseras på ekologiska metoder, inriktar sig oftast efter 
minskande populationer paradigmen, och leder till direkta in situ-åtgärder för hotade arter. I 
fallet med den javanesiska gibbonen riktades uppmärksamheten istället på möjliga 
konsekvenser av en populationsstorlek på ca 400 individer, och ex situ-avel rekommenderades 
efter en undersökning baserad på paradigmen för liten populationsstorlek. Detta gjorde att 
övriga åtgärder förbisågs i arbetet. De slutsatser som drogs genom en bristfällig undersökning, 
och som ledde till missriktade rekommendationer, genomgick inte heller någon peer-review 
av forskarvärlden innan de lämnades till Indonesiens regering (Asquith 2001, Nijman 2004).  
 
En senare undersökning av den javanesiska gibbonens populationsstorlek (Nijman 2004) 
tyder på en in situ-population på ca 4100-4500 individer, samt en ex situ-population på ca 120 
individer (Nijman 2006), varav majoriteten är vildfångade. Indonesiens regering har sedan 
anslutningen till CITES (1978) omhändertagit ett antal gibbonapor, men också tagit emot 
gibboner som gåvor från allmänheten i ett försök att minska det olagliga innehavet, då de 
ibland hålls som husdjur. Genom att inte pålägga någon bestraffning för innehav av gibboner, 
anser Nijman (2006) att systemet kan få negativa effekter, eftersom det kan leda till att vuxna 
individer enbart byts ut mot yngre och sötare. 
 
Ökat skydd av habitat och förebyggande åtgärder för den olagliga handeln med gibbonapor 
bör prioriteras. De individer som hålls i fångenskap bör återinföras i sin naturliga miljö, då 
majoriteten hålls i mycket ogynnsamma miljöer och inte heller ingår i utvalda avelsprogram 
(Nijman 2006). 
 
Ex situ-avel som sista åtgärd (Kalifornisk kondor, G. californianus) 
Trots jakt, förgiftning, habitatförstörelse och genetisk sjukdom finner man återigen kalifornisk 
kondor (Gymnogyps californianus) i sin naturliga miljö. Efter en stadig minskning under 
hundratals år fångades den sista vilda kaliforniska kondoren 1987 (Ralls och Ballou 2004). Ett 
avelsprogram startades och en långsamt ökande population har nu etablerats, trots att 
motgångarna varit många och svåra (Alagona 2004, Birdlife International 2007). Än så länge 
är populationen inte självförsörjande och matning pågår på utvalda platser. Många fåglar 
hinner dö innan de lyckas fortplanta sig och orsakerna är spridda. Beteendeförändringar, ålder 
vid utsläpp, stora mängder skräp inom habitaten och fortsatta fall av blyförgiftning håller 
tillbaka populationen (Cade 2007, Mee et al. 2007, Utt et al. 2008). Individer som visat 
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avvikande beteende vid möten med naturliga predatorer, födointag samt sociala interaktioner 
har observerats, och man har även visat på skillnader mellan individer som uppfostrats av 
föräldrar och individer som uppfostrats med attrapp (Utt et al. 2008). 

Under 1900-talet minskade den redan starkt reducerade populationen av kalifornisk kondor 
tills den till slut kraschade 1985 (Alagona 2004). Det dröjde många år innan orsaken till 
minskningen fastställdes, vilket gjorde att rätt åtgärder inte hann sättas in förrän det var för 
sent (Caughley 1994). Det visade sig att kondoren påverkades starkt av bly och andra gifter 
som DDT och DDE i sin närmiljö, som ledde till förgiftning, förtunning av äggskal och andra 
svåra skador (Caughley 1994, Alagona 2004, Cade 2007, Mee et al. 2007).  

Introducerad igen efter 5 år i fångenskap 
Sedan 1992 har ex situ-avlade kondorer återinförts med blandade resultat (Mee et al. 2007). 
Många fåglar har dött genom kollisioner med elledningar och andra har fått hämtas in för 
behandling av blyförgiftning (Cade 2007). Det finns även genetiska problem inom den avlade 
populationen som leder till chondrodystrofi (dvärgväxt). De individer som bär på den dödliga 
allelen tas ur avel för att förhindra vidare spridning. Efter den genetiska flaskhalsen som 
uppstod under mitten av 80-talet med endast 27 individer, då den vilda populationen fångades 
in, har ett noggrant avelsprogram följts för att undvika inavel. Inavelsrisken för de 
utplanterade individerna är dock något högre då dessa inte kan kontrolleras på samma sätt. 
Den viktigaste faktorn för den begränsade vilda populationen är dock genetisk drift (Ralls och 
Ballou 2007). 
 
Skräp och förgiftning ger hög dödlighet hos den vildavlade avkomman 
Trots lyckade parningar inom in situ-populationen är utdelningen låg vad gäller lyckade 
häckningar. Hög dödlighet hos juveniler genom förgiftning, näringsbrist och intagande av 
skräp i alla dess former håller nere populationstillväxten. Genom särskilda utfodringsställen 
hoppas man kunna förhindra fortsatt förgiftning hos fåglarna men problemet med skräp tycks 
vara svårbehandlat. Utfodring kan ha lett till ändrat beteende vid födosök, och allt eftersom 
kondorerna sprider sig över större områden blir det svårare att kontrollera vad de äter. Försök 
till att städa upp områden har gjorts, men storleken på habitaten gör det till en näst intill 
omöjlig uppgift (Mee et al. 2007). 
 
Borttagande av bly ur ammunition ses som en viktig åtgärd för den hotade kondoren, och trots 
motstånd från vapenindustri och andra aktörer har en kampanj startats för att på sikt få bort 
det giftiga ämnet från naturen (Cade 2007). För kondoren gäller fortsatt ex situ-avel och 
utsättning tills in situ-populationen kan klassas som stabil, en förutsättning för stabilitet är 
dock att de mest uppenbara hoten oskadliggörs (Ralls och Ballou 2007). 
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Diskussion   
Att bevarandebiologi som vetenskap har kommit långt sedan starten på 80-talet, går inte att ta 
miste på. Organisationer har startats och olika grenar har utvecklats till följd av större kunskap 
inom ämnet. Men det gäller att ta vara på det som är bra och analysera det som är mindre bra 
ur ett större perspektiv. Risken för en polarisering inom vetenskapen bör förebyggas genom 
bättre samarbete och opartisk granskning för att undvika riktade projekt (Caughley 1994, 
Asquith 2001, Nijman 2004). Antalet artiklar där vikten av att föra samman olika vetenskaper 
och organisationer förs fram rimmar illa med vad som sedan genomförs. 

De två paradigmerna som nämns i arbetet verkar vara svåra att sammanföra då det istället 
tycks finnas en slags konkurrens dem emellan. Att säga att den ena skulle vara bättre än den 
andra skulle vara som att jämföra en genetik med ekologi. Det är helt enkelt situationen som 
bestämmer vilken arbetsmetod som passar bäst. En lagom blandning av de båda skulle 
innefatta de flesta aspekterna som anses viktiga vid undersökningar av hotade arter, vilket en 
del utövare redan verkar ha förstått (Asquith 2001).  
 
På grund av svårigheterna att utvärdera bevarandeåtgärder är det svårt att säga om många 
projekt varit lyckade eller inte, och bättre metoder skulle möjligtvis göra att vetenskapen tog 
sig själv på större allvar. Att vetenskap och handling bör gå hand i hand borde vara en 
självklarhet inom bevarandebiologin, och bättre samarbete mellan forskare och utövare måste 
till för att ny kunskap så fort som möjligt ska kunna användas på bästa sätt (Knight et al. 
2007). Fler studier som leder till faktiska åtgärder bör prioriteras då tillräckliga arbetsmetoder 
redan utvecklats inom vetenskapen. 

Problemet med vad som ska bevaras och hur (Hayward 2009), kommer förmodligen att 
debatteras i all evighet tills man slutligen inser att det inte går att bestämma exakt. Jag anser 
att varje fall bör diskuteras fram tills att den lösning som passar bäst för tillfället bör antas. 
Det går inte att strikt genomföra bevarandeåtgärder efter förbestämda planer utan att nya 
upptäckter under arbetets gång kommer att leda till förändringar och kompromisser. Naturen 
är inte statisk och oformlig utan ändras genom tiden, och ska vi då försöka backa den 
utvecklingen eller hjälpa den att nå en balans i nuet? 
 
Organisationer och konventioner som IUCN, WWF och CBD utgör en viktig del i spridande 
av information och förändra vårt sätt att se på den biologiska diversiteten. det är svårt att säga 
hur mycket de kan påverka, men med miljontals medlemmar och högt uppsatta kontakter lär 
de inte vara helt verkningslösa. Utan dem skulle nog inte den opinion och viljan att bevara 
miljön som finns idag inte vara lika stark, och världen skulle kanske inte se ut så som den gör 
idag (Gilbert 2008). För bevarandebiologin är de särskilt viktiga då de ofta står för 
genomförandet av projekt och som ekonomiskt stöd. Med sin expertis fungerar de också som 
ramverk för framtida arbete och stöd för många länder och mindre organisationer (Fuller et al. 
2003). 
 
Zoologiska trädgårdar har genom ett växande intresse för bevarande arbete kommit att bli en 
viktig komponent inom bevarandebiologin. Här behövs mer forskning och utveckling för att 
förbättra metoder samt kunskap för att förhindra den negativa påverkan som långvarig ex situ-
djurhållning kan ge upphov till. Ex situ-avelsprogram måste användas som kortsiktiga 
lösningar och bör alltid ses som en sista utväg för mycket hotade djur (Snyder et al. 1996). 
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Genom den granskning av dagens bevarandebiologi och de projekt som studerats i denna 
uppsats har jag kunna dra slutsatsen att det tycks finnas tillräckliga metoder och ramverk för 
att kunna utföra ett effektivt bevarandearbete. Däremot verkar det inte som om den kunskapen 
implementeras på ett tillfredsställande sätt. Samarbete och utveckling är nyckelfrågor för 
bevarandebiologin och en effektivisering av fortsatta arbeten och projekt bör prioriteras. Det 
är också mycket viktigt att alltid kritiskt granska och se saker ur olika perspektiv för bästa 
möjliga lösning. En bättre integrering av olika discipliner, och samarbeten mellan sociala och 
biologiska projekt för hållbara och långsiktiga lösningar, är en viktig del i arbetet särskilt 
gällande projekt inom utvecklingsländer. De globala problemen som vetenskapen ställs inför 
kräver också globala lösningar, och de råd och ramverk som ställs fram av konventioner och 
organisationer som CBD och IUCN bör följas efter bästa förmåga.  
 
Tack 
Jag skulle vilja tacka Lilja Gunnarsson, Nils Broberg och Peter Andersson för goda råd och 
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