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Nordens Arks verksamhet

Nordens Ark är belägen på Västkusten 20 km från Smögen och Kungshamn vid 
väg 171, cirka 120 km norr om Göteborg.  Den övergripande målsättningen för 
verksamheten är att långsiktigt uppnå hållbara populationer av hotade arter i 
deras naturliga miljöer. Detta skall enligt stiftelsens stadgar ske genom de fyra 
punkter som samtidigt utgör Nordens Arks programförklaring:

 ● Att under kontrollerad avelsverksamhet bidra till att rädda hotade arter. 

 ● Att bedriva forskning och studier av djuren på anläggningen, bidra till en 
ökad kunskap om djur, samt befrämja djurens möjligheter att överleva. 

 ● Att användas som utbildningsresurs på olika nivåer som grundskola, gymna-
sium, högskola och universitet. 

 ● Att vara tillgänglig för publik och genom detta öka allmän hetens intresse 
och kunskap om naturvårdsarbete.

VD kommenterar

Säsongen 2015 blev ytterligare en framgång i Nordens Arks 
historia, men tyvärr kan jag själv inte ta åt mig äran. När jag 
tillträdde tjänsten i augusti stod det redan klart att juli månad, 
med vice vd vid rodret, slagit publikrekord – åtminstone efter 
nu gällande beräkningsmodell. Ännu ett bokslut med positivt 
ekonomiskt resultat (tillika välkomna pengar att återinvestera) 
vittnar om stiftelsens sunda ekonomi. Efter Lena M Lindéns 
27-åriga epok fick jag alltså nöjet att överta en väl fungerande 
verksamhet med fascinerande djur i en unik miljö, glada gäster, 
och, framförallt, med enormt inspirerande och passionerade 
medarbetare. Allt uppbackat av en makalöst produktiv 
vänförening och engagerad styrelse, samt av lojala och generösa 
sponsorer i form av företag, stiftelser och privatpersoner. Det 
var med andra ord krattat i manegen. Mitt första halvår har 
ändå inneburit de sedvanliga utmaningar som ”ny på jobbet” 
innebär. Detta trots att jag sedan länge ansett mig ha hyfsat bra 
koll på Nordens Ark, om än på distans. Faktum är att jag kände 
till planerna för ett nytt avelscentrum för hotade arter vid ett 
gammalt säteri i Bohuslän långt innan portarna slogs upp 1989. 
Min vän Hans-Ove Larsson på Skansen, vilken jag sedermera 
efterträdde som ordförande i Svenska Djurparksföreningen, var 
involverad och mycket entusiastisk över projektet i ett inledande 
skede. Jag hade så gärna velat berätta för Hans-Ove att jag nu, 
nästan 30 år senare, fått det ansvarsfyllda uppdraget att leda den 
verksamhet han en gång bidrog till att initiera. Men ödet ville 
annorlunda. Hans-Ove gick bort i april, hastigt och alldeles för 
tidigt, strax innan min nya roll offentliggjordes. Jag hoppas ändå 
att han skulle ha blivit nöjd.   

Just när jag börjat på Arken i somras blev jag uppringd av min mor 
i Västerås. Hon berättade stolt att vetenskapsradion ”avslöjat” att 

en av pilgrimsfalkarna som slagit sig ned i stadens domkyrkotorn 
faktiskt var uppfödd på Nordens Ark, vilket jag jag givetvis redan 
visste. Plötsligt hade alltså denna magnifika rovfågel blivit en 
för oss gemensam angelägenhet och Nordens Ark därmed evigt 
förbunden med min gamla hemstad – bättre sent än aldrig! Men 
vem hade kunnat tro det? När jag som gymnasist på 70-talet med 
växande intresse läste om Naturskyddsföreningens planer för 
ett nationellt falkavelsprojekt kändes ändå chansen att någonsin 
få se en vild pilgrimsfalk som mycket liten. Miljögifter hade 
drivit arten mot utdöende i Sverige och Projekt Pilgrimsfalk 
betraktades av många som ett sista halmstrå. Med facit i hand 
kan vi nu konstatera att uppfödningen, som år 2000 flyttades till 
Nordens Ark, satt ut fler än 300 falkar i naturen. I kombination 
med andra ihärdiga naturvårdsinsatser blev resultatet lyckat och 
vårt land hyser åter en stabil falkpopulation. Idag, 40 år efter min 
egen gymnasietid, behöver alltså eleverna vid Rudbeckianska 
gymnasiet i Västerås bara titta ut genom fönstret för att se 
pilgrimsfalkar jaga duvor och kajor runt domkyrkans torn – och 
detta till stor del tack vare Nordens Ark!
  
Nu fortsätter Nordens Arks spännande resa med pågående och 
nystartade naturvårdssamarbeten. Till den senare kategorin 
hör såväl svenska fjärilar som asiatiska pallaskatter. Nordens 
Ark förtjänar många, många fler besökare. Vi står beredda 
inför 2016, med engagerande djur- och naturupplevelser och en 
alltmer angelägen folkbildning!

Mats Höggren
VD Nordens Ark
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Rapport från zoologiska avdelningen 2015

Ewa Wikberg1), Emma Nygren, Christer Larsson & Leif Blomqvist 

1ewa.wikberg@nordensark.se

Som ett led i en resurssatsning mot artprojekt med direkt 
naturvårdsnytta reducerades antalet arter på Nordens Ark under 
året. Tre inhemska och två exotiska amfibiearter fasades därför ut 
samtidigt som också två fågelarter avyttrades (Tabell 1). En mer 
utförlig redogörelse över de groddjur anläggningen fokuserar på 
ges i avsnittet om in situ verksamheten nedan. 

Fågelavdelningen
Året inleddes med ett utbrott av fågelinfluensa vid en privat 
anläggning i länet med påföljande restriktioner för fåglar som 
hålls utomhus. Lyckligtvis kunde restriktionerna upphävas i god 
tid inför den stundande häckningssäsongen vilket innebar att de 
negativa konsekvenserna trots allt blev marginella. 

Glasögontranorna (Grus vipio) genomförde en lyckad häckning 
samtidigt som en ettårig ungfågel sändes till Leeuwarden i 
Holland på inrådan av artkoordinatorn. Tyvärr gick häckningen 
om intet hos de japanska tranorna (Grus japonensis) där 
fjolårsungen sändes till Tregomeur Zoo i Frankrike. De 
vita storkarna (Ciconia ciconia) inledde säsongen med att 
lägga ett rekordstort antal ägg, men häckningen stördes av 
renoveringsarbeten i Våtmarken och inga ungar kläcktes. Desto 
bättre framgång kunde däremot registreras i eremitibiskolonin 
(Geronticus eremita) som producerade åtta flygga ungar samtidigt 
som fem fjolårsungar sändes till Sigean Zoo i Frankrike. Två 

ytterligare häckningar värda att nämna registrerades hos 
härfåglar (Upupa epops) och blåkråkor (Coracias garrulus) som 
för första gången förökade sig på Nordens Ark. Härfåglarna 
producerade dessutom två kullar vars avkomma avyttrades till 
andra EAZA-parker under hösten. 
       
Vidare kan nämnas att samtliga fyra berguvsungar (Bubo b. 
bubo) som kläckts under året levererades till Skärgårdsstiftelsen 
i Stockholms skärgård i samarbete med Skansen. Uvarna sattes 
ut i skärgården i hopp om att de skulle förstärka den befintliga 
berguvspopulationen i Stockholms skärgård. Trots att berguven 
tidigare varit väletablerad i Stockholms skärgård finns idag bara 
kvar ett 20-tal par. Vilket skälet till den låga nivån är vet man 
med säkerhet inte, men man tror att det ökade antalet havsörnar 
eventuellt tvingat berguven att lämna mer öppna bergsbranter 
för att i stället söka sig längre in i skärgården, där de är mer 
utsatta för andra typer av störningar (Broberg 2015). Situationen 
anses därför inte tillfredställande även om antalet individer legat 
på en konstant nivå. Ytterligare en äldre hona placerades hos 
Berguv Nord som ansvarar för populationsförstärkningarna i 
Norrland. 
      
Fjällugglorna (Bubo scandiacus) på Nordens Ark har under flera 
år haft problem med kontinuerliga fluglarvsangrepp på den 
ruvande honan och ungarna strax efter att de kläckts, något 
som lett till att endast en unge har överlevt på anläggningen. 

Under hösten beslöt man därför att utlokalisera avelsparet till 
en nordligare belägen park för att se om detta eventuellt kunde 
minska fluglarvsangreppen. Paret sändes därför på avelslån till 
Järvzoo. Iakttagelser av vilda fjällugglor har antytt att en ökad 
förekomst av fluglarvsangrepp också sker i fjällvärlden, något 
som kunde utgöra ett ytterligare hot mot de få fjällugglor 
som oregelbundet häckar i lappmarken. Det är möjligt att den 
påvisade klimatförändringen med spridning av värmekrävande 
arter allt längre norrut bidrar till att antalet fjällugglor fortsätter 
att minska. 

Viktiga händelser bland däggdjuren
Årets publikdragande magnet var utan tvivel de tre ungarna 
hos amurtigrarna (Panthera tigris altaica) som föddes av den 

vildfödda tigerhonan ”Sparta”. Även det nyetablerade vargparet 
(Canis l. lupus) producerade sin första valpkull med fyra valpar. I 
likhet med tidigare år visade det sig att så fort alfaparet börjar 
fortplanta sig, sker en positiv förändring i flockens beteende. 
Vargarna blir lugnare och uppvisar färre stressrelaterade 
beteenden. Glädjande var även att den ena av Nordens Arks två 
reproducerande järvtikar (Gulo g. gulo) födde två hanvalpar. Årets 
järvkull var samtidigt den 11:e järvkullen som fötts på Nordens 
Ark sedan 1996 – ett antal som bara överträffas av två andra 
parker i världen. Överlevnadsprocenten hos de 26 valparna har 
dessutom varit extremt hög (69%), och Nordens Ark har därför 
kunnat bistå parker i Sverige, Norge, Tyskland, Polen, Österrike, 
Tjeckien, Skottland, Frankrike och USA med unga järvar som 
fötts i Bohuslän.  
    
Även Pallaskatterna (Felis m. manul ) nedkom med en kull ungar. 
Pallaskatterna behandlades framgångsrikt mot toxoplasmos 
vilket resulterade i att alla fyra ungar överlevde. Bland de övriga 
rovdjuren nedkom manvargstiken (Chrysocyon brachyurus) med 
två valpar. Avelsparet har valpat fem gånger tidigare och hanen 
har vid samtliga födslar deltagit i omsorgen av valparna. Under 
de första dagarna såg allt lugnt ut med tiken diande medan hanen 
låg på vakt utanför lyan. Efter fem dagar förlorade tiken sin aptit 
och kräktes upprepade gånger men fortsatte ändå att sköta om 
valparna så gott hon kunde. Följande dag blev hon plötsligt akut 
dålig och dog under behandling. Beslut togs att flaskuppföda 
valparna samtidigt som hanen fick ta del av uppfostran. Man 
kom överens om att minimera personalens skötsel av valparna 
så långt detta var möjligt. Hanen accepterade att djurvårdarna 
flera gånger per dag flaskmatade valparna medan han tålmodigt 
väntade vid lyans ingång. Hanen putsade valparna, men i övrigt 
inskränkte sig hans omsorg till att främst vakta dem utanför 
lyan. Han följde därför strikt arbetsfördelningen hos manvargar 
där tiken vanligen står för matning och uppvärmning medan 
hanen sköter om vakten. För att förhindra att valparna blev 
nedkylda, installerades en extra värmekälla i lyan som också 

Glasögontranorna fick fram två ungar under året. Foto: Tom Svensson 

Det nya vargparet förökade sig för första gången under året och nedkom med fyra valpar. Foto: Tom Svensson
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område i Stockholmstrakten. För att återetablera arten i sitt 
forna utbredningsområde fick Nordens Ark i uppdrag av 
Länsstyrelsen i Stockholm att genomföra ett uppfödningsförsök 
av bredbandad ekbarkbock i artificiell miljö. Målet är att kunna 
bidra med djur som kan användas för utsättning i restaurerade 
livsmiljöer. Under verksamhetsåret utökades samarbetet till att 
även inkludera Länsstyrelsen i Uppsala län. 

Under året sattes arten ut i Båtfors-området vid Nedre Dalälven. 
Ekstockar fyllda med larver av bredbandad ekbarksbock sattes ut 
i restaurerade ekområden och inventeringar visar att ett hundratal 
ekbarkbockar kläckts från stockarna. Personal från Nordens Ark 
fick också tillstånd att samla in tio par bredbandade ekbarkbockar 
från den stabila vilda populationen på Djurgården för att utöka 
den genetiska variationen i den befintliga avelsbesättningen. 

Större ekbock
Den större ekbocken (Cerambyx cerdo) är en av Sveriges mest 
sällsynta och utrotningshotade insekter och finns bara kvar på 
ett tiotal ekar i Halltorps hage på Öland. Nordens Ark fick för 
tre år sedan i uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län att utveckla 
en metod för att föda upp större ekbock. Projektet är unikt 
eftersom man tidigare aldrig försökt föda upp arten i artificiella 
förhållanden. Efter tre års idogt arbete har Nordens Ark nu tagit 
fram en fungerande uppfödningsmetod. Under våren föll den 
sista pusselbiten på plats då man hittade ägg från skalbaggar 
som fötts upp på Nordens Ark. Detta innebär att man lyckats 
föda upp ekbockar som parat sig och lagt befruktade ägg i 
laboratorieförhållanden. 

Till en början födde man upp ekbockar som samlats in i Polen 
under tre års tid (Nygren & Andrén 2014; Nygren et al. 2015a). 
Eftersom den svenska populationen är så utsatt, undvek man 
att beskatta den innan man skaffat sig tillräckligt med kunskap 
och erfarenhet. Metoden är numera finslipad och fungerar. 

Projektet gick därför in i en ny fas då man började samla in 
svenska ekbockar från Halltorps Hage. Under en månads tid fick 
ekbockarna fortplanta sig på Nordens Ark innan de flyttades 
tillbaka till Öland. Under nästa säsong kommer avkomman 
att sättas ut i restaurerade områden på fastlandet i Kalmar och 
Blekinge län. Samtidigt som projektet framskridit, har de polska 
ekbockarna tjänat ut sitt syfte och de sändes därför tillbaka till 
Polen där Wroclaw Zoo kommer att fortsätta att arbeta med dem. 

Groddjur
Mer än en tredjedel av världens amfibiearter hotas av utrotning 
och forskarna uppskattar att upp till 200 arter kan ha försvunnit 
på bara några decennier. Nordens Ark har under många år varit 
involverad i bevarandet av grönfläckig padda (Bufo viridis) 
genom att föda upp små paddor som sedan sätts ut på olika 
lokaler i Skåne, Öland och på Gotland. De senaste åren har 
utsättningarna koncentrerats till Öland, där man i kombination 
med utsättningar gjort omfattande restaureringsarbeten i fält. 
Under 2009-2014 har Nordens Ark satt ut nästan 1 500 paddor 
på Öland. Under 2015 fortsatte stödutsättningarna med 274 
individer som sattes ut på två olika lokaler på Öland. 

Stiftelsen fördjupade sitt engagemang för groddjur genom att 
under året gå in i två nya bevarandeprojekt för två globalt hotade 
arter: lemurlövgroda (Agalychnis lemur) och Monserrat- eller 
kycklinggroda (Leptodactylus fallax). Lemurlövgrodan är kritiskt 
hotad i det vilda och i Costa Rica är arten känd bara från en 
återstående lokal. Även Monserratgrodan är akut hotad och 
under ett decennium har över 80% av den globala populationen 
försvunnit. Idag finns endast några hundra individer kvar på 
öarna Monserrat och Dominica. Nordens Ark kommer att hålla 
en avelsgrupp av båda arterna under smittosäkra förhållanden. 
Ungar av Monserratgrodor som kläcks på Nordens Ark kommer 
att sändas för utsättning, medan man inom projektet för 
lemurlövgroda främst strävar efter att hålla en genetiskt sund 

försågs med ”gosedjur” för att valparna skulle känna sig trygga. 
Båda valparna som föddes i mitten av december har vuxit och 
utvecklats normalt och de tillbringar numera hela dagarna 
tillsammans med hanen. Det är visserligen ännu för tidigt att säga 
hur stor präglingspåverkan flaskuppfödningen haft på valparna, 
men djurvårdarna har jobbat intensivt med att undvika onödig 
prägling och man kan bara hoppas på att de så småningom skall 
fungera som avelsdjur i djurparkspopulationen. Det finns flera 
indicier som talar för att så är fallet: tiken gav livsviktigt di under 
de första dagarna och valparna fick en första kontakt med tiken. 
Hanen introducerades direkt till valparna vilket var tidigare än 
vad tiken tillåtit vid tidigare valpningar, men hanen har tagit ett 
stort ansvar för sina moderlösa valpar. 

Bland skruvhornsgetterna eller markhor (Capra falconeri 
heptneri) sändes sex bockar till Frankrike och trots den omfattande 
avyttringen låg antalet djur vid årets slut på 3.7 individer i gruppen. 
Skogsvildrenarna (Rangifer tarandus fennicus) fick tre sarvar och en 
vaja medan fjolårskvigorna flyttades till en anläggning i den icke 
publika delen av parken för att undvika en oönskad betäckning 
med fadern under brunsten. De tre skogsrenskvigorna från 
2014 är reserverade för ett utplanteringsprojekt i Finland 
och kommer under 2016 att transporteras dit. Den finska 
skogsrensstammen har under de senaste åren uppvisat en 
negativ populationstrend och finska myndigheter planerar nu 
att återuppta nya utplanteringar i två områden i de sydvästra 
delarna av landet. Det populationsförstärkande arbetet är 
planerat att påbörjas under 2017. För ändamålet uppförs 
som bäst två nya avelshägn på 15 ha var i två nationalparker i 
Finland. Ex situ aveln är planerad att fortgå under en 5-års 
period med djur från tre finska djurparker och Nordens Ark. 
De djurparksfödda renarna korsas i avelshägnen med vildfödda 
djur från östra Finland och då avelsarbetet upphör, införlivas de 
vildfödda djuren i djurparkspopulationen som genom detta får 

ett välbehövligt inflöde av friska gener utifrån. Genom sin roll 
som stamboksförare (ESB) för arten, har Nordens Ark en viktig 
roll i utsättningarna och förvaltningen av skogsren i samtliga 
europeiska djurparker. Mer om detta i skogsrensrapporten på 
sidorna 20-22 i denna årsredovisning.        
 
Anläggningarna för skogsren och markhor genomgick en 
omfattande renovering med nya ytskikt och förbättrade 
foderplatser – åtgärder som i fortsättningen underlättar skötseln. 
Resultaten lät inte vänta på sig och redan under den våta och 
regniga sommaren kunde sjukdomar som vanligen är relaterade 
till våta och smutsiga underlag undvikas.    
   
En annan förbättring i djuranläggningen utgjorde de fyra 
bakhägn med inomhusutrymmen som uppfördes i anslutning 
till Ladan. Samtidigt som verksamheten vuxit, har kravet på 
reservhägn där man temporärt kan hålla djur inför förflyttningar, 
vid separation för provtagningar och eventuella sjukdomar, ökat. 
Reservhägnen är byggda för ett stort antal arter där man strävat 
efter stor flexibilitet med avseende på inredning och storlek. 
Väggarna är släta för att undvika skador på de djur som hålls 
där, samtidigt som hägnen är marksäkrade och skyddade för 
insyn. Träd, sittpinnar och ligghyllor kan snabbt ställas i ordning 
och modifieras för att passa för olika arter då behov föreligger. 
Avdelningarna är också försedda med inomhusdammar, 
samtidigt som man har möjlighet att reglera temperaturen i 
inomhusutrymmena så att den kan anpassas för olika djurarter. 
I anslutning till inomhusutrymmena har ett kök med varmt och 
kallt vatten uppförts för att uppnå en högre hygienisk standard.  

In situ verksamhet

Bredbandad ekbarkbock
Bristen på nyligen döda och gamla ekar utgör den främsta 
orsaken till att den bredbandade ekbarkbocken 
(Plagionotus detritus) försvunnit från stora delar av sitt tidigare 
utbredningsområde. Idag finns arten bara kvar i ett begränsat Manvargshane med valp. Foto: Camilla Schratz 

Amurtigrarna nedkom med tre ungar under året. Foto: Tom Svensson 

Större ekbock och lemurlövgroda. Foto: Jimmy Helgesson och Tom Svensson   
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sover eller äter. Vid varje utsläppsbur finns personal som under 
några dygn vakar över gässen medan de gör sig hemmastadda 
i sin nya miljö. Efter utsläppet fortsätter bevakningen under 
ytterligare några dagar. Fältarbetet sköttes i år med hjälp 
av personal från Nordens Ark och frivilliga från Svenska 
Jägareförbundet, Naturvårdsverket, ArtDatabanken och tre 
lokala fågelintresserade privatpersoner. 

Den 11:e kullen av järvvalpar födda på Nordens Ark innehöll två valpar av hankön. Foto: Tom Svensson

reservpopulation i djurparker. Under året byggdes laboratoriet 
om till en smittosäker avelsanläggning med syfte att ta emot 
avelspar från övriga biosäkra anläggningar i Europa under 2016. 

Fortsatt utsättning av pilgrimsfalk i Stockholm
Avelsprojektet och stödutsättningar av pilgrimsfalk (Falco p. 
peregrinus) håller på att fasas ut. Gamla falkar som upphört att 
fortplanta sig ersätts därför inte längre med nya avelsindivider. 
Under året fanns åtta falkpar på anläggningen av vilka endast två 
par lägger befruktade ägg. Avsikten är att så länge falkarna mår 
bra och producerar ungar får de fortsätta med detta samtidigt 
som man låter fosterföräldrar ta hand om en del ungar för att 
minimera arbetet med äggkläckning och handmatning. Under 
2015 kläcktes tre kullar av vilka den första, med tre ungar, sattes 
ut på taket av Folksamskrapan i Stockholm. En andra kull med 
tre ungar sattes ut i Örebro, medan den tredje kullen som bestod 
av fyra ungar sattes ut i Köping.

Utsättningarna i Stockholm hade påbörjats året innan (Nygren 
et al. 2015b) med avsikt att pågå under en period av fem till 
sex år. Samtidigt skulle huvudstadsregionen utgöra den sista 
hackingplatsen där utsättningarna avslutades. Eftersom 
pilgrimsfalken försvann som häckfågel från Stockholmsområdet 
för mer än ett halvt sekel sedan, skulle en återetablering av 
häckande falkar i huvudstaden vara ett lyckat sätt att avsluta ett 
väl genomfört naturvårdsprojekt. Erfarenheterna från året innan 
visade emellertid att vitfåglar som häckar på hustaken på Söder 
omedelbart attackerade falkungarna med påföljd att endast en 
av fyra utsatta ungar lyckades undvika mås- och trutattackerna. 
Inför årets utsläpp på Folksamskrapan hade närliggande mås- och 
trutbon rensats bort samtidigt som två skydd som falkungarna 
kunde gömma sig under, sattes upp. Innan utsläppet gjordes 
också ett test med en falkbulvan på ett tak en bit längre bort. 
Avsikten var att måsar och trutar skulle attackera sig ”trötta” 
på bulvanen och sedan lämna falkungarna ifred. Slutresultatet 
visade sig ändå vara att måsarna inte brydde sig om plastfalken 
som varken rörde sig eller lät!  

Samtidigt gjorde man även ett test med döda trutar som hängts 
upp på taket. Inte heller detta fungerade, utan lockade i stället 
till sig ett stort antal nya trutar. Av årets tre utsatta ungar, flög 
en hona in i en glasruta och avled, medan en av hanarna gjorde 
flera lyckade flygturer runt skrapan innan han försvann efter 
några dagar. Den tredje ungen fungerade däremot perfekt och 
iakttogs dagligen på taket då han kom för att äta efter långa 
flygturer.  

På grund av måsattackerna kommer fortsatta utsättningar 
på Folksamskrapan att diskuteras. Utsättningarna har trots 
motgångarna fått ett positivt mottagande i Stockholm. Massor av 
människor har följt utsättningarna via Stockholms ornitologiska 
förening och Naturskyddsföreningens informatörer och även 
via de webbkameror som var utplacerade på taket. Många har 
också hört av sig direkt till Nordens Ark och beklagat mängden 
av vitfågel som störde utsättningarna i huvudstaden. 

Vitryggig hackspett
I en av anläggningarna för vitryggig hackspett (Dendrocopos 
leucotos) utbröt ett gapmaskangrepp. Samtliga 13 individer 
undersöktes varvid flera fåglar konstaterades vara infekterade 
med påföljd att alla individer framgångsrikt behandlades. 
Orsaken är en infektion där daggmask, som trivs i bottenspillet 
på voljärerna, är mellanvärd. Det milda vintervädret gjorde att 
daggmaskarna var aktiva under en stor del av vintern. Samtliga 
voljärer försågs med större portar för att underlätta städning 
och omfattande rengöring. Tack vare detta hoppas man på att 
kunna minska förekomsten av daggmask och även minimera 
infektionsrisken. 

Årets häckningsresultat blev lägre än beräknat bland annat för att 
ett avelspar gick förlorat. Vår äldsta hackspettshane, som kläckts 
i Vest-Agder fylke på den norska sydkusten i maj 1999, hittades 
död i visningsvoljären under midvintern. ”Jörgen” blev nästan 16 
år gammal. Honan ”Stina” som anlände samtidigt som ”Jörgen” 
har suttit tillsammans med honom sedan de kom till Nordens 

Ark. Paret gjorde ett första häckningsförsök 2001 för att under 
följande år genomföra den första lyckade vitryggshäckningen i 
ex situ-förhållanden. Häckningen resulterade i tre ungar. Sedan 
dess har paret häckat nästan varje år och producerat sammanlagt 
25 ungar. Alla ungar utom tre, som stannat kvar och blivit 
avelsfåglar, har satts ut i restaurerade områden i Värmland och i 
Nedre Dalälvsområdet. 

”Jörgen” och ”Stina” är ett exempel på att det mycket väl går att 
föda upp hackspettar i voljärer då man lärt sig hur det skall gå 
till och erbjuder dem de rätta förutsättningarna. Den ensamma 
honan ”Stina” erbjöds en annan hane, men häckningen uteblev 
tyvärr. Ytterligare en avelsfågel som skadat näbben måste avlivas 
mitt under häckningen. Paret hade kläckt två ungar som hanen 
själv försökte föda upp, men som tyvärr inte överlevde. Två 
andra ungar förlorades också under häckningen. Resultatet blev 
nio överlevande ungar av tretton. Fyra av årets ungar sparades 
för att bli nya avelsfåglar, medan fem ungar ringmärktes och 
sattes ut i Nedre Dalälvsområdet. 

Under året beslöt Naturskyddsföreningen att försöka utöka 
avelskapaciteten i ”Projekt vitryggig hackspett”. I enlighet med 
det nya avtalet kommer därför även Järvzoo och Skansen att 
hålla vitryggar. 

I det vilda kunde man under året konstatera en invasion av 
vitryggig hackspett längs Östersjökusten, och under hösten 
iakttogs arten på minst 15 olika platser (Anonymous 2015). Under 
verksamhetsåret rapporterades totalt 12 vitryggar i Sverige, 
med tre verifierade häckningar. Häckningarna resulterade i nio 
utflugna ungar. Antalet par har därför ökat sedan 2009, där 
toppnoteringen var fyra parbildningar under åren 2010 och 2014.
 
Fjällgås
Uppfödningssamarbetet av fjällgås (Anser erythropus) till-
sammans med Svenska Jägareförbundet resulterade i att inte 
mindre än 65 unga gäss kunde sättas ut i fjällvärlden. Gässen 
släpptes i mindre grupper från fem i förväg uppbyggda 
acklimatiseringsburar. Tio av de utsatta gässen var ett år gamla. 
Metoden att släppa ut årsungar tillsammans med ”2K-fåglar” 
har tidigare utprovats med gott resultat. 2K-fåglarna verkar som 
fosterföräldrar och sköter om vakten medan de övriga fåglarna 

Under året slöts ett trepartsavtal mellan SLT, RZSS och Nordens Ark om en förlängning av snöleopardundersökningen i Gobiöknen som nu också inkluderar 
en kartläggning av Pallaskatternas utbredning i området. 

Skogsvaktare som anställts av Red Panda Network letar efter spillning 
av mindre panda i Nepal. Foto: Red Panda Network
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bevara amurtigern (Panthera tigris altaica) i ryska Fjärran Östern. 
Projektet startades 2011 med hjälp av Svenska PostkodLotteriet 
och fokuserar sina insatser i och kring Anuisky nationalpark. 
Genom ett intimt samarbete med nationalparksförvaltningen 
och jaktinspektionen syftar projektet till att stoppa tjuvjakt och 
öka bestånden av både bytesdjur och tigrar i dess nordligaste 
utbredningsområde i Ryssland. 

Under året låg fokus på den stora nationella tigerinventeringen 
som utförs vart tionde år i Ryssland. Enligt årets inventering 
fanns det 480-540 tigrar i regionen vilket är en ökning med 
över 10% på tio år. Inom projektområdet i Anuisky visade 
inventeringen att tigerpopulationen hade fördubblats och att det 
fanns 12 individer med sex till sju ungar i parken. En effektivare 
bevakning av nationalparkerna och hårdare straff för tjuvjakt 
tros vara huvudorsakerna till ökningen. Det ökade skyddet samt 
de stödutfodringsrutiner som projektet initierat, har också lett 
till en ökning av bytesdjuren med en positiv inverkan även på 
tigerbeståndet. Anuisky nationalpark kommer att fungera som 
en modellpark för andra nationalparker i ryska Fjärran östern. 
 
Lantraser
Djurhanteringen på Lantgården underlättades av att en 
hanteringsbox för nötdjur inköptes. Ett stort antal lantrasdjur 
köptes in under året för att förse de befintliga besättningarna 
med nytt genmaterial. Blekinge- och blåankebesättningarna 
försågs därför med nya individer för den fortsatta aveln som 
också fick ett välbehövligt tillskott av två nya avelshanar av 
gotlands- och mellerudskaniner, och en rödkulletjur. På 
motsvarande sätt såldes 22 kycklingar av de hönsraser som hålls 

på Nordens Ark till privatuppfödare i landet som tillsammans 
med lantrasföreningarna strävar efter att hålla de gamla 
lantraserna friska och genetiskt intakta. Likaså sändes nio getter, 
11 får och nio kor till andra besättningar i landet. 

Innan utsättningen könstestas och ringmärks gässen 
samtidigt som de kontrolleras med avseende på kondition och 
fjäderutveckling. Årets strategi gick ut på att försöka få gässen att 
stanna kvar i utsättningssjöarna under en längre tid och präglas 
på området innan de börjar flyga omkring. Fjäderutvecklingen 
är viktig eftersom 2K-fåglarna ruggar vid samma tid som 
årsungarna får sina hand- och vingpennor. Det finns därför en 
period då gässen inte kan flyga. Att försöka pricka in den tiden 
är svårt eftersom ungarna är av olika ålder. I år utföll detta väl 
och utsättningarna gick som planerat. Den långa transporten 
från Öster Malma och Nordens Ark företogs med lastbil. 
Transportsträckan från Nordens Ark till Lappland uppgår till 
1 400 km där den sista sträckan företas med helikopter som 
delvis är sponsrad av Fjällflygarna AB. 

Röd panda
Den röda pandan (Ailurus fulgens) har funnits på anläggningen 
sedan 1989 som en del av EEP-programmet. För att skydda 
arten i dess naturliga livsmiljöer gick Nordens Ark tillsammans 
med flera andra EEP-deltagare under 2014 in för att ekonomiskt 
stödja det praktiska bevarandearbetet i Nepal. EEP stöder 
organisationen Red Panda Network som arbetar med att bevara 
den röda pandan och dess livsmiljö. För att på sikt kunna bevara 
arten och den biologiska mångfalden i dess hemmiljö, involveras 
lokalbefolkningen i skyddsarbetet. En central del i Red Panda 
Networks arbete utgörs av utbildning och anställning av lokala 
skogsvakter som skall skydda den röda pandan. Man uppskattar 
att en skogsvaktare kostar omkring €1000 per år att utbilda och 
avlöna. Det långsiktiga målet är att alla djurparker i Europa som 
håller röd panda bidrar med €250 till Red Panda Network, något 
som skulle ge området 20 nya skogsvakter. I dagsläget är bara sex 
skogsvakter knutna till projektet.

Hotade kattdjur i Centralasien
Stiftelsen Nordens Ark har ett stort engagemang för bevarandet 
av snöleopard (Uncia uncia) såväl ex situ som in situ. Stiftelsen 
ansvarar för den internationella stamboken och koordineringen 
av avelsverksamheten i Europa, och har hållit snöleoparder 
alltsedan anläggningen invigdes 1989. Genom sitt samarbete 
med organisationen Snow Leopard Trust (SLT) stödjer Nordens 
Ark forskning av vilda snöleoparder i Gobiöknen i Mongoliet. 
Projektet har sedan starten 2008 fått fram unik information 
om artens biologi. Under 2015 lyckades projektet förse den 20:e 
snöleoparden med ett GPS-halsband. I studien har man lyckats 
märka fler snöleoparder än i alla tidigare utförda studier. Den 
20:e snöleoparden, ”Tsetsen” visade sig vara en hane som vägde 
44,3 kg och som är 4-5 år gammal.  

Under verksamhetsåret utvidgades samarbetet med Snow 
Leopard Trust genom ett trepartsavtal mellan Nordens Ark, 
Snow Leopard Trust och Royal Zoological Society of Scotland 
(RZSS). Samarbetet är en förlängning av snöleopardprojektet 
och utökas nu till att omfatta bevarandeorienterad forskning av 
Pallaskatter i Mongoliet. Genom att kombinera SLT:s nätverk 
och logistisk med den expertis av Pallaskatter som finns på RZSS 
räknar man med att kunna maximera insatserna och att använda 
resurserna på ett sätt som kommer att gynna båda arterna. Det 
kortsiktiga målet går ut på att samla in basinformation om båda 
arternas utbredning och ekologi, medan man på lång sikt strävar 
efter att få fram en global förvaltningsplan för Pallaskatter i 
naturen.

Projekt Nordlig tiger
Nordens Ark driver tillsammans med Världsnaturfonden och 
WWF Ryssland projekt ”Nordlig tiger”, som syftar till att 

Innan fjällgässen sätts ut i norra Sverige genomgår de en noggrann veterinärundersökning samtidigt som de könsbestäms och märks. Foto: Leif Blomqvist  

Nationalparken Anuiskiy är amurtigerns nordligaste utpost i ryska Fjärran Östern. Tigerbeståndet har fördubblats sedan Nordens Ark i samarbete med 
Världsnaturfonden WWF gick in 2011 för att stödja populationsförstärkande åtgärder i parken.   
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Tabell 1. Djurinventarium från Nordens Ark 2015   
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INSEKTER
Större ekbock
Cerambyx cerdo VU CR 14.14.744 0.0.362 24.25 1.0.35 44.45.668 20.20.350

Bredbandad ekbarkbock
Plagionotus detritus - EN - 70.47.22 10.10 80.57 - 0.0.22

FISKAR
Mal
Silurus glanis LC EN 1/1/2010 - - 0.0.6 - 1.1.4

GRODDJUR
Iransk bergssalamander
Neurergus kaiseri CR 2.4.17 - - 1.2.1 - 8.11

Större vattensalamander
Triturus cristatus LC - 1.2.6 - - - 1.2.6 -

Grönfläckig padda
Bufo viridis - CR 4.0.125 - 0.0.15000 0.0.14792 0.0.279 4.0.54

Strandpadda
Bufo calamita LC VU 0.0.16 - - - - 0.0.16

Gulsvart pilgiftgroda
Dendrobates leucomelas LC 3.4 0.0.8 - - - 3.4.8

Blå pilgiftsgroda
Dendrobates tinctorius LC 0.0.10 - - 0.0.3 - 0.0.7

Gyllene pilgiftsgroda
Phyllobates terribilis EN 0.0.3 - - - - 0.0.3

Klockgroda
Bombina bombina LC - 3.0 - - 2.0 - 1.0

Lövgroda
Hyla arborea LC - 0.0.2 - - 0.0.2 - -

Mjölkgroda
Trachycephalus resinifictrix LC 8.6 - - 3.0 - 5.6

Korallfingergroda
Pelodryas caerulea LC 0.0.9 - - 0.0.1 - 0.0.8

Lemurlövgroda
Agalychnis lemur CR - 1.9 - - 1.0 - 0.9

Karibisk lövgroda
Cruziohyla calcarifer LC - 2.2 - - - - 2.2

Kycklinggroda
Leptodactylus fallax CR EEP 1.3 - - - - 1.3

Guldmantella
Mantella aurantiaca CR 0.2.4 - - 0.2.4 - -

Tomatgroda
Dyscophus guineti LC 4.5 - - - - 4.5

Ätlig groda
Rana esculenta LC - 1.1.4 - - 1.1.4 - -

Gölgroda
Rana lessonae LC VU 4.3.33 0.0.144 - 1.0.114 - 37.33

Sjögroda
Rana ridibunda - - 2.9 - - 0.2 - 2.7

Asiatisk skumbogroda
Polypedates leucomystax LC 12.4 - - 4.1 - 8.3

Vietnamesisk trädgroda
Theloderma corticale DD 0.0.8 - - 0.0.3 - 0.0.5

SKÖLDPADDOR
Europeisk kärrsköldpadda
Emys orbicularis NT 1.11 - - - - 1.11

Vietnamesisk bäcksköldpadda
Mauremys annamensis CR 1.4.4 - - 0.0.1 - 1.4.3

Grekisk landsköldpadda
Testudo hermanni NT 2.1 - - - - 2.1

Australisk ormhalssköldpadda
Chelodina mccordi CR ESB 3.6.1 - - - - 3.6.1

ÖDLOR
Randig basilisk
Basiliscus vittatus - 1.3.9 0.0.7 - 0.3.6 - 1.3.7

Guldhuvad daggecko
Phelsuma klemmeri EN ESB 2.4 -. - 1.0 - 1.4

Standings daggecko
Phelsuma standingi VU 2.2 - - - - 2.2

Ögonfransgecko
Rhacodactylus ciliatus VU 1.1 0.0.2 - 0.0.2 - 1.1

Sandödla
Lacerta agilis LC VU 2.1.16 0.0.19 - 0.3.15 2.6 9.9

ORMAR
Gotlandssnok
Natrix n. gotlandica NT 6.1 - - 1.0 - 5.1

Huggorm
Vipera berus LC - 4.1 - - - - 4.1

FÅGLAR
Fjällgås
Anser erythropus VU CR 20.16.3 0.0.50 - 1.1.3 7.2.47 14.15.8

Stjärtand
Anas acuta LC VU 0.2 - - 0.2 - -

Vit stork
Ciconia ciconia LC RE

SAZA/
SDF 3.3 - - - - 3.3

Eremitibis
Geronticus eremita CR EEP 9.8 5.3.4 - 0.0.4 3.2 11.9

Pilgrimsfalk
Falco p. peregrinus LC VU 10.10 6.4.6 - 1.0.6 6.4 9.10

Glasögontrana
Grus vipio VU EEP 2.1 1.1 - 1.0 0.1 2.1

Japansk trana
Grus japonensis EN EEP 1.2 - - - 0.1 1.1

Berguv
Bubo b. bubo LC NT 1.2 1.3 - - 1.4 1.1

Fjälluggla
Bubo scandiacus LC CR 1.1 - - - 1.1 -

Lappuggla
Strix nebulosa lapponica LC NT 1.1 - - - - 1.1

Slaguggla
Strix u. uralensis LC - 2.0 - - - - 2.0

Blåkråka
Coracias garrulus NT RE 1.1 1.0 - 1.0 - 1.1

Härfågel
Upupa epops LC RE ESB 1.1 5.2 - 1.1 4.1 1.1

Vitryggig hackspett
Dendrocopos leucotos LC CR 17.17 7.6 - 3.5 4.1 17.17

DÄGGDJUR
Sisel
Spermophilus citellus VU 6.6 0.0.24 - 6.10 - 9.11

Pallas katt
Felis m. manul NT EEP/ISB 1.1 1.3 - - 1.1 1.3

Europeisk vildkatt
Felis s. silvestris LC 3.0 - - 1.0 - 2.0

Lodjur
Lynx l. lynx LC NT

ESB/
SAZA-SDF 1.1 1.0.1 - 0.0.1 - 2.1
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Amurleopard
Panthera pardus orientalis CR EEP/ISB 1.1 - - - - 1.1

Persisk leopard
Panthera pardus saxicolor EN EEP/ISB - - - - - 1.1

Amurtiger
Panthera tigris altaica EN EEP/ISB 2.1 2.1 - - - 4.2

Snöleopard
Uncia uncia EN EEP/ISB 3.2 - - - 1.1 2.1

Varg
Canis l. lupus LC EN

SAZA/
SDF 1.1 1.3 - - - 2.4

Manvarg
Chrysocyon brachyurus NT EEP/ISB 1.1 1.1 - 0.1 - 2.1

Utter
Lutra l. lutra NT VU EEP/ISB 2.2 - - 1.0 - 1.2

Järv
Gulo g. gulo LC VU EEP 2.2 2.0 - - - 4.2

Röd panda
Ailurus f. fulgens VU EEP/ISB 2.2 - - - 1.0 1.2

Przewalskis vildhäst
Equus caballus przewalskii EN EEP/ISB 0.3 - - - - 0.3

Pudu
Pudu puda VU EEP/ISB 1.2 0.1.1 - 0.0.1 - 1.3

Skogsren
Rangifer tarandus fennicus NT ESB 1.7 3.1 - 0.1 - 4.7

Markhor
Capra falconeri heptneri CR EEP 10.9 4.4 - 5.6 6.0 3.7

Tadjikiskt stäppfår
Ovis aries bochariensis VU MON 1.5 - 1.0 1.0 - 1.5

LANTRASER
Nordiskt honungsbi > 10.000 > 10.000 - > 10.000 - >10.000 

Orusthöna EN 3.7 12.15 -. 0.0.10 2.9 2.9

Bohus-Dals svarthöna EN 3.10 7.8 - 1.1 2.3 7.11

Gammalsvensk dvärghöna CR 3.10 4.3 - 4.3 1.0 2.10

Ölandsgås CR 1.1 0.0.3 - 0.0.3 - 1.1

Svensk blå anka EN 4.5 - 1.2 2.1 - 3.6

Blekingeanka CR  ‘1.4 6.2 1.1 4.1 3.2 1.4

Gotlandskanin EN 1.4 14.15.1 1.0 13.13.1 1.1 2.5

Mellerudskanin CR 1.7 1.2 1.0 2.6 - 1.3

Linderödsgris EN 1.2 - - - 0.1 1.1

Jämtget EN 1.4 1.4 - - 1.4 1.4

Lappget EN 1.4 4.2 - 1.0 1.3 3.3

Gutefår - 1.10 10.7 - 8.5 1.5 2.7

Värmlandsfår - 15.27 23.23 - 24.26 5.0 9.24

Dala Pälsfår EN 3.9 5.7.2 - 5.3.2 1.3 2.10

Svensk rödkulla CR 7.20 6.4 1.0 1.2 0.5 13.17

Fjällko CR 1.2 - - 1.0 - 0.2

Fjällnära boskap CR 0.6 - - - - 0.6

Herefordko - 13.16 7.4 1.0 10.3 - 11.17

Nordsvensk häst - 0.1 - - - - 0.1

Gotlandsruss - 0.1 - - - - 0.1

Tamkatt - 0.2 - - 0.1 - 0.1

Teckenförklaring:

1.0 = en hane; 0.1 = en hona; 0.0.1 en individ av okänt kön

RE - Nationellt utdöd; CR - Akut hotad; EN - Starkt hotad; VU - Sårbar; NT - Nära hotad; LC - Livskraftig; DD - Kunskapsbrist

EEP - European Endangered Species Program; ESB - Europeisk StamBok; ESF - European Studbook Foundation; ISB - Internationell 
StamBok; SAZA/SDF - Regional stambok för Svenska DjurparksFöreningen; MON - Övervakad
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universitet som främst reglerar möjligheten för Nordens Ark 
att få ersättning då studenter kommer till anläggningen för att 
genomföra den praktiska delen av sitt examensarbete. Nordens 
Ark har också tagit ett samlat grepp runt examensarbeten och satt 
upp tydliga mål över vilka studier stiftelsen vill ha utförda och 
vilka förkunskapskrav som behövs för att studenter ska kunna 
göra dessa. Ändamålet är att få väl planerade och sammanhållna 
arbeten som leder anläggningen framåt i frågeställningar 
runt de djur som finns i parken. En sammanställning över de 
examensarbeten som utförts på Nordens Ark under året, är 
redovisade i Tabell 1. 

Visavi anläggningens engagemang i olika gymnasieutbildningar, 
har en djurvårdarvecka tillsammans med REAL-gymnasiet 
etablerats. Eleverna kommer till anläggningen under en 
vecka i september varje höst. I slutet av året bestämdes även 
att utöka samarbetet runt lägerkonceptet REAL CAMP där 

Året präglades av tillskott av personal, osäkerhet inom 
naturbruksgymnasiesektorn och ett stort intresse för Nordens 
Arks utbildningsverksamhet från olika aktörer.  

Under 2015 minskade det nära samarbetet mellan Nordens 
Ark och SLU’s program ”Etologi och Djurskydd”. Grunden 
till detta är att programmet har flyttats från Skara till Uppsala 
och att SLU därmed inte har möjlighet att hålla den sedvanliga 
introduktionsveckan på Nordens Ark. Nordens Ark kommer 
att fortsätta samarbetet främst när det gäller examensarbeten. 
Detta underlättas av den tjänst som tillkommit under året där 
den pedagogiska chefen även arbetar deltid på SLU. 

Under våren 2015 hade Nordens Ark ett samarbete 
med Högskolan i Skövde runt en distanskurs som heter 
”Djurparksdjurens biologi och beteende” där en av tre träffar ägde rum 
på Nordens Ark. Under året skrevs ett nytt avtal med Göteborgs 

Utbildning och forskningsverksamhet

Jenny Loberg
Ansvarig för utbildning

jenny.loberg@nordensark.se

elever från REAL’s program ”Natur och äventyr” får möjlighet 
att skapa lägeraktiviteter för ungdomar på Nordens Ark. En 
första pilotomgång inleds under våren 2016. Nordens Ark har 
ett fortsatt gott samarbete med Uddevalla gymnasieskola runt 
den specialinriktning av det naturvetenskapliga programmet 
där eleverna kommer till anläggningen under totalt fyra kurser 
i samtliga årskurser. Även här har Nordens Ark arbetat med 
ett utökat samarbete som kommer att resultera i en gymnasial 
lärlingsutbildning med inriktning mot naturbruk på Nordens 
Ark. I denna lärlingsutbildning arbetar eleverna i djurvården 
på Nordens Ark tre dagar per vecka under sin tre-åriga 
gymnasieutbildning. Personal från Nordens Ark kommer under 
våren att aktivt delta i utvecklingen av denna utbildning. 

Under många år har Nordens Ark haft ett nära samarbete med 
Naturbruksgymnasiet Dingle både vad det gäller gymnasie- och 
Komvux-elever. Under 2015 hade anläggningen ytterligare 
en klass med Komvux-elever som under halva året hade 
kursverksamhet en dag i veckan på Nordens Ark. Flera av 
eleverna hade också 3-6 veckors APL på Nordens Ark under 
våren och hösten. Strax innan sommaren erhölls en förfrågan 
från Dingle om Nordens Ark också kunde ta emot tio elever 
som skulle läsa årskurs 3 från naturbruksgymnasiet. Eftersom 
det saknades utrymme i de ordinarie tjänsterna för detta, 
måste ytterligare en person anställas på halvtid under läsåret 
för att klara den utökade undervisningen. Anledningen till att 
det gick så snabbt var det faktum att det är stora förändringar 
inom naturbruksgymnasierna i Västra Götaland där tre av sex 
gymnasier hotas av nedläggning. Dingle Naturbruksgymnasium 
är tyvärr ett av dessa. Detta har resulterade i en personalflykt 
som gjorde att skolan saknade personal att sätta in. I framtiden 
kommer detta naturligtvis att påverka den utbildning som 
bedrivs på Nordens Ark. 

Ett nytt projekt med medel från Postkodlotteriet påbörjades 
under året. Två personer på utbildningsavdelningen kommer 
under tre års tid att arbeta halvtid i projektet där syftet är att öka 
möjligheten för personer med speciella behov att komma ut i 
naturen genom att utbilda personliga assistenter. 

Under mars månad hölls den årliga utbildnings- och 
forskningskonferensen inom SDF med Nordens Ark i samarbete 
med Havets hus som värdar. Konferensen påbörjades på Havets 
hus i Lysekil med en halvdag om verksamheten på Havets hus 
och ett föredrag om storytelling och kommunikation med 
allmänheten. Efter detta fortsatte konferensen på Nordens Ark 
med två övernattningar och en och en halv dag med diskussioner 
och föredrag. Deltagarna visades runt i ekoparken och Lunden 
samt fick en genomgång från olika internationella konferenser 
som EZE och EAZA. Parkernas gemensamma skolmaterial 
diskuterades och konferensen avslutades med en halvdag om 
guidning och erfarenheter från Universeum i Göteborg.

Titel Universitet/Högskola Student Nivå

Hägnutnyttjande hos Persisk leopard Sveriges Lantbruksuniversitet Hanna Svensson Kandidatarbete

Blåkråka Göteborgs Universitet Johanna Rosenberg Kandidatarbete

Hägnutnyttjande hos varg Göteborgs Universitet Annika Edman Kandidatarbete

Utfodringsberikning hos skogsren Göteborgs Universitet Erika Lundberg Kandidatarbete

Resursanvändning hos Amurtiger Högskolan i Skövde Ylva Thun Masterarbete

Beteende hos fjällgäss vid tre olika 
utfordningsrutiner vintertid

Göteborgs Universitet Mikael Landin Kandidatarbete

Stress hos skruvhornsget, Capra falconeri, 
på Nordens Ark. Hur påverkas arten av 
skötare?

Lunds Universitet Lina O’Reilly Kandidatarbete

Tabell 1.  Examensarbeten som genomförts på Nordens Ark under 2015. 

Eva Andersson (till vänster) deltog under våren i EAZA Education Com-
mittees Mid-year meeting i Zagreb Zoo, Kroatien.

Elever från Östrabogymnasiet i Uddevalla besökte Edinburgh Zoo och 
Highland Wildlife Park i Skottland tillsammans med sina hand ledare från 
Nordens Ark. 
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tillkommit vid ligghallen. Kalvningar är nu mer i fas och under 
året har tre raser betat: Hereford och de två lantraserna fjällnära 
och rödkulla. Betestrycket har varit gott och grässvål har snabbt 
utvecklats också på avlägsna delar i många av hagarna. Man kan 
även se kraftiga och positiva förändringar beträffande ängsfloran 
i områden under restaurering. Framför allt har tjärblomstret 
(Silene viscaria) exploderat i området kring grusgropen och spridit 
sig till närliggande områden där slåtter återupptagits. Även i 
hällristningshagen har flera blomarter ökat, främst mandelblom 
(Saxifraga granulata) och tjärblomster. Populationen av tre arter 
bastardsvärmare (Zygaenidae) verkar nu öka tack vare dessa 
åtgärder. Vårbränning av gräsförna har nu genomförts på fem 
olika lokaler, liksom vårfagning av löv. 

Forskning och utbildning har också gått framåt under året. 
Under året har ett större försök kring kreatursbete och 
igenväxning startat. Betets och eldens effekt studeras på fem 
olika arter av trädplantor (tall, gran, ek, björk, lind). Försöket 

År 2015 var Ekoparkens sista år som projekt med 
utvecklingsmedel från Västra Götalandsregionen. Den intensiva 
restaurerings fasen är nu avslutad och mycket av aktiviteterna 
kring projektet övergår i fortsättningen i andra former.  

I maj avslutades det stora SAFT-projektet (Skogsstyrelsen och 
Arbetsförmedling Tillsammans) som startade in maj 2013 
och där 4–16 personer bidragit till restaureringsarbetet på 
daglig basis. Långtidsarbetslösa har bidragit med röjnings- och 
eldningsarbeten i Ekoparken och gjort en stor insats för en snabb 
förändring i beteskvalitet och naturvärden. Projektledaren för 
Ekoparken deltog vid avslutningen av SAFT-projektet och höll 
en bildvisning och exposé över vad SAFT-projektets deltagare 
har varit sysselsatta med på Nordens Ark under tre års tid (2013–
2015). 

Hantering och rutiner för betesdjur har snabbt förbättrats under 
året. Nya hanteringsanordningar som underlättat arbetet har 

Ekoparken

Mats Niklasson
Vetenskaplig ledare

mats.niklasson@nordensark.se

utförs på 24 olika ytor i olika beteshagar. En ansökan om medel 
för fortsatt forskning baserat på detta försök fick positivt bifall 
från Hasselbladsstiftelsen i slutet av året. Under sommaren 
anordnades en mindre workshop för uppstarten av detta försök 
som görs i samarbete med forskare från SLU i Umeå samt 
Mammal Research Institute i Bialowieza, Polen. Framförallt har 
utbildnings- och fortbildningsdelarna kommit igång under detta 
sista år. Samarbete har inletts med DaCapo hantverksutbildning 

i Mariestad, främst vad gäller byggnationer i Ekoparken av 
olika typer av övernattningsstugor och också med REAL-
gymnasiet som under två dagar hade undervisning i fält med 
Ekoparkspersonal i markrestaurering. Östrabo gymnasieskola 
har slåttrat ”sin” äng även i år. Studiebesök och exkursioner har 
gjorts för Klarälvdalens folkhögskola och Uppsala universitet. 
Ett större projekt om utbildning av vårdtagare och deras vårdare 
har fått stöd av Postkodlotteriet under åren 2016–2018 med en 
budget på 5 MSEK. Hela kurspaketet är förlagt till olika delar av 
Ekoparken, med lägerplatsen som central del. Tipspromenader, 
informationsbord och vandringar har slutligen anordnats för 
allmänheten vid flera tillfällen. Vandringsleden är numera 
väletablerad och allt fler besökare ses nyttja den tillsammans 
med Soteleden som går genom många delar av Ekoparken.

Framtiden för Ekoparken ser alltså intressant ut. En målsättning 
med betesdriften är att kunna servera våra restauranggäster egen 
”tillverkat” kött inom en snar framtid. Innan detta är möjligt, 
måste en del byråkrati först redas ut. Forskningsverksamhet och 
utbildning är nu etablerade genom betesprojektet och de olika 
utbildningarna som exkurerar i Ekoparken och lär sig mer om 
naturvård och restaurering. 

Det är möjligt att man i framtiden även får se ett karismatiskt djur i 
Ekoparken. Planer finns att skapa en uppfödning av Europas största 
landlevande däggdjur, visenten (Bison bonasus) i Ekoparken. Under 
året har därför studiebesök gjorts till flera visentanläggningar för 
att inhämta kunskap. Fortfarande finns flera stora markområden 
som ligger strategiskt väl ur besökarsynpunkt och där dessa djur 
skulle komma till sin fulla rätt. 

Blåsuga (Ajuga pyramidalis), en blomma knuten till betesmarker och 
ängsmarker dyker nu upp på de nya betena. Foto: Mats Niklasson

Vårbränning av fjolårsgräs på en av försöksytorna: Foto. Mats Niklasson

Inventering innan plantering i betesförsöket. Karin Larsson och prakti-
kanten Margarita Lange från Tyskland (till vänster). Foto: Mats Niklasson 
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Skogsrenrapport för 2015

Leif Blomqvist

ESB stamboksförare

of Agriculture & Forestry 2007). Trots att populationsförstärkande 
åtgärder med fortsatta utsättningar är omnämnda i programmet, 
stod dessa vid tidpunkten för publiceringen inte speciellt 
högt uppe på prioriteringslistan. Det höga predationstrycket 
bland kalvarna i Kuhmo med påföljande hög dödlighet, och 
den oväntat långsamma spridningen bland skogsrenarna i 
Suomenselkä-området, har lett till att fortsatta utplanteringar nu 
på nytt blivit högaktuella i mellersta Finland där rovdjurstätheten 
är betydligt lägre än i öster. Ett antal workshops och seminarier 
har under de senaste åren ordnats och resulterat i att två nya 
Natura 2000-områden valts ut som nya utsättningslokaler. 
De utvalda lokalerna är nationalparkerna Seitseminen och 
Lauhanvuori (Figur 2) som båda har utmärkta skogsrenshabitat 
och lägre rovdjurstäthet än Kuhmo-området i östra Finland. 
Nationalparken Seitseminen grundades 1982 med en utvidgning 
sju år senare, och består främst av gammal urskog i ett varierande 
myr- och skogslandskap. Reservatet omfattar drygt 45 km2 
och är kringgärdat av stora statsägda skogar och är därför en 
lämplig nyetableringsort för skogsren. Likaså har den 53 km2 
stora nationalparken Lauhanvuori valts tack vare sina optimala 
skogsrensbiotoper, samtidigt som området var den sista orten i 
sydvästra Finland där skogsrenen levde kvar. 

I både parkerna bygger man 15 ha stora hägn där man kommer 
att bedriva avel av skogsren under fem år. Djuren får daglig 

Status i Finland   
Skogsrenen är en välbevakad art i Finland som är det enda EU-
land som har kvar en vildlevande stam av Rangifer tarandus fennicus. 
Trots att arten fredades så tidigt som 1913, kom fredningen alltför 
sent och det är troligt att skogsrenen redan dött ut i Finland 
vid den här tidpunkten. Lyckligtvis överlevde den på den rysk-
sovjetiska sidan av gränsen, och på 1950-talet kunde man på nytt 
observera enskilda individer som återvänt från Sovjet. År 1958 
kunde den första kalvningen efter kriget registreras i Finland. 
Invandringen fortsatte och tack vare intensiva skyddsåtgärder 
började populationen långsamt återhämta sig under 1970-talet. 
Idag är skogsrenstammen i Finland uppdelad i tre separata 
populationer: en i de östra delarna av landet (Kuhmo), en 
annan i mellersta Finland (Suomenselkä) som härstammar från 
individer som flyttats från Kuhmo (Blomqvist & Richardson 2012), 
samt slutligen en liten spillra med några tiotal individer (Ähtäri) 
som härstammar från djur som sattes ut från djurparken i Ähtäri 
under 1988-1993 (Blomqvist 2004). En fjärde population i Lieksa, 
söder om Kuhmo, som vid mitten av 1970-talet ännu uppgick till 
nästan 170 individer, har emellertid försvunnit och inga djur har 
observerats i området efter 2005.

Kuhmo-populationen växte med 11 procent per år från 900 
individer 1995, till 1 700 djur 2001 då den nådde sin kulmen 
(Figur 1). Ur figuren framgår även att Suomenselkä-populationen 
expanderade från 250 till 800 djur under samma tidsintervall och 
omfattade 1 400 djur då den var som störst år 2006. Figuren 
avslöjar emellertid också att den positiva utvecklingen senare 
avbröts, och att beståndet i östra Finland under det senaste 
decenniet fortsatt att minska. År 2015 uppgick antalet skogsrenar 
i Kuhmo sålunda till 700 individer (Sirkka 2015), och idag är 
det bara den reintroducerade populationen i Suomenselkä som 
uppvisar en positiv ökning. Antalet skogsrenar i Suomenselkä 
är i dagsläget 65 procent av samtliga skogsrenar i EU-området, 
samtidigt som de utgör 1/3 av skogsrenbeståndet i hela världen. 

Nya utplanteringar aktuella   
För att säkerställa artens framtid i den finska faunan, 
sammanställdes ett åtgärdsprogram för skogsren 2007 (Ministry 
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Figur 1. Utveckling av den vilda skogsrenstammen i Finland 1995-2015.

EAZA-parker i Finland och Sverige. I djurparken i Ähtäri har 
man låtit bygga ett fem hektar stort vilthägn som är uppdelat 
i tre avdelningar som skall fungera som uppsamlingshägn för 
de renkalvar som föds i djurparkerna 2014–2016, innan djuren 
kan flyttas över till de egentliga avelshägnen i Seitseminen och 
Lauhanvuori. Det finska Naturresursinstitutet (LUKE) ansvarar 
för fångsten av nya founderdjur för aveln som är planerad att 
fortgå under en 5-årsperiod från 2017 till 2021. En del av de 

vajor som släpps fria förses med GPS-halsband för fortsatt 
uppföljning, samtidigt som man följer de rekommendationer 
IUCN förutsätter i ”Guidelines for reintroduction”. Efter 
att aveln upphört, införlivas de vildfödda individerna i 
djurparkspopulationen för att kompensera den genetiska 
mångfald ex situ populationen förlorat under de drygt 40 år arten 
hållits i djurparker. 

Djurparkspopulationen i EAZA   
Under det gångna året publicerades en ny skötselhandbok för 
skogsren (Blomqvist 2015) som är tillgänglig på EAZA Deer Tags 
websida. Handboken innehåller samtidigt en uppdaterad stambok 
(Figur 3) över samtliga skogsrenar i ex situ besättningen. I övrigt 
kan nämnas att veterinär Sanna Sainmaa från Högholmens 
djurgård i Helsingfors bistår avelsprogrammet genom att verka 
som rådgivare i veterinärmedicinska frågor.

Under 2015 föddes 50 kalvar av vilka 60 procent överlevde 
(Tabell 1). Då dessutom 11.10 vuxna djur dog, utökades 
djurparkspopulationen endast med nio djur under året. Figur 4 
visar att dagens ex situ population till stor del består av ungdjur i 
reproduktiv ålder och utsikterna för en fortsatt positiv utveckling 
är därför gynnsamma. Detta bekräftas av Figur 5 som avslöjar 
att djurparkspopulationen har visat en uppåtgående trend under 
det senaste decenniet från 69 skogsrenar år 2005 till 135 djur år 

kontroll och tillsyn i hägnen som är elektroniskt övervakade. För 
att förhindra rovdjur från att ta sig in, är hägnen skyddade med 
el. Då renarna som fötts i hägnen blivit 1.5 – 2 år gamla, släpps 
de ut i Natura-områdena. 

Ähtäri-området (Figur 2) omfattar ett 100 000 ha stort skogs-
område där ett tiotal skogsrenar som planterades ut från djur-
parken i Ähtäri i slutet av 1980-talet, fortfarande lever kvar. 
Trots att renarna funnits i området under ett kvarts sekel, har 
den väntade ökningen uteblivit. Utsikterna att överleva på sikt 
anses idag som obefintliga om ett genflöde med nya individer 
utifrån uteblir. Man räknar med att en ny impuls av friska 
gener kunde leda till att isolatet kring Ähtäri kunde påskynda 
sammanbindningen av populationerna i Suomenselkä med de 
planerade utplanteringarna i Seitseminen och Lauhanvuori och 
genom detta gynna artens spridning i sydvästlig riktning.

Aveln kommer att bedrivas med vildfångade skogsrenar från 
Kuhmo som korsas med djurparksfödda skogsrenar från 
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Figur 5. Utveckling av skogsrensstammen i djurparker  2000-2015.
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Figur 4. Ålders- och könsfördelning i djurparkspopulationen 2015.

Figur 2. Skogsrenens nuvarande utbredning i Finland och nationalpark-
erna Seitseminen och Lauhanvuori där nya utplantering är planerade 
för 2017-2021.

Figur 3. Skötselhandbok samt stambok för skogsren från 2015.
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2015. Vid utgången av 2015, omfattade djurparkspopulationen 
46 sarvar och 88 vajor fördelade på 22 djurparker i Europa 
(Figur 6). Två nya parker, Opelzoo i Kronberg, Tyskland och 
Plock Zoo i Polen anslöt sig till avelsprogrammet under året, 
medan tre nya parker som redan reserverat ungdjur, kommer att 
ansluta sig under 2016. 
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Tabell 1.  Förändringar i djurparksstammen 2015. Nya deltagare märkta med * och kursiv stil. 

 

Deltagare Status
1.1.2015 Födda Kalvmortalitet In Ut Totalt

Döda
Status

1.1.2016

Ahtari/FIN 1.10 3.1 1.1 4.0 Ranua - 2.2 6.9

Arnhem/NL 1.5 1.1.1 1.0.1 - - 1.0.1 1.6

Berlin Zoo/D 1.6 - - - 0.1 Plock - 1.5

Bern/CH 3.2 1.1 - - 1.0 Salzburg
1.0 Liberec - 2.3

Helsinki/FIN 1.4 2.1 1.0 - - 2.0 1.5

Hunnebostrand/S 1.7 3.1 0.1 - - 0.1 4.7

Jarvso/S 2.7 2.2.2 0.0.2 1.0 Lycksele 1.0 Lycksele 2.3.2 2.6

Kerkrade/NL 4.7 1.4.2 1.1.2 - - 4.3.2 1.8

Kerzhensk/RUS 2.3 1.0 1.0 - - 1.1 2.2

Kingussie/UK 1.4 0.0.1 0.0.1 - - 1.1.1 0.3

Kronberg/D* - - - 3.0 Riga - - 3.0

Liberec/CZ 0.2 - - 1.0 Bern - 1.0 0.2

Lycksele/S 2.7 2.2 0.2 1.0 Jarvso 1.0 Jarvso
0.2 Ranua 1.3 3.4

Magdeburg/D 3.0 - - - - - 3.0

Moscow/RUS 5.6 4.1 - - - 1.1 8.6

Pleugueneuc/F 1.3 - - - - - 1.3

Plock/POL* - - -
1.0 Rotterdam

0.1 Berlin - - 1.1

Prague/CZ 1.3 1.2 1.1 - - 1.1 1.4

Ranua/FIN 5.2 1.2 0.1 0.2 Lycksele 4.0 Ahtari 0.1 2.5

Riga/LAT 3.4 2.1 0.1 - 3.0 Kroberg 0.1 2.4

Rotterdam/NL 2.2 0.1 - - 1.0 Plock - 1.3

Salzburg/AUT 0.2 - - 1.0 Bern - - 1.2

Totalt
(22 institutioner)

39.86
(125)

24.20.6
(50)

6.8.6
(20)

12.3
(15)

12.3
(15)

17.18.6
(41)

46.88
(134)
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Figur 6. Antal skogsrenar per djurpark  2015.

Viktiga zoologiska händelser under året innefattar bland annat 
att blåkråka och härfågel för första gången häckade i parkens 
voljärer. Det nyetablerade vargparet nedkom med fyra ungar, 
amurtigrarna med tre och pallaskatterna med fyra ungar. Efter ett 
något sämre häckningsresultat än förväntat sattes fem vitryggiga 
hackspettar ut i Nedre Dalälvsområdet. Tio pilgrimsfalkar sattes 
ut på tre lokaler och rekordmånga fjällgäss, sextiofem individer, 
släpptes fria i Adolfström i Lappland. Fyrtionio av gässen kom 
från Nordens Ark och sexton från Jägareförbundets anläggning 
Öster-Malma. På Öland sattes knappt 300 grönfläckiga paddor 
ut och fyra berguvsungar sattes ut i Stockholms skärgård.

Besöksmässigt var 2015 ett mycket bra år. Bidragande orsaker 
till detta var sannolikt vädret i kombination med ökade 
marknadsinsatser under jubileumsåret 2014.

Insatser genomförda som samverkansprojekt 
med myndigheter och organisationer 
Arbetet med att skapa livskraftiga populationer av bredbandad 
ekbarkbock bedrivs i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholm 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
och efter dess utgång  
Året präglades av ett generationsskifte i ledningen och rekrytering 
av ny vd för andra gången i verksamhetens tjugosexåriga historia.  
Lena M Lindén gick i pension 30 juni och efterträddes av Mats 
Höggren 1 augusti. Under året tillträdde Linnea Johansson 
som vice vd och en ny arbetsledare för underhållsavdelningen 
rekryterades. Dessutom tillsattes en zoologisk och pedagogisk 
chef under våren. I samband med denna organisatoriska 
förändring utökades ledningsgruppen som vid årets slut bestod 
av sju personer, vilka representerar alla verksamhetsområden.

Sedan 2012 har Nordens Ark haft ett samarbetsavtal med Sodexo 
AB avseende driften av hotell- och restaurangverksamheten. 
Detta avtal sades upp i september och från och med 1 februari 
2016 kommer denna verksamhet att drivas i egen regi.

År 2015 är sista året i en femårsperiod där Ekoparken är ett 
fristående projekt. Detta projekt kommer under 2016 att 
integreras helt med stiftelsens övriga verksamhet. 

Förvaltningsberättelse 2015

Styrelsen och verkställande direktören för Stiftelsen Nordens Ark avger härmed följande redovisning för verksamhetsåret 
2015. Alla belopp redovisas om inte annat anges i kronor (SEK). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
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men utökades under 2015 till att inkludera Länsstyrelserna i 
Uppsala län och Kalmar län. Lyckade utsättningar av arten 
skedde under året i samarbete med Upplandsstiftelsen i Båtfors 
vid Nedre Dalälven. Under 2015 fortsatte samarbetsprojektet 
med att bevara större ekbock. Projektet gick under året in i en 
ny fas då ekbockar från Sverige för första gången samlats in för 
uppfödning. Insamlade skalbaggar fortplantade sig på Nordens 
Arks avelsanläggning för att sedan återföras till Öland. Resultatet 
blev över 300 avkommor som om ett par år kommer att sättas ut 
i restaurerade områden på fastlandet i Kalmar och Blekinge län. 
Projektet genomförs på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län.

Projekt Nordlig Tiger drivs tillsammans med Världsnaturfonden 
WWF. Projektet syftar till att säkra en hållbar utveckling 
av den allra nordligaste populationen av amurtigrar i ryska 
Fjärran östern. Under vintern 2015 genomfördes den stora 
nationella tigerinventeringen, som utförs vart tionde år i 
Ryssland. Årets inventering visade på en positiv utveckling för 
amurtigerpopulationen. Det beräknas nu finnas mellan 480 
och 540 tigrar i regionen, vilket är en ökning med över 10 % 
sedan 2005. Inom projektområdet visade inventeringen att 
tigerpopulationen hade fördubblats och att det nu fanns 12 
individer plus sex till sju ungar i parken. Denna positiva trend 
bekräftades i oktober vid Nordens Arks årliga fältbesök till 
Anuisky nationalpark. 

Det nära samarbetet med Snow Leopard Trust fortsätter 
avseende fältforskning i Mongoliet och Indien. Under 2015 
tecknades ett trepartsavtal mellan Nordens Ark, Snow Leopard 
Trust och Royal Zoological Society of Scotland. Samarbetet är 
en förlängning av snöleopardprojektet och kommer nu även att 
omfatta bevarandeinsatser för Pallaskatter i det vilda.

I samarbete med Länsstyrelsen i Kalmar län fortsatte samarbetet 
kring utsättning av grönfläckig padda på Öland.  

Under en treårsperiod har ett samarbete med Sotenäs kommun 
syftat till att restaurera lekvatten för stinkpadda på Smögen 
inklusive uppföljande inventeringsarbete för utvärdering av 
effekten av vidtagna åtgärder. Projektet som är ett LONA-projekt 
(LOkala NAturvårdssatsningen) finansierat av Naturvårdsverket 
avslutades under 2015.

Ett fortsatt samarbete med Manchester Museum, Bristol 
Zoo och Costa Rica Amphibian Research Center omfattar 
bevarandearbete av den akut hotade lemurlövgrodan i Costa Rica. 

Den större ekbocken föredrar gamla solexponerade ekar och finns kvar bara i naturreservatet Halltorps hage på Öland. Foto. Jimmy Helgesson 

Glasögontrana. Foto: Tom Svensson

Projektet syftar till att hålla en genetiskt sund reservpopulation 
av arten och senare genom utsättningar bygga upp en livskraftig 
population i artens naturliga miljö. 

Under 2015 inleddes ett fördjupat samarbete avseende 
bevarandet av monserratgrodan. Nordens Ark kommer i 
samarbete med Chester Zoo, Durrell Wildlife Conservation 
Trust och Zoological Society of London att hålla en avelsgrupp 
under biosäkra förhållanden i syfte att producera avkommor av 
denna endemiska art för utsättningar i Västindien.

Ett förnyat samarbetsavtal har tecknats med 
Naturskyddsföreningen för Projekt Vitryggig hackspett. I enlighet 
med det nya avtalet kommer också Järvzoo och Skansen att hålla 
vitryggig hackspett för avel och visning. 

Under året inleddes ett samarbete rörande fjärilar med 
Länsstyrelserna i Blekinge och Stockholm. Flera planeringsmöten 
hölls om uppfödning av mnemosynefjäril. Denna art är på gränsen 
till utrotad i Blekinge och planen är att bidra med utsättningsdjur 
genom etablering av en räddningspopulation på Nordens Ark. 
Förfrågan från Länsstyrelsen i Stockholm, som ansvarar för det 
nationella åtgärdsprogrammet för fetörtsblåvinge, har föranlett 
planering för uppfödning av denna art. Fetörtsblåvingen finns 
endast på ett fåtal lokaler i landet. Uppodling av värdväxten 
kärleksört har påbörjats, med goda resultat under 2015, och 
personal deltog i ett nordiskt möte om artens bevarande. 

Detta var Ekoparkens sista år som projekt med utvecklingsmedel 
från Västra Götalandsregionen. Den intensiva restaureringsfasen 
är nu avslutad och mycket av aktiviteterna övergår 
fortsättningsvis i andra former. SAFT-projektet (Skogsstyrelsen 
och Arbetsförmedlingen tillsammans) där 4-16 personer bidragit 
till restaureringen sedan 2013 avslutades i maj.

Utbildning och forskningsverksamhet 
Under 2015 begränsades samarbetet med SLU:s program 
Etologi och Djurskydd till att främst omfatta examensarbeten. 
Verksamheten samordnas av den under våren tillträdda 
pedagogiska chefen som även arbetar deltid vid SLU. Kursen 

Av den persiska leopardens ursprungliga utbredningsområde i Kaukasus och Iran återstår idag bara små populationer i fragmenterade livsmiljöer. Foto: 
Tom Svensson 

Manvarg. Foto: Tom 
Svensson
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Djurparksdjurens biologi och beteende hölls under våren som ett 
samarbete med Högskolan i Skövde och SLU. 

Ett nytt avtal med Göteborgs universitet undertecknades, 
vilket främst möjliggör för Nordens Ark att få ersättning för 
studenter som på plats genomför den praktiska delen av sina 
examensarbeten. Tydliga mål har under året satts upp över vilka 
studier stiftelsen vill ha utförda och vilka förkunskapskrav 
som behövs för att studenter ska kunna göra dessa. Under 
2015 genomfördes åtta studentarbeten på anläggningen och 
ekoparken. Kursen Kunskapsförmedling och kommunikation för 
naturvårdsbiologer som ges av Göteborgs universitet förlade även 
detta år fyra veckor av kursen till Nordens Ark, som även var 
värd för SDF:s årliga utbildnings- och forskningskonferens i 
samarbete med Havets Hus. 

Uppsala universitets kurs i naturvårdsbiologi återkom för ett 
tvådagars besök med föreläsningar och visningar i Lunden, 
Ekoparken och djurparksdelen.

En djurvårdarvecka tillsammans med REAL-gymnasiet har 
i år etablerats och ett utökat samarbetet runt lägerkonceptet 
REAL CAMP har påbörjats. Elever från REAL:s program 
Natur och äventyr får möjlighet att skapa lägeraktiviteter för 
ungdomar i Ekoparken. Ett fortsatt gott samarbete bedrivs 
med Uddevalla gymnasieskola kring den specialinriktning av 
det naturvetenskapliga programmet där eleverna kommer till 
anläggningen under totalt fyra kurser i samtliga årskurser. Här 
arbetar Nordens Ark med ett utökat samarbete runt en gymnasial 
lärlingsutbildning med inriktning mot naturbruk. 

I samarbete med Naturbruksgymnasiet Dingle har ytterligare 
en klass med Komvuxelever utbildats samt tio elever från 
årskurs 3 i naturbruksprogrammet. Ett nytt projekt med 
medel från PostkodLotteriet påbörjades under året, där 
syftet är att öka möjligheten för personer med speciella 
behov att komma ut i naturen genom att utbilda personliga 
assistenter. Utbildningssamarbeten har inletts med DaCapo 
hantverksutbildning i Mariestad, främst avseende byggnationer 
i Ekoparken av olika typer av övernattningsstugor och sedan 
tidigare ges undervisning för elever från Östrabo gymnasieskola 
och Klarälvdalens folkhögskola. 

Under året har ett större forskningsförsök kring kreatursbete 
och igenväxning startat i Ekoparken. Betets och eldens effekt 
på fem olika arter av trädplantor (tall, gran, ek, björk, lind) 
studeras. Detta försök görs på 24 olika ytor i olika beteshagar. 
En ansökan om medel för fortsatt forskning fick positivt bifall 
från Hasselbladsstiftelsen i slutet av året. Under sommaren 
anordnades en mindre workshop för uppstarten av detta försök 
som görs i samarbete med forskare från SLU i Umeå samt Mammal 
Research Institute, Bialowieza, Polen. Stora förändringar i 
positiv riktning är redan märkbara i betesområdena. Grässvål 
har utvecklats mer allmänt och floran utvecklas snabbt i områden 
under slåtterrestaurering. 

Förskola
Djur- och skurförskolan har under året arbetat mycket med 
värdegrunder. Det innebär att fokus har legat på att vara en 
bra vän och kunna sätta sig in i andras situation. Att kunna 
sätta ord på sina känslor och att göra sig förstådd verbalt i ett 

Bild tagen med fjärrkamera på snöleopardhanen Tsetsen som sedermera fångades in i Tostbergen i Mongoliet och försågs med ett GPS-halsband.

sammanhang. Uteverksamheten har varit mycket aktiv och 
mångfacetterad under året med bland annat hästvård där barnen 
är aktiva i skötseln av hästarna, samt kör och motionerar dem en 
gång i veckan. 

Personalen har utbildats under året i att hitta styrkor och 
svagheter i arbetslaget. Detta för att kunna utveckla såväl 
verksamheten som teamet.

Dokumentation av verksamheten utmynnade i en fin utställning 
i förskolans lokaler. Personalen utgörs av fyra pedagoger och 
en kokerska och barngruppen består av 24 barn i åldrarna 1-5. 
Efterfrågan av plats är stor och upptagningsområdet är fyra 
kommuner.

Publika verksamheten
Antalet besökare ökade med 14.2% jämfört med föregående år, 
vilket är det näst högsta antalet besökare sedan öppnandet. Ett 
nytt kassasystem infördes i Varghuset vilket förbättrade flödet 
och hanteringen av mat väsentligt. 

Under jubileumsåret 2014 förnyades bland annat skyltar, 
pedagogiska stationer och lekplatser, vilket innebar att inga 
större investeringar eller arbeten gjordes under 2015. Flera 
arrangemang och aktiviteter har genomförts under året. Vid 
samtliga lovveckor har parken bjudit på dagliga aktiviteter 
för besökarna. Matning och information om rovdjuren är de 
programpunkter som lockar flest besökare. Skördemarknad 
på Lantgården och julmarknad i Ladan, fårsläpp, mor- och 
farsdagsguidningar och Ekoparkens dag är några av de 
arrangemang som genomförts under året. Tipspromenader, 
informationsbord och vandringar i Ekoparken har anordnats 
för allmänheten vid flera tillfällen under året. Vandringsleden 
är etablerad och allt fler besökare ses nyttja denna i kombination 
med Soteleden som går genom parken. 

 

Hotell, servering och butik
Under året ökade beläggningen på hotellet med 12% mot 
föregående år. Försäljningen i serveringarna ökade i genomsnitt 
med 15%, där försäljningen i Varghuset ökade mest från 
föregående år med 30%. Detta tack vare fler handlande gäster 
samt ett nytt kassasystem som förbättrade logistiken och 
kortade köerna. Nytt för året var den glasskiosk som byggdes 
vid lekplatsen.

Butiksförsäljningen ökade med 12% jämfört med föregående år. 

Bredbandad ekbarkbock. Foto: Jimmy Helgesson

Blåkråka. Foto: 
Tom Svensson
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Kommunikation och media
Under 2015 togs en ny webbplats fram. Sidan lanserades i maj 
och en viktig nyhet var att Nordens Arks aktiviteter, hotellrum, 
entrébiljetter och gåvor blev möjliga att köpa online. Även en 
webbutik finns på sidan med ett utbud av bland annat t-shirts, 
badlakan, spel och mjukdjur. 

Ännu en nyhet för året var att en besöksapplikation ”app” 
lanserades i juni månad. Besökare kan direkt i mobilen se 
program i parken, vilka matställen som är öppna, men framför 
allt kan besökare se parkkartan för att orientera sig. Drygt 4 400 
personer laddade ner appen under året. 

Antalet följare på Facebook ökar stadigt och i slutet av året var 
antalet 10 239, en ökning med nästan 2 500 från föregående 
år. Facebook och Instagram är allt viktigare kanaler. Inläggen 
varierar från dagliga händelser i parken till rapporter från 
bevarandeprojekt, insamlingsaktiviteter och information om 
bokningsbara aktiviteter. 

Nordens Ark skickade under året ut 24 pressreleaser. De ämnen 
(topp 4) som genererat flest pressklipp har varit nyheter om 
fjällgäss, större ekbock, tigerungar och Pallaskattungar. Under 
året har Nordens Ark nämnts i 779 artiklar i tryckta medier, 
radio, Tv och webb. En minskning från jubileumsåret då vi slog 
alla rekord i närvaro i media. 

Nordens Ark Vänner hade vid årets slut 7616 medlemmar. Detta 
är nästan i nivå med föregående år då det var jubileumspriser på 
medlemskap. 

Under året har Nordens Ark synts i Göteborg i bland annat 
Nordstan, på Alfons Åbergs kulturhus och under Jul på 
Liseberg. Den stora utomhusutställningen om Nordens 
Ark stod på Torps köpcentrum under sommar och höst.  

Lena M Lindén deltog i sommarens utsättningar av fjällgäss i Svaipa-
området. Foto: Christer Larsson

Personal 
Antalet årsarbeten uppgick till 54 varav 65 % kvinnor och 35 % 
män. Under året har 108 personer arbetat i anläggningen som 
tillsvidare-, visstids-, eller säsongsanställda.

Den 30 juni pensionerades vd och 1 augusti tillträdde ny vd samt 
vice vd.

Miljöberättelse
Stiftelsen Nordens Ark är miljödiplomerad enligt Svensk 
Miljöbas. Genom stiftelsens miljöledningssystem och 
miljöpolicy eftersträvas en ständig minskning av verksamhetens 
miljöpåverkan.

Under 2015 har ett av de uppställda miljömålen varit att utreda 
förutsättningarna för framtida certifiering enligt ISO 14001. 
Genomlysningen utfördes som ett kursmoment av studenter 
förmedlade via Miljöbron. En rapport redovisades där nuvarande 
arbetssätt jämfördes med vad som krävs för certifiering enligt 
ISO 14001. Den visade att anläggningen har goda möjligheter 
att kunna certifieras, om än med lite mer administrativ insats.

Som ett led i att utöka servicen till besökarna och att ta ytterligare 
ett steg mot en mer klimatanpassad trafikpolicy utreddes 
möjligheterna att uppföra en laddningsstation i anslutning till 
besöksparkeringen. 

Arbetet med att minska energiförbrukningen fortskred och 
under 2015 har de flesta ljuskällorna vid hotell, Lantgård och 
kontor bytts ut till LED och beslut fattades om att genomföra en 
energikartläggning under januari 2016.

Antalet amurtigrar har fördubblats i nationalparken Anuisky  sedan Nordens Ark tillsammans med WWF gick in för att stödja projektet.  

Skördemarknad på Nordens Ark. Foto: Ann Mårtensson 

Järv. Foto: Tom Svensson
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Under sommaren förflyttades en av snöleopardungarna till Ähtäri djur-
park i Finland. Foto: Leif Blomqvist

En ny station för avfallshantering byggdes vid Varghuset. 
Därigenom förenklas hanteringen vilket medför ökad andel 
sortering och minskning av transporter.

Stiftelser, fonder samt vetenskapliga 
samarbetspartner
Erna och Victor Hasselblads stiftelse finansierar sedan 2006 en 
professur i bevarandebiologi vid Göteborgs universitet förlagd 
till Nordens Ark.

Stiftelsen Fondation Segré med säte i Genève bidrog för 
fjärde året till insatserna för fjällgås, vitryggig hackspett och 
lemurlövgroda.

Thuréus Forskarhem har bidragit till det vetenskapliga 
arbetet på Nordens Ark som också för en dialog med Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) om förnyat samarbete.

Gåvor och donationer
Stiftelsen har sedan 2010 varit förmånstagare i Svenska 
PostkodLotteriet och under 2015 mottogs 7 Mkr. Därtill kommer 
specialprojektet Djur och Natur – utomhuskurser för vårdare och 
brukare med särskilda behov som under 2015-2018 finansieras med 
ett bidrag om totalt 5 Mkr från Svenska PostkodLotteriet.

Den fristående medlemsföreningen Nordens Arks Vänner 
överlämnade en gåva på 2 Mkr och bidrog med många 
timmars ideellt arbete. 

Under året har Nordens Ark tacksamt mottagit arv på 3,9 Mkr 
och gåvor från allmänheten på 4,1 Mkr.
 

Svensk insamlingskontroll och FRII
Stiftelsen Nordens Ark innehar 90-konto och granskas därmed 
av Stiftelsen Svensk Insamlingskontroll. Stiftelsen är medlem i 
branschorganisationen Frivilligorganisationernas Insamlingsråd 
(FRII) och följer fastställd kvalitetskod. En effektrapport är 
publicerad på Stiftelsens hemsida i enlighet med kvalitetskoden. 
En summering av effektrapporten finns under rubrikerna 
Väsentliga händelser under verksamhetsåret och efter dess utgång, Insatser 
genomförda som samverkansprojekt med myndigheter och organisationer 
samt Utbildning och forskningsverksamhet.

Styrelsens arbete under verksamhetsåret
Styrelsen har haft fem sammanträden under året:

• Bokslutsmöte i mars.
•  Extrainsatt möte i april med anledning av beslut om tillsättning 

av ny vd och vice vd.
• Informationsmöte inför sommarsäsongen i juni.
• Uppföljning av sommarsäsongen samt presentation av ny vd 

i september.
• Fastställande av verksamhetsplan, tioårig underhållsplan, 

djurkollektionsplan samt budget i december.
• Under året avgick ledamöterna Stefan Nilsson och Lena 

M Lindén. Ny ledamot i styrelsen i egenskap av vd, Mats 
Höggren.

Resultat och ekonomisk ställning

Verksamhetsintäkter
Stiftelsens totala verksamhetsintäkter uppgick till 59,0 Mkr (60,4 
Mkr). Av detta utgjorde gåvor 17,0 Mkr (24,5 Mkr) varav gåvor 
från Postkodlotteriet uppgår till 7,0 Mkr (7,1 Mkr) och erhållna 
arv till 3,9 Mkr (6,7 Mkr). Erhållna bidrag som redovisats som 

Större ekbock. Foto: 
Tom Svensson

intäkt uppgår till 8,7 Mkr (7,6 Mkr). Intäkter från försäljning 
av varor och tjänster uppgick till 13,6 Mkr (11,7 Mkr). Övriga 
intäkter uppgick till 19,7Mkr (16,7 Mkr), varav entréintäkter 
utgör 14,5 Mkr (11,7 Mkr).  

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnaderna uppgick till totalt 53,9 Mkr (50,5 
Mkr), varav ändamålskostnaderna uppgick till 38,9 Mkr 
(36,8 Mkr). Denna ökning avser till stor del forsknings- 
och utbildningsverksamhet. Kostnader för insamling och 
administration uppgår till 4,6 Mkr (4,4 Mkr).

Översikt (tkr) 2015 2014 2013 2012 2011

Verksamhetsintäkter 59 018 60 408 50 929 51 517 42 749

Resultat efter  
finansiella poster

5 149 6 665 294 2 229 -1 561

Rörelsemarginal 9% 11% 1% 5% Neg

Balansomslutning 54 133 44 721 41 297 36 654 34 652

Soliditet 56,00% 56,00% 44, 6 % 49,40% 45,90%

Resultat och ställning
Resultatet för 2015 uppgår till 5,1 Mkr (6,7 Mkr). Resultatet har 
minskat med 1,6 Mkr. Detta beror främst på minskning av gåvor 
från allmänheten med 4,8 Mkr samtidigt som intäkter från övrig 

försäljning har ökat. Stiftelsens ekonomiska ställning är god. 
Soliditeten uppgår till 56%. 

Nordens Ark strävar efter att säkerställa en 
säker finansiering av stiftelsens projekt och 

åtagande. Många projekt är långsiktiga och 
en förutsättning för att driva projekten är 

en fungerande och säker anläggning. Ett 
starkt eget kapital är en förutsättning för 
att säkerställa framtida reinvesteringar och 
underhåll av anläggningarna.

Midsommarfirande. Foto: Jenny Schmidt 

Investeringar
Årets totala investeringar uppgår till 2,6 Mkr (8,9 Mkr) varav 2,3 
Mkr (7,2 Mkr) är egenfinansierade.

Inom ramen för egenfinansierade investeringar är följande 
projekt slutförts eller är under genomförande: byggnation av 
markhorhägn, Persisk leopard, ny väg till lantgården, planenliga 
investeringar avseende fordon, maskiner och inventarier har 
gjorts.

Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal
Verksamhetsresultat i procent av summa verksamhetsomsättning
Soliditet
Eget kapital i procent av omslutningen

Disposition
Årets resultat på 5 149 008 kronor överförs i ny räkning. Det 
egna kapitalet uppgår därefter till 30 225 149 kronor.

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas 
till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 
Noter.
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Resultaträkning  
 

  2015-01-01 2014-01-01

Belopp i kr Not 2015-12-31 2014-12-31

Verksamhetsintäkter   

  

Entréintäkter 14 501 261 11 731 418

Försäljning av varor och tjänster 1 13 570 432 11 685 902

Intäkter utbildning och skola 4 429 153 4 106 075

Gåvor 2 17 031 444 24 450 208

Bidrag 2 8 666 902 7 539 870

Övriga rörelseintäkter 818 552 894 634

Summa verksamhetsintäkter 59 017 744 60 408 107

  

Verksamhetskostnader 3   

Handelsvaror  -4 659 524 -4 030 955

Övriga externa kostnader  -20 948 713 -21 238 125

Personalkostnader 4 -26 336 523 -26 904 709

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella    

och immateriella anläggningstillgångar 5 -1 830 150 -1 687 959

  -53 774 910 -53 861 748

Verksamhetsresultat  5 242 834 6 546 359

  

Finansiella poster   

Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 2 116 264 199

Räntekostnader -95 942 -145 759

Resultat efter finansiella poster 5 149 008 6 664 799

  

Skatt på årets resultat 7 0 0

  

Årets resultat  5 149 008 6 664 799

Balansräkning

Belopp i kr Not 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR   

  

Anläggningstillgångar   

Materiella 
anläggningstillgångar 5   

Byggnader och mark 9 222 937 9 367 151

Djurparksanläggningar 14 610 529 13 289 123

Inventarier, verktyg och 
installationer 3 404 826 3 164 307

Djur 0 0

Pågående nyanläggningar 4 517 220 5 458 722

Summa 
anläggningstillgångar 31 755 512 31 279 303

  

  

Omsättningstillgångar   

Varulager m.m.   

Varulager 1 580 304 1 268 640

1 580 304 1 268 640

Kortfristiga fodringar   

Kundfordringar 721 971 761 795

Aktuell skattefodran 493 691 451 097

Övriga fordringar 1 029 478 944 693

Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 8 4 081 539 3 267 673

6 326 679 5 425 258

  

Kortfristiga placeringar 0 46 311

0 46 311

  

Kassa och bank 12 14 470 442 6 701 111

Summa 
omsättningstillgångar 22 377 425 13 441 320

  

SUMMA TILLGÅNGAR  54 132 937 44 720 623

Belopp i kr Not 2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH 
SKULDER   

  

Eget kapital 9   

Bundet eget kapital   

Stiftelsekapital 24 500 24 500

24 500 24 500

  

Fritt eget kapital   

Balanserat resultat 25 051 641 18 386 842

Årets resultat 5 149 008 6 664 799

30 200 649 25 051 641

Summa eget kapital 30 225 149 25 076 141

  

Långfristiga skulder   

Skulder till 
kreditinstitut 10 3 850 000 3 950 000

Förutbetalda intäkter 11 9 465 370 5 589 370

Summa långfristiga 
skulder 13 315 370 9 539 370

  

Kortfristiga skulder   

Checkräkningskredit 12 0 0

Leverantörsskulder 3 152 656 2 375 766

Övriga skulder 613 885 592 392

Upplupna kostnader 
och förutbetalda 
intäkter 13 6 825 887 7 136 954

Summa kortfristiga 
skulder 10 592 428 10 105 112

    
SUMMA EGET 
KAPITAL OCH 
SKULDER 54 132 947 44 720 623

  

Ställda säkerheter och 
ansvarsförbindelser    

Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31

Ställda säkerheter 14 10 500 000 10 500 000
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Kassaflödesanalys
2015-01-01 2014-01-01

Belopp i kr     2015-12-31 2014-12-31

Den löpande verksamheten    

Verksamhetsresultat 5 242 834 6 546 359

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet    

Avskrivningar och nedskrivningar 1 830 150 1 687 959

Realisationsvinst vid försäljning av inventarier -28 000 -49 432

Erhållna finansiella intäkter 2 116 264 199

Erlagd ränta -95 942 -145 759

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av verksamhetskapital 6 951 158 8 303 326

   

Förändring av verksamhetskapital    

Förändring av varulager -311 664 -238 121

Förändring av fordringar -901 421 6 387 055

Erhållna bidrag ej använda 3 876 000 0

Förändring av kortfristiga skulder 487 316 -3 141 311

Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 101 389 11 310 949

Investeringsverksamheten  

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2 563 669 -8 911 900

Försäljning av inventarier 28 000 66 000

Erhållna bidrag avseende investeringar 257 300 1 733 300

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 278 369 -7 112 600

Finansieringsverksamheten  

Ökning av långa skulder 0 0

Amortering av skuld     -100 000 -100 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -100 000 -100 000

Årets kassaflöde 7 723 020 4 098 349

Likvida medel vid årets början1 6 747 422 2 649 073

Likvida medel vid årets slut 14 470 442 6 747 422

1Likvida medel består av kassa och bank samt kortfristiga placeringar.

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Års-
redovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs Styrande 
riktlinje för årsredovisningar. I årsredovisningen har även vissa 
upplysningar lämnats som krävs av Svensk Insamlingskontroll.  
       

Verksamhetsintäkter       
   Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits 
eller kommer att erhållas. En transaktion i vilken Nordens Ark 
tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att 
ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller bidrag. 
Om resursen erhålls därför Nordens Ark uppfyllt eller kommer 
uppfylla vissa villkor och det finns en skyldighet att återbetala 
till givaren om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. 
Är det ej bidrag så är det en gåva. Gåvor redovisas normalt i den 
period då gåvan inbetalats, detta gäller även insamlade medel 
från Postkodlotteriet. Försäljning av brevmärken, vykort och 
liknande redovisas när betalning erhålles.      

I det fall erhållna gåvor mottagits med förbehåll att de skall 
användas till specifikt ändamål och inte hunnit förbrukats vid 
räkenskapsårets slut, redovisas dessa som förutbetalda gåvor i 
bokslutet. Återföring sker då medlen utnyttjas, varvid dessa tas 
upp som verksamhetsintäkter (erhållna gåvor).          
     
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget 
uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren 
för att erhålla bidragen uppfyllts.             

Gåvor och bidrag som avser förvärv av anläggningstillgångar 
reducerar tillgångens anskaffningsvärde. Det innebär att 
tillgången redovisas till nettoanskaffningsvärde, som utgör 
grund för beräkning av avskrivningen storlek. Uppgift om årets 
bruttoanskaffningsvärde och erhållet stöd lämnas i not. 

Försäljning av varor och tjänster intäktsredovisas i den period 
som intäkten avser. 

Verksamhetskostnader
Stiftelsens verksamhetskostnader består av ändamålskostnader, 
insamlingskostnader och administrationskostnader. Stiftelsen 
tillämpar kostnadsslagsindelad resultaträkning och i not finns 
information om storleken på ändamålskostnader respektive 
insamlingskostnader och administrationskostnader.  
    
Ändamålskostnader 
Ändamålskostnader omfattar stiftelsen kostnader för att rädda 
och bevara utrotningshotade djur samt informations- och 
forsknings/utbildningsverksamhet. Som ändamålskostnader 
klassificeras kostnader som har direkt samband med att uppfylla 
stiftelsens Nordens Arks stadgar. Till ändamålskostnader räknas 
även de till ändamålskostnaderna fördelade gemensamma 
kostnader.
      
Insamlingskostnader      
Med insamlingskostnader menas direkta kostnader för 
insamlingsarbete som riktar sig mot givare, dvs intäkter i 
form av gåvor, testamente och donationer. Arbetet omfattar 
både befintliga givare och arbetet med att söka nya givare. 
Insamlingskostnader omfattar både direkta kostnader 
såsom lönekostnader för insamlingspersonal som till de till 
insamlingskostnaderna fördelade gemensamma kostnaderna.  
     

Redovisningsprinciper och noter
Administrationskostnader        
Med administrationskostnader menas de kostnader som behövs 
för att administrera Stiftelsen Nordens Ark. Till dessa kostnader 
hör till exempel administrativa system, lönekostnader för 
administrativ personal, lokalkostnader och revision. 
             
Tillgångar och skulder    
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om 
inget annat anges.     
 
Varulager         
Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip och först 
in - först ut (FIFO) metoden. Detta innebär att varulagrets tas 
upp till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt FIFO metoden 
och verkligt värde. Schablonmässigt avdrag om 3 % för inkurans 
har genomförts. Värdering av djur omfattar de djur som ägs av 
stiftelsen. I verksamheten ingår även djur som ej innehas med 
äganderätt utan de disponeras på så kallade avelslån. Värdet av 
dessa djur överstiger vida värdet av egna djur. Djur som tillkommit 
genom verksamheten har ej upptagits till något värde. 
           
Materiella anläggningstillgångar  
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Avskrivningar enligt plan baseras på ursprung-
liga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Ned-
skrivning sker vid bestående värdenedgång. Mark avskrives ej.

Bidrag som har erhållits till stöd för förvärv av anläggnings-
tillgångar reducerar tillgångens anskaffningsvärde. Uppgift om 
erhållet stöd lämnas i not. I Not 5 redovisas ackumulerat stöd för 
respektive anläggningstyp.

Följande avskrivningstider tillämpas:   
Byggnader    15-100 år
Djurparksanläggning  20 år
Inventarier, verktyg och installationer 5-8 år
             
Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt 
gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade över/under-
avskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.  
 
Inkomstskatt
Aktuell skatt för räkenskapsåret såsom den redovisas i 
resultaträkningen innehåller årets skattekostnad eller skatteintäkt 
och tidigare perioders skattekostnader eller skatteintäkter. 
Uppskjuten skatt särredovisas inte om det endast är balansposten 
obeskattade reserver som medför uppskjuten skatt. Uppskjutna 
skattefordringar redovisas endast om de med mycket hög 
sannolikhet senare rättmätigt kan kvittas mot skatteskulder.  
 
Medelantalet anställda
Beräkning av medelantalet anställda har gjorts genom att totalt 
arbetat tid i timmar för räkenskapsåret har dividerats med en 
genomsnittlig arbetstid baserat på snittvärde av kollektivarbetares 
och tjänstemäns normalarbetstid. 
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Not 1    Försäljning av varor och tjänster
Avser intäkter hänförliga till hotell, servering, butik samt försäljning av skog. 
Nettoresultatet för hotell, butik och servering uppgår till 1 996 tkr (1 253 tkr). 

 

Not 2    Gåvor och bidrag
Av summan erhållna gåvor från organisationer är 7 000 000 kr (7 100 000 kr) hänförligt till PostkodLotteriet. 
Inget bidrag (1 600 000 kr) har 2015 erhållits från Nordens Arks insamlingsstiftelse. Stiftelsen har under året 
redovisat erhållna gåvor från allmänheten med 10 031 444 kr (14 885 972 kr) varav 3 898 523 kr (6 749 035 
kr) avser arv.

Gåvor som redovisats som intäkt 2015 2014

Allmänheten 10 031 444 14 885 972

Andra organisationer 7 000 000 9 564 236

Summa 17 031 444 24 450 208 

Bidrag som redovisats som intäkt 2015 2014

Företag 1 757 036 1 586 997

Andra organisationer 5 980 397 5 364 681

Summa 7 737 433 6 951 678

Offentliga bidrag

EU 542 193 525 751

Övriga 387 276 62 441

Summa 929 469 588 192

Summa bidrag 8 666 902 7 539 870

Summa gåvor och bidrag 25 698 346 31 990 078

Not 3     Verksamhetskostnader
Insamlingkostnader, administrationskostnader och ändamålskostnad redovisade enligt 
Svensk Insamlingskontrolls anvisningar uppgår till;

2015 2014

Direkta kostnader vid försäljning av varor och tjänster 11 728 664 10 364 404

Övriga insamlingskostnader   1 659 777 1 671 846

Administrationskostnader   2 874 033 2 904 220

Ändamålskostnader    37 512 439 38 921 278

Summa     53 774 913 53 861 748

       

Not 4     Personalkostnader
Medelantalet anställda 2015-12-31 2014-12-31

Män 18 23

Kvinnor 26 25

Säsongsanställda män 1 2

Säsongsanställda kvinnor   9 8

54 58

Totalt antal anställda har under året uppgått till 2015 2014

Män 35 42

Kvinnor 73 78

Summa 108 120

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Styrelse och VD 1 148 970 1 035 147

Övriga anställda 18 126 724 18 748 835

Summa 19 275 694 19 783 982

       

Sociala kostnader   

Pensionskostnader för styrelsen och vd 268 500 387 000

Pensionskostnader övriga anställda  1 008 090 656 019

Sociala avgifter enligt lag och avtal  5 604 408 5 867 367

Summa     6 880 998 6 910 386

       

Vid uppsägning från Stiftelsens sida erhåller vd ett avgångsvederlag om 12 månadslöner. Detta avgångsvederlag 
skall nedsättas om vd erhåller ny tjänst inom en 12 månaders period.

       

Könsfördelning    2015-12-31 2014-12-31

Fördelningen mellan män och kvinnor i styrelsen:  

Kvinnor 3 4

Män 7 7

Fördelningen mellan män och kvinnor i stiftelsens ledning:   

Kvinnor     5 3

Män     2 3

Not 5    Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark    2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden (varav mark 6 696 523) 10 547 355 9 730 054

Nyanskaffningar    0 317 301

Omklassificering    0 500 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 547 355 10 547 355

       

Ingående ackumulerade avskrivningar  -1 180 204 -1 006 157

Årets avskrivningar    -144 214 -74 047

Omklassificering    0 -100 000

Utgående ackumulerade 
avskrivningar

 
-1 324 418 -1 180 204

       

Bokfört värde    9 222 937 9 367 151

       

Ackumulerat bidrag uppgår till 32 109 791 kr (32 109 791 kr).  
     

Djurparksanläggningar    2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden   32 606 711 32 969 619

Nyanskaffningar    535 152 137 092

Omklassificering av 
investering

  
9 861 387 -500 000

Omklassificering av bidrag   -8 243 967 0

Bidrag     0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 34 759 283 32 606 711

       

Ingående ackumulerade avskrivningar  -19 317 588 -18 582 688

Årets avskrivningar    -831 166 -834 900

Omklassificering    0 100 000

Utgående ackumulerade avskrivningar
 

-20 148 754 -19 317 588

Bokfört värde    14 610 529 13 289 123

Ackumulerat bidrag uppgår till 43 244 088 kr (35 000 121 kr).  
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Inventarier, verktyg och 
installationer

  
2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärde   12 368 493 9 701 793

Nyanskaffningar    1 352 589 2 652 495

Avyttringar/utrangeringar   -85 000 -85 795

Omklassificering     100 000

Bidrag     -257 300 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 378 782 12 368 493

Ingående ackumulerade avskrivningar  -9 204 186 -8 494 399

Avyttringar/utrangeringar   85 000 69 226

Årets avskrivningar       -854 770 -779 013

Utgående ackumulerade 
avskrivningar

 
-9 973 956 -9 204 186

       

Bokfört värde    3 404 826 3 164 307

       

Ackumulerat bidrag uppgår till 1 805 400 kr (1 548 100 kr).  

Djur     
      2015-12-31

       
    2014-12-31

Ingående anskaffningsvärde   0 520 418

Omklassificering    0 -520 418

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 0 0

       

Ingående ackumulerade avskrivningar  0 -420 418

Omklassificering    0 420 418

Utgående ackumulerade avskrivningar
 0 0

       

Bokfört värde    0 0

     

Pågående 
nyanläggningar

   
2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden   5 458 722 1 387 010

Nyanskaffningar    675 918 5 805 012

Bidrag     0 -1 733 300

Omklassificering av investering   -9 861 387 0

Omklassificering av bidrag   8 243 967 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 517 220 5 458 722

       

Bokfört värde    4 517 220 5 458 722

       

Ackumulerat bidrag uppgår till 2 500 000 kr (10 743 967 kr)  

       

Not 6     Ränteintäkter och liknande resultatposter

      2015-12-31 2014-12-31

Räntor     2 116 7 184

Realisationsresultat vid försäljningar  0 210 704

Utdelningar    0 46 311

Summa     2 116 264 199

     
  

Not 7    Skatt    0 0

 
Stiftelsen bedriver skattepliktig näringsverksamhet. Skattemässigt underskott uppgår 60 228 tkr (56 242 tkr)
 

       

Not 8    Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
      2015-12-31 2014-12-31

Förutbetalda kostnader   721 392 425 265

Upplupna bidrag    1 483 444 292 621

Upplupna gåvor    835 760 2 174 481

Upplupna intäkter    1 040 943 375 305

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 081 539 3 267 672

Not 9    Eget kapital 
     

Stiftelsekapital
Balanserad 

vinst
Årets resultat         Totalt

Belopp vid årets ingång 24 500 18 386 842   6 664 799 25 076 141

 

Överföring föregående års resultat 6 664 799   -6 664 799 0

Årets resultat 5 149 008   5 149 008

Belopp vid årets utgång    24 500  25 051 641    5 149 008  30 225 149

Not  10    Långfristiga skulder  

   
 

Förfaller till betalning 

Skuld     Skuld per 
2015-12-31

Inom ett år
Mellan ett till 

fem år
Senare än 

fem år

Skulder till kreditinstitut 3 850 000 100 000 400 000 3 350 000

Summa     3 850 000 100 000 400 000 3 350 000

           

Not  11    Långfristiga förutbetalda intäkter
        2015-12-31 2014-12-31

           

Ingående saldo       5 589 370 6 535 484

Erhållna bidrag       5 000 000 599 946

Omklassificering       0 -1 046 060

Använda medel enligt villkor     -1 124 000 -500 000

Summa långfristiga förutbetalda intäkter   9 465 370 5 589 370

             

Not  12    Checkräkningskredit
  2015-12-31 2014-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 1 000 000 5 000 000

   

             

Not  13    Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
      2015-12-31 2014-12-31

Semesterlöneskuld       2 204 330 2 162 650

Sociala avgifter       1 229 596 1 207 537

Löneskatt         211 722 286 527

Förutbetalda bidrag       2 024 096 1 296 151

Förutbetalda gåvor       0 1 046 060

Förutbetalda övriga intäkter     374 183 605 019
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Vår revisionsberättelse har lämnats 21 mars 2015,

             

           
Ann-Lovise Rosenqvist
Auktoriserad revisor

  Bo Norming
Förtroendevald revisor

   
           

Revisionsberättelse

Till styrelsen i Stiftelsen Nordens Ark
Org.nr 854600-6191

Rapport om årsredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen för Stiftelsen Nordens Ark för 
år 2015.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovis-
ning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och 
för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av 
vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International stan-
dards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standar-
der kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför 
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att ge-
nom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan 
information i årsredo visningen. Revisorn väljer vilka åtgärder 
som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för vä-
sentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentlig heter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar re-
visorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur 
stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma gransknings åtgärder som är ändamålsen-
liga med hänsyn till omstän digheterna, men inte i syfte att göra 
ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En 
revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten 
i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten 
i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärde-
ring av den övergripande presentationen i årsredo visningen. Vi 
anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och än-
damålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Uttalande 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseen-
den rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 
december 2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden 
för året enligt årsredovisningslagen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och 
författningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat sty-
relsens förvaltning av Stiftelsen Nordens Ark för år 2015.

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt 
stiftelse lagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida vi 
vid vår granskning funnit att någon ledamot i styrelsen handlat i 
strid med stiftelselagen eller stiftelse förordnandet. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisions sed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver 
vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma 
om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen 
eller om det finns skäl för entledigande. Vi har även granskat 
om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med 
stiftelselagen eller stiftelsef örordnandet 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Uttalande 
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid 
med stiftelse lagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisnings-
lagen.

Göteborg den 17 mars 2016

Ann-Lovise Rosenqvist  Bo Norming
Auktoriserad revisor   Förtroendevald revisor

Övriga poster       781 898 533 009

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 825 825 7 136 953

 

Not  14    Ställda säkerheter
2015-12-31 2014-12-31

Företagsinteckningar 5 500 000 5 500 000

Fastighetsinteckningar 5 000 000 5 000 000

Summa ställda säkerheter         10 500 000 10 500 000

Åby Säteri den 21. mars 2016
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Hairy hermit crab, Anomura sp. © Dennis King, South Africa.
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High school lake ecology, Shedd Aquarium USA.
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