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TACK till faddrarna Elanders Sverige S.A. och Arctic Paper AB 
som bekostat tryckning och papper till årsberättelsen.  
Engelsk översättning: Christopher Godfrey (cgwp.co.uk/) 
& Sara Malm. Omslagsbild: Fjällgås Anser erythropus Foto: 
Christer Larsson. Papper: Omslag Arctic Silk+(250 g/m2 ), 
inlaga Munken Polar 120g/m2 .

Elanders har i samverkan med Chalmers Tekniska Högskola 
tagit fram en klimatkalkylator som med hänsyn till hela 
livscykeln beräknar utsläppen av växthusgaser (Carbon 
Footprint) för trycksaker. Med klimatkalkyler som underlag kan 
Elanders nu erbjuda dig att klimatkompensera dina trycksaker 
genom investering i reduktionsenheter från FN-godkända 
CDM-projekt.
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EN VERKSAMHET MED MÅNGFALD
Efter snart två år på Nordens Ark har jag nu hunnit få 
en djupare inblick i all den spännande och angelägna 
verksamhet vi är engagerade i. Inte minst den naturvård som 
bedrivs utanför parkens gränser har gjort ett starkt intryck. 
Jag har på plats haft förmånen att få träffa helt fantastiska 
och hårt arbetande eldsjälar i vårt stora nätverk, från Costa 
Ricas regnskogar till Ryska Fjärran Österns tigerland. 
Insatser som ofta bedrivs under förutsättningar vi knappt 
ens kan föreställa oss här hemma i det skyddade och bekväma 
samhälle vi har lyckan att leva i. 

Vinterns besök i de nordligaste amurtigrarnas hemområde, 
nationalparken Anuisky med omnejd, blev en smällkall och i 
alla avseenden oförglömlig upplevelse. Här har Nordens Ark 
och Världsnaturfonden WWF samverkat med den ryska 
naturvården i många år och kommer fortsätta att göra så. 
Vi träffade representanter för naturbevakning och jaktvård, 
samt de politiskt ansvariga i Chabarovsk. I samverkan med 
lokalbefolkningen och projektets biologer bedrivs viltvård, 
miljöövervakning och den konflikthantering som ofta 
behövs där människor och stora rovdjur lever nära varandra. 
Med GPS-teknik, kamerafällor och spårning inventeras 
områdets tigrar och läget ser försiktigt hoppfullt ut. Den 
lokala tigerpopulationen ökar nu i storlek och sprider sig 
åter sakta norrut. Höjdpunkten var vistelserna på isolerade 
fältstationer, efter milslånga skoterfärder i väglöst land, med 
en makalös gästfrihet och omtanke hos våra ryska värdar. 

Den tillämpade naturvården är ingen exakt vetenskap. För att 
lyckas krävs, förutom professionell kompetens, uthållighet 
samt god samverkan och kommunikation. Även den mest 
strukturerade och genomarbetade projektplan kan, trots 
relevant uppsatta mål och tidsramar, behöva revideras under 
resans gång. De nationella åtgärdsprogram som upprättats 
för flera av de rödlistade inhemska arter Nordens Ark jobbar 
med ger dock god vägledning.  Själva biologin är inte sällan 
det minsta problemet, men oförutsedda slumpvisa händelser 
kan ibland få dramatiska konsekvenser för små populationer. 
Och ibland uppstår naturvårdskonflikter, med tillhörande 
ambivalens, mellan två i sig skyddsvärda arter; grönfläckig 
padda vs snok, berguv vs pilgrimsfalk, havsörn vs fiskgjuse, 
för att nämna några exempel.

För den publika verksamheten på Arken blev 2016 ännu 
ett rekordår och nu öppnar vi upp den främre säteridelen 
till en välkomnande allmän mötesplats för såväl långväga 
som närboende besökare. Beslutet i början på året att återta 
konferens- och hotelldriften i egen regi var ett viktigt led i 
att integrera stiftelsens mångfacetterade verksamhet och öka 
känslan av tillhörighet hos alla våra fantastiska medarbetare.
Även i vår omvärld hände positiva saker under året som 
gått. EU har nu utvärderat det bindande direktiv som 
reglerar Europas djurparker och som är ett led i EU:s 
implementering av FN:s konvention om biologisk mångfald 
(CBD). Zoodirektivet, som i Sverige tillämpas genom 
artskyddsförordningen, ger med sin koppling till CBD ett 
viktigt formellt mandat till djurparksbranschen men ställer 
också höga kvalitetskrav på all den naturvård, djurvälfärd 
och folkbildning vi är engagerade i. För Nordens Ark är 
utvärderingens positiva betyg om direktivets funktion och 
gynnsamma effekter ytterligare ett kvitto på att vi är ett 
föredöme inom branschen.

På medarbetarsidan fortsatte det organisatoriska 
förändringsarbetet under 2016. Vår vetenskaplige ledare, 
professor Claes Andrén, gick i pension. Under de snart 
40 år jag känt Claes har han varit en mentor och ständig 
inspirationskälla. Hans outtömliga entusiasm och biologiska 
nyfikenhet kommer att återspeglas i de fina naturfilmer han 
nu, som hyperaktiv senior, fortsätter att producera.

Slutligen, Nordens Arks vänförening är och förblir en 
enastående resurs för verksamheten – inte minst ekonomiskt. 
Den ideella kraft dessa människor bidrar med är en given 
förutsättning för Arkens fortsatta utveckling.

Mats Höggren                                                                                                                                          
 VD Nordens Ark
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Nordens Ark är beläget på Västkusten 20 km från 
Smögen och Kungshamn vid väg 171 och 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 genom 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, gymnasium, högskola och    

         universitet.
 

Att vara tillgänglig för publik och på så sätt 
öka allmänhetens intresse och kunskap om  

         naturvårdsarbete.

NORDENS ARK
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JUNI 
Rekordmånga fjällgäss 
kläcks  och sätts senare 

ut i Norrland. 

SEPTEMBER
Bara två parker i 

världen lyckas få ungar 

på kycklinggrodor - 

Nordens Ark är en av 

dem.

JANUARI 
Lemurlövgrodan 

blir symbol för 

Nordens Arks satsning i 

Costa Rica.

FEBRUARI 
En av pallaskatterna 

flyttar från Nordens Ark 

till Japan.

MAJ 
För första 

gången leker de 

grönfläckiga paddorna 

i Våtmarken och lägger 

långa fina äggsträngar i 

vattnet. 

OKTOBER
Nordens Ark tar efter 

fråga från Länsstyrelsen  

i Jönköping hand om 

en övergiven utterunge. 

Efter rehabilitering ska 

hon släppas tillbaka ut i 

det vilda. 



MARS 
Unika ungar kläcks 

hos de vietnamesiska 

dammsköldpaddorna, 

som är en av 

världens mest hotade 

sköldpaddor. 

APRIL
Järvvalpen Sid föds och 

väcker internationell 

uppmärksamhet. 

NOVEMBER 
Även de asiatiska 

skumbogrodorna trivs 

på Nordens Ark och 

stoltserar med 150 

ungar. 

AUGUSTI 
Mjölkgrodorna trivs 

utmärkt och får 271 

ungar.

DECEMBER 
Tre asiatiska vildhundar 

flyttar in i parken och 

gör sig hemmastadda i 

sitt nya hägn. 

JULI 
De persiska leoparderna 

får två ungar.



RAPPORT FRÅN DJURVERKSAMHETEN
NORDENS ARKS INSEKTSPROJEKT
Nordens Arks engagemang för de minsta djuren har pågått i 
närmare tio år. I ett internationellt perspektiv är det ovanligt 
med uppfödning av hotade insekter för återutsättning 
i det vilda. För tillfället arbetar Nordens Ark med tre 
insektsarter; skalbaggarna bredbandad ekbarkbock och 
större ekbock samt dagfjärilen mnemosynefjäril. Projekten 
syftar till att förstärka och rädda de allra sista spillrorna i 
det vilda och genomförs på uppdrag av och i samarbete med 
fyra olika länsstyrelser (Uppsala, Stockholm, Kalmar, och 
Blekinge). Dessutom jobbar vi aktivt med bevarandearbetet 
för nordiskt bi och har etablerat en isolerad avelsstation på 
Väderöarna. 
 
BREDBANDAD EKBARKBOCK  Plagionotus detritus
Skalbaggen är en s.k. långhorning (familj Cerambycidae) 
som numera bara finns på Djurgården i Stockholm och 
klassas som starkt hotad (EN). Fram till 1989 fanns den även 
i Nedre Dalälvsområdet. På 1800-talet fanns den i många 
sydsvenska landskap. 

Den bredbandade ekbarkbocken inte bara liknar en geting, 
den rör sig också som en geting och flyger mycket. Att på detta 
sätt "härma" en giftig art för att skydda sig själv kallas för 
mimikry. 

Den bredbandade ekbarkbocken lever i döda grenar eller 
stammar av stora ekar. Eftersom stora ekar blivit alltmer 
sällsynta de sista 200 åren och för att man under lång tid  
tagit bort nydöda träd i skogar och parker så har arten nästan 
helt försvunnit från vårt land. 

Sedan 2006 har Nordens Ark fött upp bredbandade 
ekbarkbockar. De första åren ägnades mest till att lära oss 
hur den skulle förökas i labbmiljö. Stamdelar av ekar med 
larver har flera gånger hämtats från Djurgården till Nordens 
Ark. Sedan några år tillbaka har vi hittat flera lyckosamma 
avelsmetoder och i dagsläget får vi fram flera hundra kläckta 
individer varje år. 

Den viktigaste händelsen under året var när 26 ekstockar 
koloniserade med puppor och larver transporterades till 
utplanteringsområdet i Nedre Dalälvsområdet. Det är tredje 
året vi sätter ut bredbandade ekbarkbockar i detta område. 
Dessutom sattes omkring 270 fullbildade individer kläckta 
på Nordens Ark ut i samma område.

STÖRRE EKBOCK Cerambyx cerdo
Den större ekbocken är en av landets och Europas största 
skalbaggar. Den är akut hotad (CR) och återkommande 
inventeringar visar att populationen endast räknas i några få 
tiotal individer som lever i åtta till tio jätteekar i Halltorps 
hage på Öland. Läget är alltså mycket kritiskt för arten som 
är beroende av långsamt döende, gamla ekar. 

Tidigare levde den i Skåne, Blekinge och östra Småland. Det 
pågår flera restaureringsprojekt på fastlandet i Länsstyrelsen 
Kalmars regi och år 2018 planeras för en utsättning i en av 
lokalerna på fastlandssidan. 

Sedan 2012 pågår ett intensivt uppfödningsarbete på 
Nordens Ark. De tre första åren hämtades skalbaggar från 
Rogalin i Polen och tillsammans med experter utvecklades 
och förfinades uppfödningen i labbmiljö. Uppfödningen 
gick bra och vi lärde oss få fram fullbildade skalbaggar från 
ägg på ett till två år, jämfört med fem år i naturen. De polska 
ekbockarna har nu återförts till Polen. 

Med start 2015 påbörjades uppfödning av större ekbockar 

N
ationellt bevarandearbete
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från den inhemska populationen i Halltorp. Målsättningen 
var att bygga upp en population i fångenskap för 
utsättning i restaurerade lokaler på fastlandet men också 
i Halltorpsområdet där restaurering och utvidgning av 
kärnområdet pågår. Årligen hämtade vi flera par i Halltorp 
som fick para sig och lägga ägg hos oss under några veckor 
varpå de fick åka tillbaka till Halltorp för att fortsätta 
äggläggningen där. Projektet har varit framgångsrikt med 
mycket mediabevakning. Den sammanlagda populationen 
på Nordens Ark uppgår nu till ungefär 300 individer.

MNEMOSYNEFJÄRIL Parnassius mnemosyne
Den här dagfjärilen är bara en i raden av fjärilar som drastiskt 
minskat i landets kulturlandskap under de senaste 50-70 
åren. Fjärilar är generellt mycket bra som indikatorer på 
förändringar i landskapet då de har en snabb utveckling och 
kan få stor avkomma. Därför kan de snabbt svara på positiva 
eller negativa förändringar i sin livsmiljö.

Mnemosynefjärilen är som många fjärilar och andra insekter  
specialiserad vad gäller födan. Den pytte lilla larven kan 
endast föda sig på nunneört (Corydalis-arter), en blomma 
som tillhör den tidiga vårfloran och hittas i ungefär samma 
miljö som blåsippor, d.v.s. skogsbryn och ljusa ädellövskogar. 
Nunneörten är inte speciellt ovanlig men tillsammans 
med de vuxna fjärilarnas krav på nektarrika blommor så är 
numera utbredningen inskränkt till tre vitt spridda områden 
i landet; Ronnebytrakten i Blekinge, Roslagen i Uppland 
samt utanför Sundsvall. 

Vi blev 2015 tillfrågade av Länsstyrelsen i Blekinge 
om att akut ta hand om individer från den snabbt 
minskande populationen vid Ronneby. Vi hämtade 
strax därefter ett trettiotal ägg från en lokal 
entomolog involverad i bevarandet på plats och 
påbörjade samtidigt bygget av ett "fjärilstält".

Mnemosynefjärilen är nära släkt med den mer 
välkända apollofjärilen och kallas ibland svart- eller 
liten apollofjäril. Arten är uppkallad efter den grekiska 
gudinnan Mnemosyne, minnets gudinna.

N
ationellt bevarandearbete
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Våren och sommaren 2016 kläcktes så äggen och larverna 
fick ”beta” i krukodlade nunneörter. De växte snabbt och 
förpuppades och i maj och juni kom de fullbildade fjärilarna 
fram och erbjöds en mångfald av nektarrika blommor i 
tältet. Parningen lyckades och nu finns strax över 100 ägg 
som kommer att kläckas våren 2017.

Restaureringsarbete har inletts på flera lokaler i Blekinge  
men de vilda mnemosynefjärilarna fortsätter tyvärr att 
minska. Då arten är kritiskt hotad hoppas vi få fram många 
individer för utplantering de kommande åren. 

NORDISKT BI Apis m. mellifera
Nordens Ark inledde år 2014 ett artbevarandeprojekt för 
nordiska bin tillsammans med Projekt Nordbi som under 
många år arbetat med arten. 

Det nordiska biet är unikt och anpassat till vårt klimat 
och vår fauna. Många biodlare har trots detta satsat 
på att hålla andra biraser för honungsproduktion och 
pollinering. På grund av det höll det nordiska biet på att 
helt försvinna. År 1997 bildades Föreningen NordBi för 
att med stöd från Sveriges biodlare verka för att aktivt 
genomföra räddningsarbetet för vårt inhemska bi. Projektet 
var dock i starkt behov av fler deltagare/drottningodlare 
och 2015 beslöts därför att Nordens Ark skulle starta en 
parningsstation för nordiska bin på Väderöarna. Ögruppen 
ligger i Tanums kommun och är belägen ca 13 km väster om 
Fjällbacka. Väderöarna skils från fastlandet av Väderöfjorden 
och är en idealisk plats för en parningsstation på grund av sitt 

isolerade läge. Bin från fastlandet kan inte flyga så långt ut  
och man kan därför garantera att de bidrottningar som 
förs ut till parningsstationen endast träffar drönare (hanar)  
från Nordens Arks bigård på ön.

Stora krav avseende rasrenhet ställs på de avelssamhällen som 
väljs ut som drönarproducenter. Bland annat kontrolleras 
binas vingindex. Ribborna på biets vinge bildar ett mönster, 
som inte bara är artspecifikt utan också olika för varje ras. 
Mönstret speglar biets arvsanlag och avslöjar sådant som 
kan vara svårt eller omöjligt att upptäcka på annat sätt. 
Att rasbestämma bin med hjälp av vingindex är ett mycket 
viktigt redskap i avelsarbetet.

2016 parades totalt 48 nordiska drottningar i Nordens 
Arks regi på Väderöarna. Därutöver parades 46 nordiska 
drottningar som odlats av andra biodlare i Projekt Nordbi.
 
Vi har upplevt ett stort intresse för våra nordiska bin och 
Väderöarna både inom Projekt Nordbi och från andra håll. 
Drottningar har sålts till biodlare såväl inom som utom 
Sverige. Som längst sände vi drottningar till Holland där 
man samverkar med tyska biodlare i ett artbevarandeprojekt.

Under hösten 2016 invintrade Nordens Ark 21 samhällen 
med nordiska bin. Dessa står på säteriet. Arkens nordiska 
bin har varit goda representanter med låg förbrukning  
av foder och god anpassning till klimatet. Som bonus 
har honungen från våra bin varit en uppskattad produkt  
i butiken.

NORDENS ARKS AMFIBIEPROJEKT
Amfibier tillhör världens mest hotade djurgrupper. År 2008 
utnämndes till "Grodans år" och sedan dess arbetar vi aktivt 
med flera akut hotade groddjur som de tropiska arterna 
kycklinggroda och lemurlövgroda. Även vår inhemska 
grönfläckiga padda  är ett viktigt projekt.

KYCKLINGGRODA  Leptodactylus fallax
Kycklinggrodan är en av världens mest hotade grodarter. 
Tidigare fanns arten på ett flertal öar i Karibien men idag 
återfinns den bara på Montserrat och Dominica. Under 
de senaste tio åren har antalet kycklinggrodor i det vilda 
minskat med 80 % vilket gör att arten listas som akut hotad 
(CR) på IUCNs rödlista.

Arten är hotad dels för att dess naturliga livsmiljöer 
förstörts av såväl jordbruk som vulkaniskt nedfall, dels 
för att främmande rovdjur introducerats på öarna samt 
att arten jagats kraftigt då den anses vara en delikatess. 
Det främsta hotet är dock den dödliga svampsjukdomen 
chytridiomycosis. Sjukdom, som hotar flera grodarter runt 
om i världen, kom till Dominica 2002 och till Montserrat 
2009 och slog snabbt ut nästan hela beståndet på båda öarna. 

För att säkra kycklinggrodans överlevnad gjordes en 
räddningsinsats för att fånga in 50 av de sista grodorna 
på Montserrat och flytta dem till djurparker i Europa. 
Syftet var att bygga upp en reservpopulation för att senare 
kunna återinföra arten i det vilda. Bevarandearbetet sker 

Det är lätt att hitta drottningen i en kupa idag. Hon har en liten färgklick på mellankroppen som också berättar drottningens ålder. Små 
bisamhällen (Apideor) med en nykläckt och oparda drottning på väg ut till Väderöarna. Avelssamhällena körs också ut till parningsstationen 
under våren. 

Med en kroppslängd på 20 cm är kycklinggrodan en av världens 
största grodor. 

N
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idag i samarbete mellan Chester Zoo, Durrell Wildlife 
Conservation Trust, Zoological Society of London 
och Nordens Ark. Det är en del av Mountain Chicken 
Recovery Programme MCRP som är ett internationellt 
samarbete mellan europeiska bevarandeorganisationer och 
regeringarna på Montserrat och Dominica. 

Nordens Ark deltar i ex-situarbetet genom att hålla en 
avelsgrupp under biosäkra förhållanden. Under året ankom 
de första djuren i form av fem vuxna individer samt 16 
juveniler till parkens nybyggda anläggning. Arbetet fick en 
bra start och Nordens Ark lyckades få kycklinggrodorna 
att leka och föröka sig. Ungarna kommer att spela en stor 
roll för avelsprogrammet och en framtida utplantering av 
kycklinggrodor i det vilda.

LEMURLÖVGRODA Agalychnis lemur
Lemurlövgrodan är akut hotad (CR) och troddes länge vara 
utrotad i det vilda. Artens tidigare utbredningsområde var 
Costa Rica, Panama och norra Colombia men den enda 
säkerställda platsen den finns på idag är i Costa Rica. 

Nordens Ark ingår i ett internationellt nätverk av 
universitet och organisationer som har som gemensamt mål 
att rädda lemurlövgrodan. Målsättningen är att återskapa en 
reservpopulation på några utvalda djurparker, och genom 
senare utsättningar bygga upp en livskraftig population 
på flera platser i artens naturliga miljö.  Projektet leds av 
Manchester Museum och i projektgruppen ingår Nordens 
Ark, Costa Rican Amphibian Research Centre, Bristol Zoo 
och University of Salford.

I början av året tog Nordens Arks emot 26 lemurlövgrodor 
till den nybyggda biosäkra avelsanläggningen. Grodorna 
härstammar från tre olika ”blodslinjer”. Varje individ har ett 
eget ”ID-kort” för att det skall vara möjligt att genomföra 
avelsarbetet och för att maximera den genetiska variationen. 
Motsvarande arbete sker också med ex-situpopulationerna i 
Manchester och i Bristol. En eller flera av dessa populationer 
kan i framtiden användas vid återetablering av arten i 
områden i Costa Rica där lemurlövgrodan tidigare funnits.

GRÖNFLÄCKIG PADDA Bufotes viridis
Sedan 1995 har Nordens Ark arbetat hårt med att föda upp 
grönfläckiga paddor. Det har varit en utmaning att hitta rätt 
sätt för att få så många paddor som möjligt att släppas ut 
i det vilda och få dem att överleva där. Artikeln här ger en 
översikt av det gedigna arbetet som ligger bakom det 22 år 
långa projektet och de tusentals paddor som satts ut.  
 

Uppfödning av grönfläckig padda sker idag med ägg och 
yngel insamlade från Limhamns kalkbrott. Tidigare skedde 
insamlingar också vid Eskilstorps ängar i Vellinge i Skåne. 
De första åren sattes både yngel och paddor som nått en 
storlek på mellan 1-3 cm ut. Sedan 2003 sätts även paddor 
som fått övervintra på Nordens Ark minst en vinter ut. 
Förhoppningsvis ska dessa klara nästkommande vinter 
bättre. 

Förutsättningarna i olika områden varierar och det kan 
därför vara svårt att från början veta vilken åldersgrupp som 
har bäst överlevnadschans vid en utsättning. Utsättningar 
med grönfläckiga paddor från Nordens Ark har gjorts på 
Skånes västkust (Torekov, Hallands Väderö och Flommen) 
och i sydöstra Skåne från Högaborg upp till Simrishamn 
samt på södra Gotland, Fårö och vid Horns Kungsgård 
på nordvästra Öland. Sedan 2009 är utsättningarna 
koncentrerade till två lokaler på Öland; Ottenby och 
Högbyhamns Natura 2000-områden.

Uppfödningsverksamheten 1995-2012 
1995 inledde Nordens Ark ett samarbete med Göteborgs 
universitet gällande uppfödning av grönfläckig padda. Ägg 
och yngel hämtades från lokaler i Skåne (Eskilstorp och 
Limhamn) under försommaren och föddes upp i akvarier på 
Nordens Ark för att sedan sättas ut samma höst.

Fram till 2012 skedde all uppfödning på Nordens Ark av 
ägg och yngel i små akvarier med en bottenyta på 31x61 
cm, vattendjupet var ca 30 cm. En luftpump med en 
syresten användes för att cirkulera vattnet i akvarierna för 
syresättning. Som mest användes 50 akvarier. Tekniken gav 
god yngeltillväxt och många småpaddor men systemet var 
tungrott, särskilt vid hög yngeldensitet. 

Vid kläckning av romsträngar lades dessa direkt på bottnen 
vilket kunde resultera i att ägg och ibland också delar 
av strängarna blev dåliga. För att yngelgrupperna i varje 
akvarium skulle få en jämn utveckling och för att minimera 
konkurrensen mellan yngel storlekssorterades därför alla 
yngel vid ett par tillfällen under uppfödningsperioden. 

När ynglen genomgick metamorfos var dagliga kontroller 
efter yngel med fram- och bakben nödvändigt för att i 
tid kunna flytta dessa till uppkrypningskar så att de inte 
riskerade att drunkna. Dessa kar bestod av akvarier med 
en landdel som sluttade ner i vattnet där paddorna kunde 
klättra upp. Nymetamorfoserade paddor matades med 
vilda slaghåvade insekter och inköpta mjölmaskar och 
syrsor. Att slaghåva insekter var en tidskrävande uppgift 
och tillgången på lämpliga insekter var osäker, framförallt 
under kalla och fuktiga perioder. Att mata med inköpt 
mjölmask och syrsor var enklare och tillgången på insekter 
var jämnare men kostsam. 2003 flyttades uppfödningen 
från området vid dagens Våtmarkshus till en icke publik 
utomhusanläggning inom karantänsområdet Lunden. Här 
vistas alla paddor från maj till september och acklimatiserar 
sig till klimatet samtidigt som de befinner sig i en skyddad 
och predationssäker miljö.

I november 2007 höll CBSG (Conservation Breeding 
Specialist Group inordnat under IUCN) en PHVA-
workshop (Population and Habitat Viability Assessment) 

N
ationellt bevarandearbete/ Internationellt bevarandearbete
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på Nordens Ark med myndighetspersoner och svenska 
och utländska deltagare. Syftet med mötet var att ta fram 
riktlinjer för det fortsatta arbetet med att skydda arten i 
Sverige. 

År 2008 skapades organisationen ”Amphibian Ark” 
genom ett samarbete mellan WAZA (World Association 
of Zoos and Aquariums) och IUCN (Internationella 
naturvårdsunionen) och utsåg samtidigt 2008 till ”Grodans 
år” med syftet att lyfta fram det globala hotet mot amfibier. 
Nordens Ark storsatsade och den publika anläggningen 
”Våtmarkshuset” med tillhörande våtmarksområde 
med amfibier, reptiler och fåglar byggdes och invigdes 
med kunglig glans. Samtidigt fortsatte uppfödningen av 
grönfläckiga paddor i ett isolerat utrymme i Lunden utan 
kontakt med övrig amfibiekollektion. 

På hösten 2009 sattes de första 400 paddorna från den 
isolerade utsättningsgruppen ut i det nyrestaurerade området 
vid Ottenby fågelstation på Öland. 80 av dessa var tre år 
gamla eller äldre och av dessa var minst 20 könsmogna. Den 
första reproduktionen av paddor vid Ottenby fågelstation 
konstaterades året efter. 

2011 reproducerar sig grönfläckig padda i vår egen 
anläggning för första gången. Detta resulterade i 200 
paddor varav 30 kunde sättas ut hösten 2011 vid Ottenby 
fågelstation. 

År 2012 påbörjades byggnationen av ett paddhus i den icke 
publika avdelningen Lunden för att kunna hålla en isolerad 
utsättningspopulation. Satsningen var ett led i Nordens 
Ark ambition att låta all uppfödning av djur för utsättning 
i naturen ske i biosäkra utrymmen. På så sätt undviker man 
att sjukdomar sprids från anläggningen till naturen och vice 
versa. Detta år gjordes den första utsättningen av paddor vid 
Högbyhamns Natura 2000-områden på Öland. 

Dvalningen sköttes åren 2002 till 2010 i en anställds 
jordkällare utanför Munkedal. Paddorna placerades då 
i större plastbackar med lock som ventilerats med nät. I 
botten på backarna fanns ett lager med grus som fungerade 
som dränering och såg till att paddorna inte hamnade i 

vattensamlingar som kunde bildas och medföra risk för 
drunkning. Ovanpå gruset lades ett tjockt lager med fuktig 
sphagnummossa (vitmossa). 

2010 byggdes ett källarutrymme om på Nordens Ark 
för dvalningen. Utrymmet isolerades och ett kylaggregat 
installerades. Med termostat kunde man nu styra dvalningen 
på ett enkelt sätt. Dvalningen av paddorna skedde här i 
något mindre plastbackar som ventilerades på sidorna. Som 
substrat användes enbart sphagnum mossa (utan grus) för 
att hålla nere vikten av backarna.
 
Uppfödningsverksamheten 2013-2015
Det nya paddhuset i Lunden började byggas 2012 och stod 
klart 2013. Investeringen och satsningen innebar stora 
positiva förändringar. Vid planeringen togs fasta på följande 
punkter: 
• Isolerad uppfödning av grönfläckig padda på ett  
   smittskyddsäkert sätt som kunde garantera friska djur vid  
   utsättningar. 
• God djurhållning i alla steg i uppfödningen. 
• Tidseffektivitet
• Möjlighet att anläggningen i framtiden skulle kunna  
   nyttjas till andra arter av amfibier och reptiler utan alltför   
   stor arbetsinsats. 

Paddhuset färdigställdes och togs i bruk 2013. Tyvärr 
fick första säsongen i det nya huset avbrytas då ca 90 % av 
detta års yngel plötsligt dog. På grund av ett missförstånd 
hade en varmvattenberedare med kopparbeläggning samt 
vattenledningar av koppar installerats och orsakat massdöd 
genom kopparförgiftning. Detta var ett kostsamt misstag 
och det beslutades att omgående byta ut kopparledningarna 
mot plastledningar. Bytet var färdigt till säsongen 2014.

Akvarier i paddhuset – ägg och yngeluppfödning
För att effektivisera uppfödningen av ägg och yngel gick vi 
år 2012 från ett femtiotal mindre till tio större akvarier med 
en bottenyta på 80x100 cm och med ett vattendjup på 20 
cm. Akvarierna rymmer 140 liter och är kopplade till en stor 
plastback med en volym på 60 liter vatten där all biologisk 
filtrering sker. Filtreringen startar med att vattnet rinner 
över en avdelning i akvariets hörn genom en filtermatta och

vidare ner i en plastback med filtermedia avsedd för att 
gynna bakterietillväxt. För att de nyttiga bakterierna skall 
trivas krävs syrerikt vatten och att filtermediet ständigt är 
i rörelse. Allt detta sker i plastbacken och vattnet pumpas 
sedan tillbaka till akvariet. Då yngel av grönfläckig padda 
verkar föredra en låg cirkulation i vattnet men med hög 
syrehalt har denna metod fungerat väldigt bra.

Vid användandet av biologisk filtrering är det bakterier 
som bryter ner de skadliga ämnena ammoniak och nitrit 
till det mer ofarliga nitrat. För att detta skall vara igång när 
romsträngarna anländer så tillsätts två månader innan små 
mängder ammoniumklorid till varje akvarium. Detta startar 
en bakteriekultur som sedan klarar av att hålla vattnet rent 
när äggen kläckts och ynglen börjat äta. För att hålla nere 
nitratet på icke skadliga nivåer görs veckovisa vattenbyten, 
mängden vatten som byts bestäms ut efter dagliga 
vattenprovstagningar av pH, temperatur, nitrit, nitrat och 
ammonium.

Vid kläckning av romsträngarna används mindre nätkorgar 
som hängs på kanten till filteravdelaren i akvariet. På detta 
sätt ligger de närmare ytan och syrerikt vatten kan cirkulera 
fritt runt ägg och yngel. Romsträngarna läggs på små 
nätbitar för att ytterligare maximera syresättningen. Efter 
två veckor har ynglen vuxit sig så pass stora att de kan flytta 
ut i ett större akvarium.

De nya uppfödningsutrymmena är byggda som en omvänd karantän   
det vill säga isolerade från smitta utifrån för en biosäker uppfödning. 
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Metamorfos och de första veckorna som padda
För att minimera antal arbetsmoment designades akvarierna 
så att ynglen säkert kan genomgå metamorfosen i akvariet 
utan att behöva flyttas som tidigare. Akvarierna är försedda 
med en landdel dit paddorna enkelt klättrar upp via en 
sluttande ramp. 

I paddhuset finns ett hyllsystem med integrerad belysning 
för hållande av paddor den första tiden efter metamorfos 
samt under inomhussäsongen (höst/vinter). Här finns 
plats för 16 stora plastbackar (60x80x30cm), vilka enkelt 
kan flyttas runt för att underlätta städning och inspektion. 
Flera metoder har prövats under åren för att få en så stor 
överlevnadsprocent som möjligt när paddorna först kommer 
upp på land. Det som tycks fungera allra bäst är att sätta alla 
paddor först i en back inredd med fuktiga wettextrasor. 

Anledningen till att detta fungerar bra är att paddorna inte 
riskerar att torka ut och de har mycket lättare att hitta föda. 
I denna back finns en stor låg vattenskål, ett par gömslen 
och en sten. Stenen placeras under värmelampan och håller 
värmen väldigt bra även en tid efter att lamporna släckts. 
De paddor som växer sig störst flyttas till en ny back,  
denna gång inredd med grus. Kontinuerlig sortering 
av paddorna i storleksordning eliminerar risken för 
kannibalism som tidigare har observerats i grupper med 
paddor av varierande storlekar. 

Paddorna utfodras uteslutande med europeiska fältsyrsor 
(Gryllus bimaculatus). För att hålla en hög smittskyddsnivå 
föds alla syrsorna upp i ett särskilt rum inne i paddhuset. 
Rummet håller en hög och jämn temperatur (30 grader) 
dygnet runt. Syrsorna matas med näringsrikt färskt foder 
(fiskflingor och morot) och innan de ges till paddorna 
pudras de med kalcium och mineraltillskott.

Dvalning
De grönfläckiga paddor som tillhör utsättningspopulationen 
dvalas i ett kylskåp inne i paddhuset då dessa inte får lämna 
isoleringen. Djuren kan säkert dvalas på plats då kylskåpet 
styrs med en termostat så att de sakta vänjs vid allt lägre 
temperaturer. Även här dvalas paddorna i backar av typen 
Hammarplast med sphagnumossa som substrat.

Utsättningar 
En del av Nordens Arks åtagande inför utsättningen är att 
fotografera alla grönfläckiga paddor. Då grönfläckiga 
paddor har ett unikt fläckmönster är detta ett sätt att vid 
inventeringar kunna bestämma individernas ursprung. 

Varje padda får i samband med fotograferingen ett ID-
nummer, där de första två siffrorna är året då paddan 
sattes ut, följt av ett löpnummer. Innan utsättning 
genomgår paddorna slumpvisa provtagningar för både 

chytrid och ranavirus. Svabbprover för chytridanalys 
samt utvalda avlivade individer skickas till SVA (Sveriges 
Veterinärmedicinska Anstalt) för provtagning.

NORDENS ARKS FÅGELPROJEKT
Projekt pilgrimsfalk är ett exempel på när bevarandearbete 
lyckas. Efter 40 års insatser betecknas nu falken inte längre 
som hotad i Sverige, ett resultat vi hoppas nå även med 
fjällgås, vitryggig hackspett, berguv och vit stork. 

FJÄLLGÅS Anser erythropus
Nordens Ark har sedan starten haft ett mycket 
givande samarbete med Svenska Jägareförbundet 
som är huvudman för Projekt Fjällgås. Arbetet med 
fjällgässen har under åren stött på en del problem 
och motgångar som på olika sätt bearbetats och lösts. 
Under 2016 har vi kunnat  anar ett trendbrott med fler och 
fler observerade fjällgäss på flyttvägar och övervintrings-
platser. I häckningsområdet har tre familjegrupper 
observerats och där ingick flera utsättningsfåglar från 
tidigare år vilket innebär att det är de första konfirmerade 
häckningarna med utsättningsfåglar av ryskt ursprung. 
Totalt har vi konstaterat fem häckningar med minst 

De fösta dagarna efter metamorfosen går småpaddorna på en artificiell botten av wettexduk. Detta underlättar för dem att röra sig och hitta 
föda. Efter några dagar flyttas de till backar med sand/grus. Det är viktigt att de små paddorna har flera ställen där de kan gömma sig. 

Huvudets och ryggens fläckmönster är individspecifikt. 
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11 ungar. Förhoppningsvis är aktiva bevarandeinsatser  
förklaringen till att populationen ökar. 

Projektet har också varit aktivt på möten i flera länder, med  
ett ökat och mer uttalat stöd för vår verksamhet från flera 
nyckelaktörer. Det viktigaste mötet var tveklöst det som EU-
kommissionen kallade till i november 2016. Mötet samlade 
förutom Sverige även Holland, Danmark, Tyskland, 
Finland, Estland, Bulgarien, Ungern och Rumänien och 
gick ut på att koordinera de olika uppfattningarna hos 
medlemsländerna hur bevarandearbetet skall bedrivas. 
De svenska avels- och utplanteringsprojektet fick ett klart 
erkännande från kommissionen som konstaterade; ”Ingen 
tvekan får råda om att den svenska populationen faller 
under fågeldirektivets bestämmelser, något som måste 
speglas i det nya internationella åtgärdsprogrammet. Den 
svenska populationen måste utgöra en del av programmet 
och åtgärder som kan försvåra populationens tillväxt och
utbredning kan enligt direktivets bestämmelser inte tillåtas”.

Projektets verksamhet ökar och breddas för varje år vilket 
är positivt. Vi börjar få rutin inom flera områden vilket 
skapar en trygghet och bra driv i arbetet. Samtidigt börjar 
projektets struktur och resurser testas hårt. För ett ännu 
bättre bevarandearbete för fjällgåsen i Sverige kommer 
förändringar behöva ske. Åtgärdsprogrammet för fjällgås 
är under utvärdering och beroende på resultatet från detta 
arbete förväntar vi oss förändringar som påverkar projektet 
på flera sätt. Det är en dynamisk tid vi har framför oss.

Den första omgången av utsättningsfåglar 2016 släpptes i 
häckningsområdet den 7 juli då 57 individer fördelade på 
fem hägn släpptes efter ett dygns anpassning till sin nya 
miljö.  Några dagar senare var det dags för ytterligare 28 
fåglar att släppas. Av de sammanlagt 85 fjällgässen var 11 
födda 2015, de övriga födda under 2016. 
 
Under 2016 fick projektets arbete mycket medial 
uppmärksamhet. Nedan listas tre utvalda exempel:

Mitt i Naturen - Sveriges television och programmet ”Mitt 
i Naturen” följde Christer Larsson och John Söderlindh 
från Nordens Ark sommaren 2016. Inslaget ingick i en 

programserie om projekt för extremt hotade arter. Inslaget 
om fjällgås började i avelsanläggningen på Nordens Ark och 
slutade med att fåglarna släpptes i häckningsområdet.

Naturmorgon - Sveriges Radios program ”Naturmorgon” 
följde fjällgässen en dag i Hudiksvall. Niklas Liljebäck 
från Svenska Jägareförbundet och Lars Göran Lindström, 
ornitolog och eldsjäl, medverkade och den första punkten 
på programmet var inflyget från havet i gryningsljus. 
Gässen kunde sedan studeras vid Lillfjärden och vid 
födosöksfälten utanför Hudiksvall. Projektets arbete 
och åtgärdsprogrammet diskuterades blandat med en 
beskrivning av gässens dagsrutiner.

Tidningen Turist - Under sommaren 2015 följde journalister 
från tidningen Turist med vid utsättningen. Resultatet blev 
en välskriven sju sidors lång artikel i tidningen illustrerad 
av mycket vackra foton som publicerades under sommaren 
2016. I fokus för denna artikel hamnade arbetet vid Öster 
Malma.

VITRYGGIG HACKSPETT Dendrocopos leucotos
År 1990 startades Projekt Vitryggig hackspett av 
Naturskyddsföreningen, som med stöd av Naturvårdsverket 
började arbetet med att återfå hackspetten i delar av det 
gamla utbredningsområdet. 

Nordens Arks roll påbörjades i mitten av 90-talet då 
projektet skulle initiera utplantering som en del av arbetet. 
Sedan dess har Nordens Ark fött upp över 100 vitryggiga 
hackspettar som placerats ut i lämpliga miljöer, främst i 
Nedre Dalälvsområdet och i Värmland. 

Vid utplanteringen släpps ungarna ut i utsättningsburar, 
så kallade hackingburar, där de får vänja sig vid den nya 
omgivningen. Efter ungefär en vecka öppnar man en del av 
den ena kortsidan så att ungarna sakta och lugnt får hitta ut 
på egen hand.
  
De hittar också tillbaka in i buren där det finns mat och 
vatten och där de kan sitta i skydd nattetid. Stödutfodring 
sker regelbundet fram tills de hittar mat själva och inte 
återvänder till utsättningsburen. 

Under 2016 föddes fler ungar av vitryggig hackspett ute i 
det vilda än på mycket länge. Två kullar föddes i Nedre 
Dalälvsområdet där vardera kull bestod av fyra ungar, samt 
en kull i Värmland  med tre utflugna ungar. Sammanlagt 
föddes 11 ungar vilket är det bästa häckningsresultatet sedan 
bevarandeprojektet startade med avel och utplantering. 
Hackspettarna som lyckats med dessa häckningar är fåglar 
födda på Nordens Ark. 

Nordens Ark fick sammanlagt 13 flygga ungar från fyra par. 
Ytterligare två par gjorde häckningsförsök men misslyckades, 
sannolikt beroende på att de är nyetablerade par. 11 av årets 
ungar sattes ut i Nedre Dalälvsområdet och i Värmland, 
medan de sista två ungarna sparades som avelsfåglar.
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Avelsdelen av Projekt Vitryggig hackspett har utökats med 
två nya samarbetspartners; Stiftelsen Skansen och Järvzoo 
vilka anslöt sig till samarbetet under 2016. Båda parkerna  
erhöll vitryggar från Nordens Ark. 
 
Baserat på rapporter under vår och sommar har man 
iakttagit ca 35 vitryggiga hackspettar i landet. Av dessa är 12 
stationära, revirhävdande fåglar, varav tre par som häckade. 
Övriga har kommit in från Finland hösten/vintern 2015. 
   
Från tidigare invasioner har man sett att de ha mycket 
svårt att etablera sig på grund av brist på lämpliga miljöer.   

PILGRIMSFALK Falco peregrinus
Naturskyddsföreningens Projekt Pilgrimsfalks mångåriga 
arbete för att rädda falken har gett resultat. Under ledning 
av projektledaren Peter Lindberg har de uthålliga insatserna 
med att vakta bon, föda upp och placera ut ungar inneburit 
att falken kommit tillbaka och nu stadigt blir fler i hela 
landet. 

År 2000 hade målsättningen med 30 häckande vilda par 
uppnåtts i Västsverige. Samma år flyttades de kvarvarande 
avelsfalkarna till en nybyggd buranläggning på Nordens 
Ark, där aveln fortfarande bedrivs. Idag finns det emellertid 
så många vilda falkar att stammen växer till av egen kraft. 
Detta innebär att en avveckling av utplanteringsprojektet 
inletts. Inga nya avelspar ersätter de fåglar som faller för 
åldersstrecket. De gamla avelsparen får däremot fortsätta att 
häcka och föda upp ungar så länge de lever och mår bra.

Sedan starten 1972 har arten gått från att klassas som akut 
utrotningshotad (CR) utan en enda lyckad häckning i det 
vilda under flera år, till att idag betecknas som sårbar (NT). 
Under 2016 fanns över 300 häckande eller revirhävdande 
par i landet. Projekt Pilgrimsfalk har därmed blivit ett mycket 
lyckat räddningsprojekt. Den svenska pilgrimsfalkens 
framtid ser ljus ut. 
 
2016 sattes det färre antal falkungar ut från Nordens Ark än 
på länge beroende på avvecklingen av utplanteringsprojektet 
men också på att vi drabbats av en onormalt hög dödlighet 
bland de nykläckta falkungarna. Anledningen till 
dödligheten är oklar trots en omfattande utredning med 
provtagningar och obduktioner. 

Utsättningarna skedde i Köping med två ungar och i 
Fjugesta med två ungar. Ytterligare en unge sattes ut i ett vilt 
falkbo i Helsingborg där falkarna hade rötägg och en unge 
i Uddevalla där falkarna endast hade en egen unge. Den 15  
juli kom en vild pilgrimsfalkunge, som hittats i Bodeland i 
närheten av Kville, till Nordens Ark. Falken hade en mindre 
muskelskada i vingen och var väldigt mager. Eftersom det 
inte var någon allvarligare skada beslöt sig Nordens Ark för 
att omhänderta falkungen för rehabilitering. Ungen kunde 
en månad senare släppas ut på samma plats som den hittats. 

BERGUV Bubo bubo
När Nordens Ark startade 1989 fanns redan sedan långt 
tillbaka en pågående verksamhet med uppfödning och 
utplantering av berguvar. Arbetet startade med Projekt 
Berguv Sydväst redan 1968 och följdes av ett flertal 
delprojekt. Berguv Nord och Berguv Dalarna 1977, Berguv 
Småland 1981 och Berguv Skåne 1982. Under åren som 
följde och efter att hundratals uvungar släppts ut avslutades 
flera av projekten. Uvarna hade återkommit och häckade i 
många av de tidigare övergivna ”uvbergen”. I flera områden 
sätts dock fortfarande uvungar ut varje år.

Utsättningar har under åren skett från så kallade hackinglådor som 
placeras i ett högt berg eller som här på en hög byggnad. 
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Nordens Ark har under alla år stött utplanteringarna och 
skickat ungar till olika delprojekt. Totalt har 39 ungar 
skickat från Nordens Ark. År 2016 blev det fyra ungar som 
via Skånes Djurpark släpptes ut av Berguv Skåne.

VIT STORK Ciconia ciconia
När det gäller den vita storken har Nordens Ark haft ett 
engagemang likt berguv. Arbetet har pågått sedan 1989 och 
drivs av Naturskyddsföreningen i Skåne tillsammans med 
Skånes Ornitologiska Förening.

Uppfödningen sker på flera platser där storkarna får bilda par 
och där de häckar i voljärer ett eller flera år varefter de släpps ut.  
Tillvägagångssättet är att använda ett så kallat utsläppshägn 
där paren placeras under vintern. På våren släpps de ut för 
att häcka. I hägnet placeras även några ungstorkar som inte 
släpps ut men som ska öka chansen att de utsläppta storkarna 
stannar på platsen. Proceduren upprepas årligen till dess 
att en lokal stam har etablerats. Dessa storkar övervintrar 
eftersom de har vistats i hägn många år.

Ungstorkar som har en stark genetiskt nedärvd drift att 
flytta söderut på hösten lämnar sina föräldrar och flyttar. 
Även de storkar som fötts i hägnen släpps då ut och flyttar 
söderut. När ungstorkarna blivit könsmogna och är redo att 
häcka återvänder de till Sverige och Skåne. Nordens Ark har, 
sedan våra första storkungar föddes 1995, skickat totalt 44 
storkar till projektet. 2016 blev det fem ungar.

SKOGSREN Rangifer tarandus fennicus
Skogsrenen var tidigare allmän på den fennoskandiska 
halvön och försvann från Finland på grund av alltför hårt 
jakttryck i början av 1900-talet. Idag finns arten kvar i tre 
isolerade delpopulationer i landet. Stammens utveckling 
har noga följts upp med hjälp av regelbundna flygräkningar. 
Skogsrenens starkaste fäste ligger i de centrala delarna av 
landet, där man under den senaste taxeringen fann 1 300 
djur. 

För att motverka den nedåtgående populationstrenden 
planerar man att påbörja nya utsättningar i två Natura 
2000-områden i västra Finland, söder om artens nuvarande 
utbredningsområde. Utsättningslokalerna i national-
parkerna Seitseminen och Lauhanvuori har noga valts ut 
med tanke på artens typiska migrationsmönster under höst 
och vår.

Utsättningarna utgör en del av ett större EU LIFE-projekt 
som beräknas ta sju år i anspråk. Totalkostnaderna för 
projektet uppgår till € 5.16 miljoner, varav EU står för 60 % 
medan de återstående € 1,32 miljonerna betalas av Jord- och 
skogsbruksministeriet, Miljöministeriet, Jägareförbundet 
och ett antal andra organisationer. Man räknar med att 
kunna dra nytta av de förra utsättningarna under 1970- och 
1980-talen.

De planerade utsättningsområdena som ligger sex mil från
varandra hade en fast skogsrenspopulation för 150 år sedan, 
och man hoppas på att de i framtiden skall smälta samman 
till en enhetlig stam.

Projektet syftar till att etablera en avelspopulation i båda 
utsättningslokalerna bestående av 10-15 viltfödda djur som 
korsas med djur från djurparker. 
 
För ändamålet uppförs två 15 ha stora avelshägn i de två 
Natura 2000-områdena. Populationsförstärkande åtgärder 
kommer även att genomföras i Ähtäri-Karstula-Soini 
området. 
 

Berguvsungarna lämnar ofta sin bohylla och rör sig runt i närområ-
det. Inte underligt att folk förr (och nu?) trott på troll!

Nordens Arks vd Mats Höggren och förman Alfred Lindskog gör en 
sista kontroll av ungarna tillsammans med storkprojektets projekt- 
ledare Petter Albinson.

N
ationellt bevarandearbete

Två av de tre renvajorna som skickades från Nordens Ark till  
Finland för utsättning. 
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Under 2016 flyttades därför åtta skogsrenar från 
anläggningarna i Ranua, Helsingfors och Nordens Ark  
till djurparken i Ähtäri där de sammanfördes med fem 
vajor från parkens egen besättning. Efter avslutad avel i  
utsättningsområdena flyttas de viltfödda individerna till 
djurparker, som därigenom får ett välbehövligt tillskott av 
nya gener för den fortsatta djurparksaveln. 

Förutom utsättningarna och de populationsförstärkande
åtgärderna, som utan tvivel är den mest spektakulära delen
av LIFE-projektet, kommer man att reparera det 
existerande stängslet i östra Finland i syfte att förhindra 
korsning mellan skogs- och tamren i området. För att 
få en bättre inblick i dödligheten hos vilda skogsrenar, 
och en mer exakt uppskattning av det vilda beståndet,  
förser man över 100 individer med GPS-halsband. För att 
minimera trafikolyckorna i de nyetablerade områdena sätts 
varningsskyltar upp längs trafiklederna, samtidigt som man 
reserverar resurser för att kunna övervaka den illegala jakten. 
I projektets slutfas uppdateras åtgärdsprogrammet från 
2007.

Syftet med LIFE-projektet är att förbättra skogsrenens 
livsbetingelser genom att etablera nya populationer i naturen 
samtidigt som man strävar efter att förstärka den lilla 
spillra som fortfarande finns kvar i Ähtäritrakten. Genom 
de planerade åtgärderna hoppas man också på att kunna 
främja ekoturism i de nya utsättningsområdena. Skogsrenen 
har visat sig ha ett stort attraktionsvärde och genom de  
planerade åtgärderna hoppas man på att öka intresset också 
för Natura 2000-områdena.

Planer finns även på att återintroducera skogsren i 
barrskogsbältet i Sverige. Erfarenheterna från det finska 
utplanteringsprojektet kan därför komma väl till pass vid 
eventuella framtida svenska utplanteringsförsök. 

 
 
NORDENS ARKS GLOBALA ENGAGEMANG
Inom bevarandearbetet med stora kattdjur i fält  samarbetar 
vi med stora internationella aktörer. En samverkan som krävs 
för att kunna göra skillnad för amurtigrar, snöleoparder och 
pallaskatter. 

PROJEKT NORDLIG TIGER Panthera tigris altaica
Tillsammans med Världsnaturfonden WWF har Nordens 
Ark drivit Projekt Nordlig tiger sedan 2011. Projektet pågår 
i och kring Anuisky nationalpark i Khabarovskregionen 
i ryska Fjärran östern. Tigrarna som lever här är världens 
nordligaste.

Målet med projektet är att öka antalet tigrar i området och 
säkerställa en hållbar utveckling av amurtigerpopulationen 
främst genom att öka skyddet och säkra födotillgången för 
både tigern och dess bytesdjur.

Under året har projektet utökat användningen av 
kamerafällor i nationalparken, som ett led i att förbättra 
inventeringsmetodiken. Kamerorna satt uppe under 
tre månader och tog över 500 bilder på tigrar och deras 
bytesdjur. På bilderna kan man identifiera 16 vuxna tigrar, 
vilket är en ökning med 4 individer sedan 2015.

För att öka acceptansen för tigrar och andra rovdjur stöder 
vi Wildlife Protection Subdivision som ansvarar för att 
förebygga och hantera konflikter mellan människor och 
stora rovdjur. Under året har man hanterat 74 incidenter där 
människan hamnat i konflikt med vilda rovdjur; sju av dessa 
var med tigrar, 45 med kragbjörnar, 21 med brunbjörnar 
och en konflikt med vildsvin.  

Som ett led i utbildningsinsatserna för lokalbefolkningen 
har ett informationscenter upprättats i byn Arsenievo med 
fokus på miljövård.  Byn har ett strategiskt viktigt läge 
då den ligger på gränsen till Anuisky nationalpark och 
förhoppningen är att centret ska öka medvetenheten om 
vikten av biologisk mångfald.

PROJEKT SNÖLEOPARD Uncia uncia
Nordens Ark fortsatte under 2016 sitt nära samarbete med 
Snow Leopard Trust genom att stödja organisationens 
forsknings- och bevarandearbete i Tostbergen i Mongoliet. 
Målet är att öka kunskapen om snöleopardens liv och 
därigenom säkerställa artens fortlevnad. Nordens Arks och 
Snow Leopard Trusts forskare Gustaf Samelius var på plats 
i Mongoliet vid två olika tillfällen. Vid det första besöket 
var syftet bland annat att placera ut kameror för att övervaka
snöleopardpopulationen samt att bygga stängsel runt 
herdarnas nattfållor för att minska förlusten av tamdjur. 
Totalt sattes 39 kameror ut på en yta av cirka 1500 km2.  
I samband med utsättningen av kamerafällorna genomfördes
även en utbildning för lokala rangers om montering och 
datainsamling med kameror. 

Skogsrenens utbredning i Finland (brunt) samt planerade nya 
utsättningsområden (grönt) i nationalparkerna Lauhanvuori 
och Seitseminen. Den röda linjen är stängsel som förhindrar 
korsning mellan tam- och skogsren. Det gråa området visar 
tamrenens utbredningsområde.

Internationellt bevarandearbete
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Kamerastudien i Tost har pågått sedan 2009 och med hjälp 
av kamerorna kan man identifiera individerna och på så sätt 
uppskatta  hur många snöleoparder som finns i området.

Snöleoparder kan ibland angripa och döda tamdjur, speciellt 
på natten när de är instängda i fållor. För en herdefamilj är 
sådana förluster ofta katastrofala och kan leda till minskad 
tolerans mot snöleoparder och i värsta fall att snöleoparder 
och andra rovdjur dödas som hämnd. För att reducera 
förlusterna i nattfållorna har därför Snow Leopard Trust 
inlett ett försök där man bygger rovdjurssäkra stängsel för  
att minska förlusten av tamdjur. Försöket startades i april  
2014, då 10 fållor byggdes och i år byggdes ytterligare 10.  
På så sätt hoppas man kunna hålla snöleoparder och 
andra rovdjur ute och tamboskapen säker. Försöket har 
varit framgångsrikt då inte någon av de herdar som fått  
de nya stängslen förlorat något boskapsdjur under de två  
år försöket pågått. Detta är ett viktigt steg för att minska 
konflikten mellan rovdjur och människor och på så sätt 
skydda snöleoparderna.

Vid Gustaf Samelius andra besök var syftet att räkna 
stenbockar för den årliga inventeringen av snöleopardens
 huvudbyte. Arbetet gick bra även om det var färre stenbockar 
i området än vid de tidigare inventeringarna 2012 till 2014 
– detta troligtvis för att stenbockarna inte återhämtat sig 
från den mer eller mindre helt snöfria vintern 2014/2015.  
Då det är brist på snö, som är den viktigaste vattenkällan  
för stenbockarna under vintern, dukar många djur under.  

PALLASKATT  Otocolobus manul
Under 2016 lanserades det nya och spännande 
bevarandeprojektet Pallas’s Cat International Conservation 
Alliance (PICA) som fokuserar på att öka kunskapen om 
pallaskattens utbredning och bevarandestatus. PICA är 
ett internationellt samarbete mellan Nordens Ark, Royal 
Zoological Society of Scotland, Snow Leopard Trust och  
Fondation Segré. Målet är att ta fram en global handlings- 
plan med konkreta bevarandeåtgärder för att säkra artens 
framtid. För att åstadkomma detta krävs samförstånd 
och samarbete, därför vill PICA involvera forskare, 
bevarandeorganisationer och specialister som på olika sätt 
jobbar med pallaskatter såväl in situ som ex situ. Detta 

banbrytande projekt är den enskilt största satsningen för 
bevarande av pallaskatten och projektet kommer att pågå i 
minst tre år. 

PICAs mål är att:
• Öka kunskapen om pallaskattens bevarandestatus 
och vilka hot arten står inför genom att skapa ett 
standardiserat frågeformulär som kan användas inom 
utbredningsområdet. Projektets befintliga stöd från Snow 
Leopard Trust och Pallas’s Cat Working Group gör det 

Att bygga rovdjurssäkra nattfållor har visat sig vara ett mycket effektivt skydd för  
hedarnas tamdjur. Vid arbetet med att skydda snöleoparden är det lika viktigt att  
skydda dess bytesdjur. Här en stenbock som är ett av de viktigaste bytesdjuren. 

Internationellt bevarandearbete
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möjligt att redan nu genomföra dessa undersökningar i 
flera av utbredningsländerna men förhoppningen är att 
undersökningen ska göras i samtliga länder där pallaskatter 
lever.  

• Förbättra och uppdatera kunskap om pallaskattens 
utbredning och grundläggande ekologi genom samarbete 
med befintliga organisationer och nätverk som utför 
kamerastudier inom artens potentiella utbredningsområde.

• Stödja forskare som arbetar i fält samt göra det möjligt för 
mongoliska studenter att utbilda sig inom biologi med fokus 
på pallaskatt.

• Skapa medvetenhet om arten såväl globalt som inom 
utbredningsländerna genom kampanjer och utveckling av 
utbildningsmaterial.

• Utarbeta ett globalt åtgärdsprogram i samarbete med 
forskare, bevarandeorganisationer och specialister. Den 
långsiktiga visionen är att pallaskatten ska uppnå gynnsam 
bevarandestatus samt ha fungerande livsmiljöer.

Under året hölls världens första internationella 
pallaskattsmöte i Ryssland där representanter från PICA 
deltog. Ett tjugotal representanter från fältorganisationer i 
Ryssland, Mongoliet, Kirgistan, Kazakstan och Uzbekistan 
samt representanter för bevarandeprojektet PICA, Snow 
Leopard Trust och Small Wildcat Conservation Foundation 
träffades under två dagar i Novosibirsk, Ryssland. Mötet 
var ett stort steg framåt för arbetet med denna skygga, lilla 
vildkatt som man fortfarande vet så lite om. 

Världens små kattdjur har länge levt i skuggan av sina 
större kusiner och inte alltid fått den uppmärksamhet 
och det engagemang de behöver. PICA vill därför höja 
medvetenheten om dessa unika små katter och stödja 
de engagerade forskare och naturvårdare som arbetar 
inom utbredningsländerna för att bevara pallaskatten. 
Tillsammans kan vi säkerställa deras överlevnad för 
kommande generationer! Fotofällor är ett mycket viktigt redskap för att studera den extremt skygga pallaskatten i sin naturliga miljö. 

Internationellt bevarandearbete
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LANTGÅRD OCH EKOPARK
Redan när Stiftelsen Nordens Ark bildades 1988 lovade vi 
Länsstyrelsens Naturvårdsenhet och Hushållningssällskapet, 
som då ägde Åby Säteri, att vi skulle hålla åker- och betesmark 
i hävd med odling och betesdjur. Vi hade också redan 
då planer på att röja fram igenväxta beteshagar och hålla 
betesdjur på både strandängar och i skogsmark. Ett annat 
löfte var att försöka göra nytta för de hotade husdjursraser 
som då höll på att försvinna. Idag har vi med råge uppfyllt 
löftena. 

Stora delar av Nordens Arks växande skog, främst planterad 
gran, har avverkats i syfte att skapa ett lövskogsdominerat 
beteslandskap. Ett landskap som påminner om hur det 
en gång såg ut på många platser i Bohuslän, en Ekopark. 
Vi har hållit stora grupper av nötdjur och får som betes- 
och avelsdjur och vi har byggt en egen gård för den 
djurhållningen, en Lantgård. 

Ekoparken och Lantgården samverkar idag och sköter ett 
stort och unikt natur- och kulturvårdsprojekt. Under 2016 
integrerades Lantgården mer än tidigare med Ekoparken 
gällande personal och övriga resurser. Arbetslaget började 
arbeta mer gränsöverskridande med olika sysslor. Exempelvis 
arbetar djurvårdare nu mer inom mark/växtområdet och 
ekoparkspersonal inom djurvården. Detta ger möjlighet 
att genomföra den mängd arbetsuppgifter som finns under 
växtsäsongen på ett bättre sätt än tidigare, då det varit svårt 
att hinna med allt under den intensivaste perioden. 

Vi har under året som gått sett ett ökat intresset för de olika 
delarna hos all inblandad personal.  Det märks tydligt att de 
tidigare två enheterna blivit till en helhet, vilket gynnar det 
fortsatta arbetet för ökad biologisk mångfald. 

Under 2016 integrerades Lantgården mer än tidigare med 
Ekoparken gällande personal och övriga resurser. Arbetslaget 
började arbeta mer gränsöverskridande med olika sysslor. 
Exempelvis arbetar djurvårdare nu mer inom mark/
växtområdet och ekoparkspersonal inom djurvården. Detta 
ger möjlighet att genomföra den mängd arbetsuppgiftersom 
finns under växtsäsongen på ett bättre sätt än tidigare, 
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då det varit svårt att hinna med allt under den intensivaste 
perioden.

Vi har under året som gått sett ett ökat intresset för de olika 
delarna hos all inblandad personal.  Det märks tydligt att de 
tidigare två enheterna blivit till en helhet, vilket gynnar det 
fortsatta arbetet för ökad biologisk mångfald. 

Under våren köptes fem kor/kvigor av rasen fjällnära kor
in från tre olika besättningar för att ersätta några av de äldre 
djuren som inte blivit dräktiga. Det köptes också in en ny 

avelstjur av samma ras. De nya korna fick tre kalvar under 
sensommaren. Under året föddes totalt 24 kalvar, 63 lamm 
och sex killingar på Nordens Ark. Dessa växlade mellan 
att vara  djur för offentlig förevisning på Lantgården och 
betesdjur på markerna.

Efter några år av intensivt betande i ekoparken med både 
får, getter och nötkreatur har önskvärda örter börjat visa sig. 
Fåren, som varit en ovärderlig hjälp i restaureringsarbetet 
fick bara beta kortare perioder då de betar lite väl hårt på 
känsliga växter som nu återkommit.
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I sommarprogrammet infördes en ny programpunkt 
”Kosafari”, vilken innebar en guidad promenad för att 
visa upp och berätta om ekoparksprojektet och hur det 
påverkar den biologiska mångfalden. Det var ett försök att 
visa upp en relativt okänd del av Nordens Arks verksamhet 
och samtidigt ge besökare möjlighet till närkontakt med 
nötkreaturen. 

Nordens Arks nordsvenska häst som varit med sedan 
invigningen av Lantgården och som till och från haft 
problem med hälsan togs bort i februari. Hon blev 33 år 
gammal. Det köptes ett nytt nordsvenskt sto som är åtta år 
och har god härstamning. Hon var betäckt innan ankomst 
och konstaterades dräktigt i juni. Förhoppningsvis får hon 
sitt första föl som kan gå med stoet för visning på Lantgården 
sommaren 2017. 

EKOPARKENS INSEKTSFAUNA
Ett av många arbeten i ekoparken har varit att inventera 
insektsfaunan. Arbetet har pågått under fem år och har gett 
mycket ny kunskap om vilka arter som finns på markerna 
idag. Resultaten kommer i framtiden kunna jämföras 
med nya inventeringar där vi kommer att kunna se hur 
insektsfaunan förändras i takt med att vi också medvetet 
förändrar landskapet till ett öppnare och mer betespräglat 
landskap. 

En del av inventeringarna har inneburet att kartlägga 
fjärilsförekomsten. Det har bland annat skett med ljusfällor 
som nattetid lockar till sig fjärilar och andra insekter 
som där sövs med kloroform innan de fryses ned i väntan 
på artbestämning. Fällorna har varit igång från mars till 
november under 2012-2016 och vittjats en gång i veckan. 
Artbestämningen av fjärilarna har utförts av Nils Ryrholm, 
Clas och Karl Källander, Hans Pettersson och Jan-Olof 
Björklund. Dessa utgör eliten bland fjärilsexperter och de 
har lagt och lägger många, många timmar av sin fritid på att 
gå igenom materialet från Nordens Ark. 

Under arbetet har över tusen fjärilsarter artbestämts. En del 
av dem är väldigt sällsynta och finns med på ArtDatabankens 
Rödlista över  hotade arter. Allt  material är inte genomgånget
än, så med största sannolikhet kommer ännu fler arter att 
hittas. Ett flertal arter som tidigare aldrig hittats i Bohuslän, 
så kallade landskapsfynd, har konstaterats. Även en helt ny 
art för Sverige, blek malmätare, har hittats!

Artbestämning av tusentals stora, och främst små, nattfjärilar är ett tidsödande arbete. Lika så att montera och etikettera kräver noggrannhet 
och tålamod. På den stora bilden i mitten syns en av de större dagfjärilarna, amiral (Vanessa atalanta). 

Ekopark/Lantgård - Vilda &
 tam

a djur

  20



En annan insektsgrupp som också fokuseras på är skalbaggar. 
Dessa har inventerats med över hundra fönsterfällor 2011-
2013 samt ett trettiotal 2016 och 40 markfällor 2011-
2012. En mindre del av det stora insamlade materialet har 
artbestämts. Hittills har 345 skalbaggsarter hittats men 
mycket återstår att gå igenom. Tre nya landskapsfynd har 
hittills gjorts bland skalbaggarna.

Det har även gjorts flera riktade inventeringar. Bland annat 
en inventering av ekoparkens dyngbaggar. Arbetet som är 
en förstudie för att följa förändringen av dyngbaggefaunan, 
med ett ökat antal betande djur på markerna, innefattar 
också ett dataregister över alla fauna- och florauppgifter som 
samlats in under inventeringarna.

RÖD STUBBLOMFLUGA
Den röda stubblomflugan är utrotad i Skottland och nu 
har The Royal Zoological Society of Scotland (RZSS) och 
Edinburgh Zoo startat ett bevarandeprojekt för arten och 
ska om möjligt, återinplantera den i naturen. Man arbetar 
som bäst med att utveckla en metod för att föda upp den 
röda stubblomflugan i fångenskap på samma sätt som 
Nordens Ark har gjort för våra nationella insektsprojekt 
med bland annat större ekbock. 

Första steget för att föda upp arten är att få tag på avels- 
material. RZSS har en gång tidigare fått ett tiotal larver från 
Finland som samlades in med stor möda. Tack vare vårt 
samarbete kring andra arter bad RZSS i år Nordens Ark om 
hjälp. Under oktober samlade Nordens Ark in  hundratalet 
larver i ekoparken.

Röd stubblomfluga är en medelstor, kompakt och ganska 
färggrann art där honan har orangefärgad bakkroppsspets, 
medan hela bakre halvan av bakkroppen är orange 
hos hanen. Arten blir mellan 9-13 mm. Larver från 
stubblomfluga har ett distinkt utseende, den är smutsvita  
till färgen och har bred kropp med en lång ”svans” (drygt 
halva kroppslängden). Larven utvecklas i rötad kärnved i 
stubbar och rötter av framför allt tall men även gran.

Flygtiden varar från mitten av maj till och med juli.  
I Sverige förekommer röd stubblomfluga främst i 
gammelbarrskog med gott om vindfällen. Numera finns den 
också ofta i anslutning till hyggen.

Allt fler insektsarter hotas av utrotning runt om i världen. 
Tyvärr hamnar bevarandearbete med dessa ofta i skuggan av 
större och mer karismatiska arter. Det gör att erfarenheter av 
att föda upp arter som den röda stubblomflugan i fångenskap 
ofta saknas. 

Larver från stubblomfluga 
har ett distinkt utseende.  
larven är smutsvit till 
färgen och har bred kropp 
med en lång ”svans” (drygt 
halva kroppslängden). Den 
utvecklas i rötad kärnved i 
stubbar och rötter av framför allt tall men även gran. 
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GRÖN HÄLSA PÅ NORDENS ARK
Med hjälp av medel från PostkodLotteriets specialprojekt 
Bättre liv – för människors hälsa och välbefinnande har 
Nordens Ark fått möjlighet att kostnadsfritt kunna erbjuda 
kurser på temat Djur och Natur för personliga assistenter, 
ledsagare, personal inom daglig verksamhet eller skola, etc. 
och deras brukare. Målet med kurserna är att underlätta för 
barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar att 
vistas i naturen och få kontakt med djur.

På Nordens Ark är vi övertygade om att vistelse i natur och/
eller möten med djur är positivt för de flesta människors 
hälsa. Det får vi även stöd av från en mängd vetenskaplig 
forskning. Studier visar att stressymptom minskar när vi 
vistas i natur och trädgårdar; pulsen går ner, blodtrycket 
sjunker och mängden stresshormoner i blodet minskar. 

Naturen i sig har en direkt stärkande effekt på vår hälsa. 
Det har till och med visat sig att det räcker att se natur 
genom ett fönster för att uppnå mätbara resultat i form av 
snabbare återhämtning efter en operation. Det finns även 
indirekta effekter genom att vistelse i natur ger möjlighet 
till positiva sociala kontakter samt till fysisk aktivitet. Det 
finns flera teorier om varför detta sker och de grundar sig i 
att vi människor är biologiska varelser som har utvecklats i 
samspel med djur och natur. 

När naturens välgörande och läkande kraft utnyttjas talas 
det numera ofta om olika typer av Grön hälsa. Idag sker 
till exempel rehabilitering av stressrelaterad ohälsa mycket 
framgångsrikt i trädgårdsmiljöer. Även djuren används i 
ökad utsträckning inom både vård och skola. Det har till 
exempel visat sig att barn med lässvårigheter kan få hjälp av 
att läsa för en hund i stället för en människa.

Lägerplatsen
Projektet har gett oss möjlighet att utveckla den lägerplats 
som finns på Nordens Ark till en väl fungerande miljö för 
kurserna. Numera finns sommarvatten samt en förbättrad 
väg till lägerplatsen. Vidare har vi inlett ett samarbete 
med Bygghantverksprogrammet på Dacapo Mariestad och  
Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet. 

Studenterna lär sig traditionellt hantverksmässigt byggande  
och hittills har de byggt ett grilltak och stommen till ett nytt 
hus på lägerplatsen.

Djur- & Naturkurser
Utbildningsstrategin är att anordna grundkurser för 
personliga assistenter, ledsagare eller liknande, så att de 
känner sig trygga i att ta med sina brukare ut i naturen eller 
för att möta djur. Efter genomgången grundkurs får de 
möjlighet att återkomma till Nordens Ark tillsammans med 
sin brukare för att uppleva djuren och naturen på Nordens 
Ark tillsammans. Denna tvåstegsmodell bedömer vi öka 
sannolikheten att kurserna får den önskade effekten att 
brukarnas tid i natur och med djur ökar.  

Kurserna hålls av Nordens Arks pedagoger och Eva Sahlin 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Institutet för 
stressmedicin, Västra Götalandsregionen. 

Grundkurserna pågår under tre dagar och innehåller 
grunderna i friluftsliv, kunskap om vilda växter och djur, tips 
om vad man kan göra i naturen samt möten med tama och 
vilda djur på Nordens Ark. Det ingår också övernattning i 
skogen med matlagning över öppen eld.

Det finns två tillämpningskurser att välja mellan. En 
endagars och en tvådagars med övernattning i vindskydd i 
skogen.

Under tillämpningskurserna kommer deltagarna att komma 
tillbaka till Nordens Ark tillsammans med sin brukare och 
träna på sina nya kunskaper med stöd av Nordens Arks 
pedagoger. Deltagarna ges möjlighet att föreslå aktiviteter 
de vill prova på och kursen anpassas delvis efter önskemålen.

Utvärdering
Vår förhoppning är att en så relativt kort insats som tre  
dagars grundkurs plus en eller två dagars tillämpningskurs 
faktiskt kan leda till ett ändrat beteende och mer vistelse 
bland djur och natur. För att studera det utvärderar Eva  
Sahlin kurserna med hjälp av enkäter direkt efter kursen 
avslutats samt efter sex och tolv månader. Resultatet blir 
mycket intressant att ta del av. Visar det sig att den här enkla 
insatsen räcker så skulle många som behöver assistans kunna 
få bättre livskvalitet och hälsa för en relativt billig peng.  
Vi vill bidra till att alla får ta del av de positiva effekter som 
djur och natur har på både hälsa och välmående.

Matlagning över öppen eld på lägerplatsen i ekoparken. Mat smakar 
aldrig så bra som ute i naturen.
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Ett möte mellan kursdeltagare och Nordens Arks får 
ger ömsesidig glädje. 
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HÅLLA DJUR I DJURPARK
Att hålla djur i djurpark är mer än att mata, aktivera och 
städa. Mycket kan hända; djurtransporter kan krångla, djur 
skadar sig och ibland måste de tyvärr avlivas. Vardagen är 
fylld av både roliga och mindre roliga händelser.  
 
PÅ VETERINÄRKLINIKEN
Persisk leopard Panthera pardus saxicolor
I november bröt den ena av våra persiska leopardungar 
ett bakben - vänster lårben. Han opererades Blå Stjärnans 
Djursjukhus i Göteborg och frakturen fixerades med stift, 
platta och skruvar. 

Operationssåren gjordes så små som möjligt, syddes med 
självupplösande tråd och limmades med vävnadslim. 
Illasmakande anti-slickplåster sattes bredvid för att varken 
leoparden själv eller hans mamma skulle ge sig på såren. 

Efter hemkomst släpptes han direkt ut till mamman och 
brodern och den lilla familjen hölls under några veckor 
mestadels i ett litet hägn där vi hade övervakning via 
webbkamera i lyan. Man kunde se att han var pigg, åt, 
stödde på benet och lät plåstren sitta kvar. Uppföljande 
röntgen visade att frakturen läkt fint och leoparden är nu 
helt återställd.

Pallaskatt Otocolobus manul
I slutet av året upptäcktes att pallaskatthonan var drabbad 
av FORL – Feline Odontoclastic Resorptive Lesions. Det är 
en sjukdom som är vanlig hos tamkatter och orsaken är ännu 
okänd. Tändernas hårda vävnad bryts ned och utan åtgärd 
faller tänderna så småningom ut eller bryts av. Behandlingen 
syftar till att minska obehag och smärta för katten, vilket 
uppnås genom att de drabbade tänderna dras ut. Då 
många av honans tänder uppvisade FORL-förändringar 
och diagnosen gjorde henne olämplig för fortsatt avel så 
beslutades att avliva henne.

Under samma period avled pallaskatthanen efter några 
veckors sjukdom. Vid obduktionen hittades förändringar 
i hjärnan orsakade av Toxoplasma gondii, en parasit som är 
vanlig hos smågnagare och katter (såväl tama som vilda) och 
som man vet att pallaskatten är väldigt känslig för, det är 
dock ovanligt att vuxna katter påverkas av den.

Den unge som föddes under året finns kvar och mår bra och 
under 2017 ska en ung hona importeras.

DJUR FLYTTAR TILL OCH FRÅN NORDENS ARK 
Små gnagare flyger till Frankrike
Våra sislar har etablerat sig väl sedan de första kom till Nordens 
Ark 2012. Många ungar har fötts under åren och det var extra 
roligt att få sända en liten grupp till en djurpark i Frankrike. 

Transporten till Reserve Zoologique de Calviac bokades till 
den 17 augusti. Då det inte är det lättaste att fånga in tio 
individer av rätt kön och med rätt ålder från en större grupp 
påbörjades infångandet redan i juli. Sislarna placerades i 
tillfälliga mindre hägn i väntan på transport. 

Den 17 augusti kunde de sedan snabbt och enkelt fångas in, 
kontrolleras och placeras i var sin box i den specialbyggda 
transportlådan som designats för den här lite ovanliga 
djurtransporten. Efter bil och flygresa fick vi ett meddelande 
från Calviac att allt gått bra. Denna gång fick vi också 
omdömet ”Best crates ever!”

Vildrenar åker färja både till och från Finland
Efter försäkran om att renarna kommer stanna i transport-
bilen och inte tas med upp på däck som husdjur bokades 
tre renvajor in på en färjeresa över Östersjön den 3 oktober 
med destination Ähtäri Zoo i Finland. Även för denna 
transport krävdes specialdesignade transportutrymmen. 
Lastutrymmet i lastbilen byggdes om så att de tre renvajorna 
kunde röra sig, ligga ned, äta och dricka men även lastas av 

Varje liten sisel fick en egen kupé i de specialbyggda transport-
lådorna. 

Alla resurser sattes in för att rädda den lilla leopardungen. 

Husdjur som hund och katt kan man ofta förse med en tratt för att 
hindra att de slickar och biter på ett operationssår. De går inte på de 
flesta vilda djur, och definitivt inte på en leopard!  Men plåster som 
smakar illa går utmärkt. 
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och på säkert. Alla tre vajorna kommer att ingå i en större 
flock med renar i det finska utplanteringsprojektet. 

I slutet av november gick en rentransport den andra vägen 
då en ny avelstjur anlände till Nordens Ark från Ähtäri Zoo.

Amurtigrar – En enkel och smidig transport
Två amurtigrar lämnade Nordens Ark för ett vidare liv 
i andra parker. Den första till Hagenbeck i Hamburg, 
Tyskland den 8 juli och den andra till Safaripark Beekse 
Bergen i Holland den 19 oktober. Båda tigerhanarna gick 
snällt in i sina transportlådor utan att behöva sövas, något 
som är en mycket stor fördel för personalen och ännu mer 
för djuren.

Att detta fungerar beror på den träningsstrategi som 
Nordens Ark arbetar med för många av djurarterna. Träning 
är ett av många verktyg som en djurvårdare kan använda sig 
av för att öka välfärden hos de djur de har hand om. Träning 
används bland annat för att underlätta den dagliga skötseln 
av djuren, minimera stress vid veterinärundersökningar samt 
för att erbjuda mental stimulans för djuren. Träning kan 
också användas för att vänja tigrar, eller andra djur, att gå in 
i och till och med bli instängda i en transportlåda utan att 
känna obehag.

Transport av Asiatisk vildhund
Natten till den 24 november utökades Nordens Arks 
djurkollektion med ett nytt hunddjur då de första asiatiska 
vildhundarna anlände. De tre hanarna från Howletts Wild 
Animal Park kunde efter en relativt snabb flyg- och bilresa 
släppas ut direkt i sitt nya hägn. Asiatiska vildhundar bli lätt 
stressade vid fångst och transporter och för att minimera 
risken att skador uppstår på klor och tänder är det därför 
extra viktigt att transportlådorna är korrekt utformade. Vi 
skulle fått ytterligare en hanhund från samma park men 
trots alla förberedelser, med transportlådor och hantering av 
erfaren personal, skadade den flera klor i transportlådan och 
kunde inte transporteras på grund av en kraftig blödning 
utan fick stanna kvar i Howlett. 

Under 2017 kommer vildhundshanarna att få sällskap 
av flera tikar. Precis som ute i naturen kommer den mest 

dominanta hanen och tiken att bilda ett par som sedan leder 
flocken.

NY ART, NYTT HÄGN
Så kom de tre unga asiatiska vildhundar (Cuon alpinus) till 
Nordens Ark och flyttade in i sitt nya hägn. Ett relativt stort 
område i början av publikvägen har tagits i bruk för att ge 
de mycket aktiva vildhundarna (som också kallas för dholer) 
tillräckligt stora hägn. Egentligen är anläggningen inte helt 
ny. Delar av den är från tidigare hägn där vi hållit klövdjur 
som snögetter, himalayatahrer och skruvhorngetter. Redan 
från starten när de första snögetterna hölls där uppstod dock 
en del problem. Anläggningen var stor med naturliga klippor 
och avsatser och föreföll bra för vildgetter, men regniga 
höstmånader och frostfria vintrar gjorde att djuren bland 
annat fick problem med klövarna. Hägnets placering gjorde 
det svårt att både dränera och att köra dit stora mängder 
nödvändigt grus och sand för att ersätta jord och lera. Under 
flera år användes hägnet bara tillfälligt vid torrare perioder 
och för olika arter. Många idéer och diskussioner om hur 
vi skulle kunna förändra och förbättra hägnet har passerat. 
Otaliga förslag har funnits om lämpliga arter innan valet av 
olika skäl föll på asiatiska vildhundar.

Det karismatiska hunddjuret fanns en gång över ett 
vidsträckt utbredningsområde i södra och östra Asien som 
norrut sträckte sig till ryska gränsen och söderut in i tropiska 
skogar. I många områden i Asien var vildhundarna en gång 
den dominerande toppredatorn. Trots detta har de flesta 
människor aldrig hört talas om arten. Vildhundarna har idag 
sorgligt nog försvunnit från mer än 75% av sitt ursprungliga 
utbredningsområde och de är idag starkt hotade. Kanske 
finns det inte fler än 2500 vuxna djur kvar i naturen. 

Asiatiska vildhundar är sociala djur som naturligt lever i 
stora flockar. För att kunna hålla en någorlunda stor flock 
byggdes två större hägn på sammanlagt 8000 kvadratmeter. 
Tanken med den stora anläggningen är att djuren skall 
kunna slussas över och stängas in i det ena hägnet när det 
pågår exempelvis städning i det andra. Djurskötarna behöver 
med andra ord inte ha direktkontakt med vildhundarna och 
djuren kan också självmant dra sig undan från eventuellt 
otrevliga situationer.

Miljön i hägnen innehåller branta klippväggar, solbelysta 
högt belägna liggplatser och skuggiga partier med större 
träd. Här finns också en damm och ett mindre vattenfall. 
Det tre meter höga stängslet är marksäkrat så att ingen kan 
gräva sig ut eller in och det är försett med eltrådar nedtill.  
Vi har av flera skäl valt att använda ett handvävt nät av 
rostfri wire från HMJ-Design till det nya hägnet. Den 
främsta orsaken till detta är att nätet är mindre synligt och 
mycket enklare och snabbare att montera än ett traditionellt 
flätat nät. Publikvägen, som löper längs hela ena långsidan av 
anläggningen, har försetts med en informationsplats. 
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De asiatiska vildhunden kommunicerar mycket med läten och har 
en stor mängd olika ljud för sig. Varje individ har till och med ett 
distinkt läte som är typiskt för den.
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INSEKTER
Större ekbock Cerambyx cerdo VU CR 20.20.350 - - 0.0.5 20.20 0.0.345
Bredbandad ekbarkbock Plagionotus detritus - EN 0.0.22 - - - - 0.0.22
Röd stubbblomfluga Blera fallax - LC - - 0.0.176 0.0.4 0.0.172 -
Mnemosynefjäril Parnassius mnemosyne - EN - 0.0.8 0.0.38 0.0.19 0.0.27

FISKAR
Mal Silurus glanis LC EN 1.1.4 0.0.7 - 0.0.11 - 0.0.2

GRODDJUR
Iransk bergssalamander Neurergus kaiseri CR 8.11 - - 0.0.3 - 7.9
Grönfläckig padda Bufo viridis - CR 4.0.54 - 0.0.10000 0.0.9184 - 18.23.833
Strandpadda Bufo calamita LC VU 7.9 - - - - 7.9
Gulsvart pilgiftgroda Dendrobates leucomelas LC 3.4.8 - - 0.0.1 - 3.4.7
Blå pilgiftsgroda Dendrobates tinctorius LC 0.0.7 0.0.14 - 0.0.2 - 1.1.17
Gyllene pilgiftsgroda Phyllobates terribilis EN 0.0.3 - - 0.0.1 - 0.0.2
Klockgroda Bombina bombina LC - 1.0 - - 1.0 - -
Mjölkgroda Trachycephalus resinifictrix LC 5.6 0.0.271 - 0.0.212 - 5.6.59
Korallfingergroda Pelodryas caerulea LC 0.0.8 - - - - 0.0.8
Lemurlövgroda Agalychnis lemur CR ESB 4.5 - 0.0.26 2.11.2 - 1.1.18
Karibisk lövgroda Cruziohyla calcarifer LC - 2.2 - - - - 2.2
Kycklinggroda Leptodactylus fallax CR EEP 1.3 0.0.4 13.8 1.1.2 - 13.10.2
Tomatgroda Dyscophus guineti LC 4.5 - - 0.5 - 4.0
Gölgroda Rana lessonae LC VU 37.33 - - 1.0.2 - 34.25
Sjögroda Rana ridibunda - - 2.7 0.0.25 - 1.1 - 1.6.25
Asiatisk skumbogroda Polypedates leucomystax LC 8.3 0.0.150 - 1.2.118 - 0.0.40
Vietnamesisk trädgroda Theloderma corticale  DD 0.0.6 - - 0.0.1 - 0.0.5

SKÖLDPADDOR
Europeisk kärrsköldpadda Emys orbicularis NT ESB 1.11 - - - - 1.11
Vietnamesisk bäcksköldpadda Mauremys annamensis CR 1.4.3 - - - - 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 - 1.3.7 - - 0.0.7 - 1.3
Guldhuvad daggecko Phelsuma klemmeri EN ESB 1.4 -. - - - 1.4
Standings daggecko Phelsuma standingi VU 2.2 - - - - 2.2
Ögonfransgecko Rhacodactylus ciliatus VU 1.1 0.0.1 - - - 1.1.1
Sandödla Lacerta agilis LC VU 9.9 0.0.12 3.0.2 1.2 8.2 13.11

ORMAR
Gotlandssnok Natrix n. gotlandica NT 3.1 0.0.11 - 0.0.1 0.0.1 3.1.9
Huggorm Vipera berus LC - 3.1 0.0.6 - - - 4.1.6

FÅGLAR
Fjällgås Anser erythropus VU CR 17.20 25.26.18 2.6 0.2.5 24.33 20.17.13
Vit stork Ciconia ciconia LC RE SAZA/SDF 3.3 0.0.7 - 0.0.2 0.0.5 3.3
Eremitibis Geronticus eremita CR EEP 11.9 - - 1.0 4.3 6.6
Pilgrimsfalk Falco p. peregrinus LC VU 9.10 3.2.9 1.0 1.2.8 4.2.1 8.8
Glasögontrana Grus vipio VU EEP 2.1 1.0 - - - 3.1
Japansk trana Grus japonensis EN EEP 1.1 - - - - 1.1
Berguv Bubo b. bubo LC NT 1.1 0.0.4 - - 0.0.4 1.1
Lappuggla Strix nebulosa lapponica LC NT 1.1 - - - - 1.1
Slaguggla Strix u. uralensis LC - 2.0 - - - 1.0 1.0
Blåkråka Coracias garrulus NT RE 1.1 0.0.4 - 0.0.4 - 1.1
Härfågel Upupa epops LC RE 1.1 - - 0.1 - 1.0
Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos LC CR 17.17 5.7.1 - - 7.9.1 15.15

DÄGGDJUR
Sisel Spermophilus citellus VU 9.11 0.0.18 - 4.0.8 5.5 5.11
Pallas katt Felis m. manul NT EEP/ISB 1.3 1.0.1 - 1.1.1 0.2 1.0
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Glasögontrana Grus vipio VU EEP 2.1 1.0 - - - 3.1
Japansk trana Grus japonensis EN EEP 1.1 - - - - 1.1
Berguv Bubo b. bubo LC NT 1.1 0.0.4 - - 0.0.4 1.1
Lappuggla Strix nebulosa lapponica LC NT 1.1 - - - - 1.1
Slaguggla Strix u. uralensis LC - 2.0 - - - 1.0 1.0
Blåkråka Coracias garrulus NT RE 1.1 0.0.4 - 0.0.4 - 1.1
Härfågel Upupa epops LC RE 1.1 - - 0.1 - 1.0
Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos LC CR 17.17 5.7.1 - - 7.9.1 15.15

DÄGGDJUR
Sisel Spermophilus citellus VU 9.11 0.0.18 - 4.0.8 5.5 5.11
Pallas katt Felis m. manul NT EEP/ISB 1.3 1.0.1 - 1.1.1 0.2 1.0
Europeisk vildkatt Felis s. silvestris LC 2.0 - - - - 2.0
Lodjur Lynx l. lynx LC NT ESB/SAZA-SDF 2.1 . - - 1.0 1.1
Amurleopard Panthera pardus orientalis CR EEP/ISB 1.1 - - - - 1.1
Persisk leopard Panthera pardus saxicolor EN EEP/ISB 1.1 2.0 - - - 3.1
Amurtiger Panthera tigris altaica EN EEP/ISB 4.2 - - - 2.0 2.2
Snöleopard Uncia uncia EN EEP/ISB 2.1 - - - 1.0 1.1
Varg Canis l. lupus LC EN SAZA/SDF 2.4 4.3 - 2.3 1.0 3.4
Manvarg Chrysocyon brachyurus NT EEP/ISB 2.1 - - - 1.0 1.1
Asiatisk vildhund Cuon alpinus EEP - - 3.0 - - 3.0
Utter Lutra l. lutra NT VU EEP/ISB 1.2 - 0.2 - 0.1 1.3
Järv Gulo g. gulo LC VU EEP 4.2 1.0.2 - 0.0.2 2.0 3.2
Liten panda Ailurus f. fulgens VU EEP/ISB 1.2 - - - 0.1 1.1
Przewalskis vildhäst Equus caballus przewalskii EN EEP/ISB 0.3 - - - - 0.3
Pudu Pudu puda VU EEP/ISB 1.3 0.1 - 0.3 0.1 1.0
Skogsren Rangifer tarandus fennicus NT ESB 4.7 1.3 1.0 3.2 1.3 2.5
Markhor Capra falconeri heptneri CR EEP 3.7 4.4 - 3.3 - 4.8
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 
Orushöna 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
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Europeisk vildkatt Felis s. silvestris LC 2.0 - - - - 2.0
Lodjur Lynx l. lynx LC NT ESB/SAZA-SDF 2.1 . - - 1.0 1.1
Amurleopard Panthera pardus orientalis CR EEP/ISB 1.1 - - - - 1.1
Persisk leopard Panthera pardus saxicolor EN EEP/ISB 1.1 2.0 - - - 3.1
Amurtiger Panthera tigris altaica EN EEP/ISB 4.2 - - - 2.0 2.2
Snöleopard Uncia uncia EN EEP/ISB 2.1 - - - 1.0 1.1
Varg Canis l. lupus LC EN SAZA/SDF 2.4 4.3 - 2.3 1.0 3.4
Manvarg Chrysocyon brachyurus NT EEP/ISB 2.1 - - - 1.0 1.1
Asiatisk vildhund Cuon alpinus EEP - - 3.0 - - 3.0
Utter Lutra l. lutra NT VU EEP/ISB 1.2 - 0.2 - 0.1 1.3
Järv Gulo g. gulo LC VU EEP 4.2 1.0.2 - 0.0.2 2.0 3.2
Liten panda Ailurus f. fulgens VU EEP/ISB 1.2 - - - 0.1 1.1
Przewalskis vildhäst Equus caballus przewalskii EN EEP/ISB 0.3 - - - - 0.3
Pudu Pudu puda VU EEP/ISB 1.3 0.1 - 0.3 0.1 1.0
Skogsren Rangifer tarandus fennicus NT ESB 4.7 1.3 1.0 3.2 1.3 2.5
Markhor Capra falconeri heptneri CR EEP 3.7 4.4 - 3.3 - 4.8
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 
Orushöna 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

28

Europeisk vildkatt Felis s. silvestris LC 2.0 - - - - 2.0
Lodjur Lynx l. lynx LC NT ESB/SAZA-SDF 2.1 . - - 1.0 1.1
Amurleopard Panthera pardus orientalis CR EEP/ISB 1.1 - - - - 1.1
Persisk leopard Panthera pardus saxicolor EN EEP/ISB 1.1 2.0 - - - 3.1
Amurtiger Panthera tigris altaica EN EEP/ISB 4.2 - - - 2.0 2.2
Snöleopard Uncia uncia EN EEP/ISB 2.1 - - - 1.0 1.1
Varg Canis l. lupus LC EN SAZA/SDF 2.4 4.3 - 2.3 1.0 3.4
Manvarg Chrysocyon brachyurus NT EEP/ISB 2.1 - - - 1.0 1.1
Asiatisk vildhund Cuon alpinus EEP - - 3.0 - - 3.0
Utter Lutra l. lutra NT VU EEP/ISB 1.2 - 0.2 - 0.1 1.3
Järv Gulo g. gulo LC VU EEP 4.2 1.0.2 - 0.0.2 2.0 3.2
Liten panda Ailurus f. fulgens VU EEP/ISB 1.2 - - - 0.1 1.1
Przewalskis vildhäst Equus caballus przewalskii EN EEP/ISB 0.3 - - - - 0.3
Pudu Pudu puda VU EEP/ISB 1.3 0.1 - 0.3 0.1 1.0
Skogsren Rangifer tarandus fennicus NT ESB 4.7 1.3 1.0 3.2 1.3 2.5
Skruvhornsget Capra falconeri heptneri CR EEP 3.7 4.4 - 3.3 - 4.8
Tadjikiskt stäppfår Ovis aries bochariensis VU MON 1.5 - 1.0 1.0 - 1.5

LANTRASER
Nordiskt honungsbi - 14 samhällen - - - - 21 samhällen

Orushöna EN 2.9 15.12.4 - 13.2.4 2.8 2.11
Bohus-Dals svarthöna EN 7.11 8.6.8 - 13.7.8 - 2.10
Gammalsvensk dvärghöna CR 2.10 15.9.1 - 14.0.1 0.3 3.16
Ölandsgås CR 1.1 - - - - 1.1
Svensk blåanka EN 3.6 - - 1.0 - 2.6
Blekingeanka CR 1.4 - - - - 1.4
Gotlandskanin EN 2.5 12.13.3 - 13.10.3 1.5 0.3
Mellerudskanin CR 1.3 7.5 1.0 6.4 3.1 0.3
Linderödsgris EN 1.1 4.5 0.2 3.6 1.0 1.2
Jämtget EN 1.4 0.4 1.0 1.2 - 1.6
Lappget EN 3.3 3.0 - 3.0 1.3 3.3
Gutefår - 2.7 7.6 1.0 6.2 2.5 2.6
Värmlandsfår - 9.24 20.16 1.0 23.20 1.0 6.20
Dala pälsfår EN 2.10 6.9 2.2 5.13 1.0 4.8
Svensk rödkulla CR 1(12).17 8.2 1.0 1.9.6 0.5 1(12).12
Fjällko CR 0.2 - - - - 0.2
Fjällnära boskap CR 0.6 2.1 1.6.1 0.2 - 1(3).11
Herefordko - 1(10).17 9.2 - 7.1 - 1(13).18
Nordsvensk häst - 0.1 - 0.1 0.1 - 0.1
Gotlandsruss - 0.1 - - - - 0.1
Tamkatt - 0.1 - - - - 0.1
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INSEKTER
Större ekbock Cerambyx cerdo VU CR 20.20.350 - - 0.0.5 20.20 0.0.345
Bredbandad ekbarkbock Plagionotus detritus - EN 0.0.22 - - - - 0.0.22
Röd stubbblomfluga Blera fallax - LC - - 0.0.176 0.0.4 0.0.172 -
Mnemosynefjäril Parnassius mnemosyne - EN - 0.0.8 0.0.38 0.0.19 0.0.27

FISKAR
Mal Silurus glanis LC EN 1.1.4 0.0.7 - 0.0.11 - 0.0.2

GRODDJUR
Iransk bergssalamander Neurergus kaiseri CR 8.11 - - 0.0.3 - 7.9
Grönfläckig padda Bufo viridis - CR 4.0.54 - 0.0.10000 0.0.9184 - 18.23.833
Strandpadda Bufo calamita LC VU 7.9 - - - - 7.9
Gulsvart pilgiftgroda Dendrobates leucomelas LC 3.4.8 - - 0.0.1 - 3.4.7
Blå pilgiftsgroda Dendrobates tinctorius LC 0.0.7 0.0.14 - 0.0.2 - 1.1.17
Gyllene pilgiftsgroda Phyllobates terribilis EN 0.0.3 - - 0.0.1 - 0.0.2
Klockgroda Bombina bombina LC - 1.0 - - 1.0 - -
Mjölkgroda Trachycephalus resinifictrix LC 5.6 0.0.271 - 0.0.212 - 5.6.59
Korallfingergroda Pelodryas caerulea LC 0.0.8 - - - - 0.0.8
Lemurlövgroda Agalychnis lemur CR ESB 4.5 - 0.0.26 2.11.2 - 1.1.18
Karibisk lövgroda Cruziohyla calcarifer LC - 2.2 - - - - 2.2
Kycklinggroda Leptodactylus fallax CR EEP 1.3 0.0.4 13.8 1.1.2 - 13.10.2
Tomatgroda Dyscophus guineti LC 4.5 - - 0.5 - 4.0
Gölgroda Rana lessonae LC VU 37.33 - - 1.0.2 - 34.25
Sjögroda Rana ridibunda - - 2.7 0.0.25 - 1.1 - 1.6.25
Asiatisk skumbogroda Polypedates leucomystax LC 8.3 0.0.150 - 1.2.118 - 0.0.40
Vietnamesisk trädgroda Theloderma corticale  DD 0.0.6 - - 0.0.1 - 0.0.5



TECKENFÖRKLARING: 
1.0 = en hane 
0.1 = en hona
0.0.1 = en 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  
ISB - Internationell StamBok  
SAZA/SDF - Regional stambok för Svenska      
                       DjurparksFöreningen  
MON - Övervakad

    

PERSONALENS ENGAGEMANG I STYRELSER OCH ARBETSGRUPPER 

EEP koordinator: Leif Blomqvist (Snöleopard, Järv)
Internationell stamboksförare (ISB): Leif Blomqvist (Snöleopard)
Europeisk stamboksförare (ESB): Leif Blomqvist (Skogsren);  
Ewa Wikberg (Gulstrupig mård); Jimmy Helgesson (Ormhalssköldpadda)
EAZA:s Artkommitteer: Leif Blomqvist (Snöleopard, Amurleopard,  
Persisk leopard, Tiger, Järv, Przewalskis vildhäst); Emma Nygren (Utter);  
Ewa Wikberg (Manvarg, Snöleopard); Christer Larsson (Eremitibis)
Medverkan i EAZA:s arbetsgrupper: Leif Blomqvist (Felid TAG, Small  
Carnivore TAG, Deer TAG); Christer Larsson (Conservation Committee,  
Reintroduction and Translocation Group) och Canid and Hyaenid TAG;  
Ewa Wikberg (Sheep & Goat TAG, Small Carnivore TAG);  
Jimmy Helgesson (Reptile TAG); Eva Andersson (Education Committee); 
Emma Nygren (Animal Welfare Working Group) 
IUCN SSC: Christer Larsson (Medlem av Species Survival Commission  
Specialist Group)
Eriksbergsrådet: Mats Niklasson (Medlem)
Skötselrådet för Visingsös Eklandskap: Mats Niklasson (Medlem)
Medverkan i SDF:s arbetsgrupper: Ewa Wikberg (Styrelseledamot);  
Emma Nygren (Djurvälfärdsgruppen) Emil Gunnarsson (Representant i  
Jordbruksverkets referensgrupp för husdjursgenetiska frågor); Eva Andersson 
(Forskning- och utbildning)
ArtDatabanken: Claes Andrén (IUCN Amphibian and Reptile Specialist 
Group)
EU LIFE: Claes Andrén (Baltcoast; Bombina bombina)
EAZA Council: Mats Höggren (Ledamot)
EAZA Executive Committee: Mats Höggren (Ledamot)
EAZA Legislation Committee: Mats Höggren (Ordförande)

PUBLICERADE ARTIKLAR/RAPPORTER UNDER ÅRET
Johansson, Ö., Rauset, G.R., Samelius, G., Mccarthy, T., Andrén, H., Tu-
mursukh, L., Mishra, C. (2016): Land sharing is essential for snow leopard 
conservation. Biological Conservation 203:1-7

Loberg, J., Lundmark, F. (2016): The effekt of space on behaviour in large groups 
of domestic cats kept indoors. Applied Animal Behavour Science 182

Lindén, L.M. (2016): Mission Improbable: Nordens Ark and the bettle for 
endangered species. WAZA News 1/16 s. 19-22

Niklasson, M. (216): Ecopark Nordens Ark - Promoting local biodiversity.  
WAZA News 1/16 s.34

Felton, A., Nilsson,U.,  Sonesson, J., M. Felton, A., Roberge, J.M., Ranius, T., 
Ahlström, M., Bergh, J.,  Björkman, C.,  Boberg, J., Drössler, L., Fahlvik, N., 
Gong, P., Holmström, E., H. Keskitalo, C., J. Klapwijk, M., Laudon, H.,  
Lundmark, T., Niklasson, M., Nordin, A., Pettersson, M., Stenlid, J.,  Sténs, A., 
Wallertz, K. (2016): Replacing monocultures with mixed-species stands: Ecosys-
tem service implications of two production forest alternatives in Sweden.  
Ambio 45(Suppl 2): 124–139

Blomqvist, L. (2016): European Studbook for Wolverines, Gulo g. gulo, Volume 
5. 50 pp. Stiftelsen Nordens Ark  
 
Blomqvist, L. , A. Sliwa (2016): Role of zoos in Snow Leopard conservation: 
management of captive Snow Leopards in the EAZA region. Pp 293-300. In: P. 
J. Nyhuis, T. McCarthy and D. Mallon (Eds.) Biodiversity of the world: Conser-
vation from genetics to landscapes.  1st  edition.  Snow Leopards. Elsevier Press, 
London. pp. 293-300
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BITILLSYN
I maj är 

bitillsyningsmannen från 

Länsstyrelsen på besök 

och inspekterar våra 21 

bisamhällen. 

SPÖKERIER 
Höstlovets 

återkommande 

spökvandringar är 

mycket populära.

MILJÖBILAR 
Miljöarbetet fortsätter 

och fordonsparken 

utökas med två elbilar. 

BARNTEATER 
Den 7 juli var Alfons 

Åbergs Kulturhus på 

besök och spelade 

barnteater för våra 

gäster. 

PUBLIK-
REKORD 

Året är fantastisk med 

många besökare och vi 

slår besöksrekord med 

118 952 besökare i 

parken.

JUBILEUM 
Djur- och skurförskolan 

firar 5-årsjubileum med 

tårtkalas.



POSTKOD-
LOTTERIET 

För sjätte året i rad går 

PostkodLotteriet in och 

sponsrar arbetet med 

flera utrotningshotade 

djur.

SKÖRDE-
MARKNAD 
Fint väder, fler 

utställare än någonsin 

och många besökare. 

Septemberlördagen är 

precis så fantastisk som 

vi hoppats. 

ELSTOLPAR 
Genom att installera fyra 

laddstolpar på parkeringen 

hjälper vi våra gäster till 

miljövänligare transporter. 

STUDIEBESÖK 
I mars åker personalen på 

studiebesök till Edinburgh 

Zoo och Highland Wildlife 

Park.

VILD HÄCKNING 
Även vilda djur trivs på 

Nordens Ark - under 

våren häckar tornfalkar 

på Kornboden och fyra 

ungar kläcks. Bilden är 

från ringmärkningen.

JULMARKNAD 
Årets julmarknad blev en 

succé med rekordmånga 

utställare och besökare.  

Honungen från Nordens 

Arks egna bin har som 

vanligt en strykande 

åtgång.



Styrelsen och verkställande direktören för Stiftelsen Nordens 
Ark avger härmed följande redovisning för verksamhetsåret 
2016. Alla belopp redovisas om inte annat anges i kronor 
(SEK). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
RÄKENSKAPSÅRET 
• Forskningsprojektet Grazing and Fire fortsatte planenligt. 
Bland annat hölls en workshop under hösten. 

• Under 2016 startades bevarandeprojektet Pallas’s Cat 
International Conservation Alliance (PICA) vilket syftar till 
att öka kunskapen om pallaskattens geografiska utbredning 
och bevarandestatus. 

• I oktober skickades tre skogsvildrenar till Finland för att 
ingå i ett utplanteringsprojekt. Renarna bildade en ny flock 
tillsammans med andra renar, både vilda och från andra 
djurparker. Planen är att länka samman de båda kvarvarande 
finska populationerna och på så sätt förstärka den vilda 
renstammen.

• Under året har en första lyckad uppfödning av den 
rödlistade mnemosynefjärilen gjorts.

• Insamlade larver av röd stubblomfluga skickades till Royal 
Zoological Society of Scotland och Edinburgh Zoo för 
att ingå i ett bevarandeprogram. Arten är relativt vanlig i 
Ekoparken. I Skottland är arten utrotad och målet är att i 
framtiden kunna återinplantera den. 

• Nytt avelsmaterial av större ekbock samlades in från 
Halltorps Hage. Från två hanar och tre honor erhölls 160 
larver. Totalt finns nu 400 individer i olika stadier och målet 
är att första utplanteringen kan ske på fastlandet redan nästa 
år. 

• Under året har nya individer av arterna kycklinggroda 
och lemurlövgroda kommit till den nybyggda, biosäkra 
avelsanläggningen, där kycklinggrodorna sedermera 
reproducerade sig. Endast ett fåtal individer finns kvar av 
arten i det vilda och avelsarbetet är därför mycket viktigt.  

• Elva vitryggiga hackspettar sattes ut i Nedre Dalälvsområdet 
och i Värmland, med tre lyckade häckningar och 11 flygga 
ungar som resultat. Samtliga häckande par härstammade 
således från utplanterade fåglar. 

• Inom projekt fjällgås kläcktes totalt 98 ungar, varav 65 
på Nordens Ark. Detta resulterade i 86 utsatta fåglar, 
både årsungar och äldre gäss. Sexton individer sparades för 
framtida utsättning.  Sex av de utplanterade gässen försågs 
med GPS-sändare. 

• Fyra pilgrimsfalkar, fyra storkar och fyra berguvar sattes 
ut under 2016.

• I mitten på juni föddes två persiska leoparder och 
under hösten ankom tre asiatiska vildhundar (ny art). De 
släpptes ut i det nybyggda hägnet i slutet av november och 
acklimatiserade sig förhållandevis snabbt.

• Den första februari övergick driften av hotell- och 
restaurangverksamheten i egen regi efter att samarbetsavtalet 
med Sodexo upphört. 

• Besöksmässigt var 2016 ett mycket bra år. Antalet 
besökande till parken var ca 119 000 varav över 45 000 i juli.

INSATSER GENOMFÖRDA SOM SAMVERKANS- 
PROJEKT MED MYNDIGHETER OCH 
ORGANISATIONER
Projektet att återfå och stärka den bredbandade  
ekbarkbocken bedrivs i samarbete med Länsstyrelsen i 
Stockholm och Länsstyrelserna i Uppsala och Kalmar. Under 
året kördes 26 ekstockar, fyllda med larver av bredbandad 
ekbarksbock, ut till Båtfors i Nedre Dalälvsområdet. 
Dessutom skickades även 270 vuxna skalbaggar till samma 
område. Arten följs upp på plats men det är ännu för tidigt 
att uttala sig om resultatet. 

För den större ekbocken fortsatte uppfödningen av svenskt 
lokalt material för utplantering inom en snar framtid. 
Resultatet var lite sämre i år troligen på grund av en 
extremt tidig vår och sommar, vilket gjorde insamlingen 
svår att planera och genomföra. Ungefär 100 avkommor 
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producerades under säsongen 2016. Totalt utökades 
populationen i fångenskap inför utplantering i Kalmar och 
Blekinge. Projektet genomförs på uppdrag av Länsstyrelsen 
i Kalmar.

Under året drog uppfödningen av mnemosynefjäril från 
Blekinge igång på riktigt. Trettio ägg hämtades in som 
via larver, ägg, fjärilar och parning nu har blivit 105 ägg. 
Dessa ägg inväntar nu våren 2017 i ett nybyggt fjärilstält i 
Lunden där nunneört och nektarväxter odlas. Projektet är 
ett samarbete med Blekinge länsstyrelse och utplantering 
beräknas till tidigast 2018. Biotoprestaurering är en viktig 
del i detta arbete.

Utsättning av grönfläckig padda hade en paus under 
året men arbetet med förbättrade och mer rationella 
uppfödningsmetoder fortsatte.

Under året har utsättningar av vitryggig hackspett skett som 
planerat i Värmland och i området kring Nedre Dalälven.  
Detta har gjorts i samarbete med Naturskyddsföreningen. 
De vilda paren som finns i utsättningsområdena har fått 
elva ungar under året. Detta är rekord sedan utplanteringen 
startade. Flera av individerna som häckar och producerar 
ungar ute i naturen är fåglar som kläckts och fötts upp på 
Nordens Ark. Två avelspar från Nordens Ark fördes över till 
Järvzoo och ett till Skansen.

Ett allt sedan starten givande samarbete med Svenska 
Jägareförbundet, som är huvudman för Projekt Fjällgås, 
fortsatte planenligt. Arbetet har under åren stött på vissa 
problem och motgångar, vilka dock bearbetats och lösts med 
framgång. Under 2016 har positiva tecken för den svenska 
fjällgåspopulationen kunnat skönjas, bland annat ett ökat 
antal observerade gäss på flyttvägar och övervintringsplatser. 
Under 2016 kunde också de två första häckningarna med 
utsättningsfåglar konstateras. I bägge fallen var det honan 
i paret som bildat par med en vild hane. Totalt har fem 
häckningar med minst 11 ungar dokumenterats. Projektet 
har också varit aktivt vid möten i flera länder, med ett ökat 
stöd för verksamheten från flera nyckelaktörer. Det viktigaste 
mötet arrangerades av EU-kommissionen och gick ut på 
att koordinera olika uppfattningar hos medlemsländerna 
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Utbildningsverksamheten på Nordens Ark vänder sig till barn och ungdomar på alla utbildningsnivåer från förskola till universitet. 

om hur arbetet skall bedrivas. Det svenska avels- och 
utplanteringsprojektet fick ett tydligt erkännande från 
kommissionen. Under 2016 fick projektets arbete mycket 
medial uppmärksamhet med ett flertal tidningsartiklar och 
radiointervjuer.

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 främst genom att 
öka skydd och säkra födotillgång för både tigern och dess 
bytesdjur. Under året har projektet bland annat förbättrat 
inventeringsmetodiken i nationalparken Anuisky. 
Kamerafällor satt ute under tre månader och totalt togs över 
500 bilder på tigrar och deras bytesdjur. Från bilderna kunde 
man identifiera 16 vuxna tigrar, vilket är en ökning med fyra 
individer från 2015.  

Det nära samarbetet med Snow Leopard Trust fortsatte 
avseende fältforskning i Mongoliet. Målet är att öka 
kunskapen om snöleopardens liv och säkerställa artens 
fortlevnad. Fokus har bland annat under året även legat 
på insatser för att öka acceptansen för snöleoparden bland 
lokalbefolkningen genom utbildningsinsatser för lokala 
rangers och försök att reducera förlusterna av tamboskap i 
nattfållor. 

Bevarandeprojektet Pallas’s Cat International Conservation 
Alliance (PICA) lanserades under 2016. PICA är ett 
internationellt samarbete mellan Nordens Ark, Royal 
Zoological Society of Scotland, Snow Leopard Trust 
och Fondation Segré. Projektet kommer att omfatta 
bevarandeinsatser för pallaskatter i det vilda med fokus 
på att skapa en global handlingsplan med konkreta 
bevarandeåtgärder. Projektet är den enskilt största 
satsningen för bevarande av pallaskatten och kommer att 
pågå i minst tre år. 

Ett fortsatt samarbete med Manchester Museum, Bristol 
Zoo, Salford University och Costa Rican Amphibian 
Research Center omfattar bevarandearbete, med restaurering 
av livsmiljöer, för den akut hotade lemurlövgrodan i Costa 
Rica. Projektet syftar till att återskapa en genetiskt sund 

reservpopulation på några utvalda djurparker, och senare 
genom utsättningar bygga upp en livskraftig population i 
artens naturliga miljö. Nordens Ark tog under året emot sex 
vuxna lemurlövgrodor och 20 yngel från två olika blodslinjer 
som hålls under biosäkra förhållanden i parkens nybyggda 
anläggning.

Bevarandearbetet kring den hotade kycklinggrodan sker i 
samarbete med Chester Zoo, Durrell Wildlife Conservation 
Trust och Zoological Society of London och är en del 
av Mountain Chicken Recovery Programme (MCRP). 
MCRP är ett internationellt samarbete mellan europeiska 
bevarandeorganisationer och regeringarna på Montserrat 
och Dominica. Nordens Ark tog i början av året emot ett 
20-tal individer av kycklinggrodor till den specialbyggda 
biosäkra anläggningen där lyckad reproduktion sedan 
ägde rum.  Årets ungar är mycket värdefulla och kommer 
att spela en stor roll för avelsprogrammet och en framtida 
utplantering av kycklinggrodor i det vilda.

Under våren startades kurserna inom Projekt Djur och 
Natur med stöd av Svenska PostkodLotteriet. Utbildningen 
ges som utomhuskurser och är ett treårigt projekt (2015-
2018). 

Syftet med kurserna är att öka livskvalitén för 
funktionsnedsatta barn, ungdomar och vuxna genom 
att underlätta vistelse i naturen och kontakt med djur. 
Utbildningen vänder sig både till personliga assistenter och 
ledsagare, samt brukare.

UTBILDNING OCH FORSKNINGSVERKSAMHET 
Ett sedan tidigare etablerat samarbete med Göteborgs 
Universitet (GU) fortsatte och en kurs har delvis varit 
förlagd till Nordens Ark under året. Tillsammans med 
Göteborgs Naturhistoriska Museum har på uppdrag av 
GU en utbildning i naturvårdsbiologi och kommunikation 
genomförts motsvarande 15 högskolepoäng. Denna 
utbildning har resulterat i att flera av de studenter som gått 
utbildningen också kunnat arbeta som guider och förmedlat 
information om betydelsen av biologisk mångfald och 
artbevarande. 

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

Det bedrivs ett väl utvecklat samarbete med olika 
gymnasieskolor, främst Uddevalla gymnasieskolor med 
lektionsundervisning varje vecka på Nordens Ark. Under 
året utbildades också en klass från Komvux-utbildningen 
(17 elever) och en naturbruksklass (10 elever) från Dingle. 
Eleverna från Dingle återkom under hösten för en vecka med 
djurhantering. Jämte detta togs även ett stort antal elever 
emot för APL (arbetsplatsförlagt lärande) från olika skolor, 
bl.a. Dingle, Munkagård och Spånga. Under året handleddes 
sju examensarbeten genomförda på anläggningen.
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Ett nytt samarbete med 
Uddevalla kommun startades 
upp under hösten 2016 
där de första eleverna på en 
nyinrättad lärlingsutbildning 
togs emot. Eleverna arbetar 
med djurvård tre dagar i 
veckan under hela läsåret. 
När samarbetet är fullt 
utbyggt kommer nio elever 
per vecka att handledas 
under läsåret. Systemet med 
långtidspraktikanter kommer 
att resultera i bättre kvalitet 
på den praktik som erbjuds.

Projektet Djur och Natur har 
under 2016 arrangerat fyra 

kurser med totalt 20 deltagare. Den personal som arbetar 
med projektet har fortbildats genom konferenser och 
seminarier inom ämnet samt varit delaktiga som lärare på en 
masterutbildning inom Grön hälsa.

Examensarbeten som  
genomförts 2016:
• Using lures to increase effectiveness of camera traps when 
studying Pallas’s cat (Otocolobus manul) Uppsala universitet,  
Master

• Ljudberikning av lappuggla (Strix nebulosa) på 
Nordens Ark – stimuleras jaktbeteendet? Sveriges 
lantbruksuniversitet, Kandidat

• Födoberikningar hos europeiskt lodjur (Lynx lynx) på 
Nordens Ark, Sveriges lantbruksuniversitet, Kandidat

• Utfodringsalternativ till vitryggig hackspett (Dendrocopos 
leucotos) på djurpark, Sveriges lantbruksuniversitet, 
Kandidat

• The impact of food enrichment on the feeding behaviour of 
the Roti island snake-necked turtle and Vietnamese pond 
turtle, Sveriges lantbruksuniversitet, Master

• Beteende och hägnutnyttjande hos blåkråka och härfågel vid 
samgång med eremitibis, Linköpings universitet, Kandidat

• Stress hos skruvhornsget, Capra falconeri, på Nordens Ark
Effekt av förändrad utfodringsplats, Sveriges lantbruks-
universitet, Kandidat

Forskningsprojektet Grazing and Fire som finansieras av 
Hasselbladstiftelsen och Thuréus forskarhem fortsätter 
planenligt. Syftet är att undersöka hur det öppna landskapet 
kan bevaras på ett effektivt sätt som gynnar den biologiska 
mångfalden. Kreatursbete samt kombinationen av bete och 
kontrollerad gräsbränning undersöks och deras bromsande 
effekt på igenväxning av betesmarker samt effekten av 
bete och eld som verktyg för restaurering av ängs- och 
hagmarksflora. 

Åtgärder i form av bränningar och mätningar har nu utförts 
för andra säsongen. De första resultaten bearbetas nu. I 
de 96 småytorna har fem arter kärlväxter såtts in som ett 
ytterligare delförsök. Projektet genomförs i samarbete med 
Mammal Research Institute, Bialowieza i Polen och SLU 
Umeå, Högskolan Väst i Trollhättan och Högskolan Gävle. 
En doktorand knyts till projektet och flera examensarbeten 
är redan pågående. En workshop genomfördes i september 
med projektdeltagare och samarbetspartners från Polen 
och Sverige. Examensarbetare från Holland har bidragit 
med avläsningar under hösten. Mätningar har genomförts 
i Eriksbergs Viltpark där trädföryngring under mycket högt 
betestryck studeras som en del i projektet. 

Projekteringen att hålla och föda upp visent har påbörjats 
under året. Visentens påverkan på vegetation planeras att 
studeras på liknande sätt som för nötkreaturen.
 
Inventerings- och utbildningsverksamhet i Ekoparken 
Forskningsverksamheten är till huvuddelen fokuserad 
på betes- och mångfaldsprojektet men en hel del arbete 
görs fortfarande med artinventeringar i Ekoparken. Att 
restaureringen är på rätt väg bekräftades i och med fyndet 
av ängsnätfjäril i en av hagarna under sommaren. Denna 
hävdgynnade fjäril minskar i hela landet på grund av 
igenväxning och har tidigare haft som närmaste lokal 

Utbildningsverksamheten på Nordens Ark vänder sig till barn och ungdomar på alla utbildningsnivåer från förskola till universitet. 
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Ramsvikslandet. Flera pågående undersökningar fortsatte 
under året. För fjärde året genomfördes artbestämning 
av nattfjärilar från de två fällorna (vid Åbyfjorden och 
Lillehultet) av landets främsta experter. En mindre 
uppföljning av 2011-13 års insektsinsamlingar gjordes under 
sommaren 2016. I slutet av året påbörjades sammanställning 
av alla artdata som insamlats under Ekoparkens första fem år.
Projektet med att ”veteranisera” träd fortgår. En större 
sammanställning påbörjades under året där Ekoparken är en 
av 20 ingående försökslokaler. Exkursioner och undervisning 
har genomförts i Ekoparken vid ett tiotal tillfällen, med 
gymnasieskolor, högskolor/universitet och inom Djur- och 
naturprojektet. Intresset ökar.

Förskola
Nordens Arks Djur- och skurförskola har drivits enligt plan 
med 24 barnomsorgsplatser och med en personal om fyra 
pedagoger och en deltidskokerska.

Uteverksamheten har utvecklats och därmed gett mer tid 
för barnen att förstå och lära om djur och natur. Under 
året har barnen fått delta i skötsel av häst och kaniner. 

PUBLIKA VERKSAMHETEN 
2016 slog Nordens Ark besöksrekord och 118 952 gäster 
besökte parken (hotellets gäster ej medräknade). Persiska 
leopardungar under sommaren och asiatisk vildhund, 
som ny art, under hösten var populära publikmagneter. 
Järvvalpen Sid (som fick namn efter basisten i Sex Pistols) 
var populär i såväl svenska och internationella media som 
bland gästerna i parken. 

Flera arrangemang och aktiviteter har genomförts under 
året, och totalt har vi haft 225 bokade arrangemang med 

totalt 6363 deltagare. Vid samtliga lovveckor och helger 
har parkprogrammen bjudit på dagliga aktiviteter för 
besökarna. Programpunkterna genomförs i samarbete 
med Studiefrämjandet i folkbildningssyfte. Matning och 
information om rovdjuren är de programpunkter som 
lockar flest besökare. Skördemarknad på Lantgården och 
Julmarknad i Ladan, fårsläpp, tipspromenad i Ekoparken 
och Fodervärdarnas dag är några av de arrangemang som 
genomförts under året. 

KOMMUNIKATION OCH MEDIA 
Under 2016 förbättrades och utvecklades webbplatsen 
ytterligare och besöktes 257 204 gånger under året. 
Besöksapplikationen utvecklades även den och en ny 
layout lanserades lagom till högsäsongen. Appen finns nu 

Djur- och skurförskolans barn hjälper till att sköta om och köra vårt 
gotlandsruss. 

Internationella tigerdagen uppmärksammades med ansiktsmålning, asiatisk mat i restaurangen, specialinformation och tigermatning. 
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även på engelska. Drygt 9170 personer laddade ner den.  

Antalet följare på sociala medier ökar stadigt och i slutet 
av året var antalet ”gillare” på Facebook 12 619 st och på 
Instagram 4 121 st. Facebook och Instagram är allt viktigare 
kanaler. Inläggen varierar från dagliga händelser i parken  
till rapporter från bevarandeprojekt, insamlingsaktiviteter och 
information om bokningsbara aktiviteter. Populärast  
på sociala medier är utan tvekan filmer. Den 
film som nådde flest under 2016 var den första som lades ut 
om den vilda utterunge som togs om hand. Den sågs 169 
691 gånger första dygnet.

Nordens Ark skickade under året ut 33 pressreleaser. 
De ämnen (topp 4) som genererat flest pressklipp har 
varit nyheter om persiska leopardungar, pallaskatt, 
manvargsvalpar och en vilsen utterunge. Under året har 
Nordens Ark nämnts i 1 261 artiklar, varav 35 % var 
webbaserade.

Under 2016 har Nordens Ark synts i olika externa 
sammanhang som Jul på Liseberg, Alfons Åbergs Kulturhus, 
affischtavlor i Stockholm i samarbete med Turistrådet 
Västsverige, i Djursjukhuset och Mitt i naturen på SVT, 
Mix Megapol och i Naturmorgon P1 för att nämna några. 
Annonser har funnits i nationella och internationella media 
med kännedom och besök som huvudbudskap. 

HOTELL, SERVERING OCH BUTIK 
Driften övergick den 1 februari helt och hållet i 
egen regi igen. I slutet av november tillträdde en ny 
hotell- och gästservicechef. I syfte att kundanpassa 
verksamheten ytterligare görs i samband med detta 
en organisationsförändring där parkvärdar och guider  
framöver kommer att tillhöra den nya avdelningen,  
Hotell- och Gästservice. 

Bokningsbara produkter omfattar ett bra utbud med olika 
boendepaket och guidningar, bland annat ett helt nytt 
golfpaket i samarbete med Sotenäs GK. Julbordet har varit 
fortsatt uppskattat. Kvällsjulborden utökades och nytt för 
året var lunchjulborden vilka kommer att utökas ytterligare 
inför 2017. 

Andra arrangemang inkluderar de välbesökta skörde- och 
julmarknaderna samt målgruppsfokuserade events med bl.a. 
samarbetspartners (däribland GP) och Sotenäs kommun. 

Beläggningen låg på 3 969 sålda rum vilket motsvarar en 
förbättring med ca 1000 rum jämfört med föregående år. I 
beläggningstal motsvarar det 37,4 % på helåret. Segmentet 
affärskonferenser har en positiv utveckling jämfört med 
föregående år. Totalt sett är segmentet privata gäster störst 
och utgör cirka 75 %. 

Restaurangverksamheten ökade som en naturlig effekt av det 
ökade antalet dagsbesökare, samt rekord i antal hotellgäster, 
konferenser och julbord. Dessutom bidrog fler stora privata 
arrangemang i form av bröllop och privata kalas jämfört  
med 2015.

PERSONAL
Antalet årsarbeten uppgick till 74,6 varav 66% är kvinnor  
och 34% män. Under året har 182 personer arbetat i 
anläggningen som tillsvidare-, visstids-, eller säsongsanställda. 

Under hösten rekryterades hotell- och gästservicechef som 
tillträdde i november samt HR-ansvarig som tillträder 
1 februari 2017.
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MILJÖBERÄTTELSE
Stiftelsen Nordens Ark är miljödiplomerad enligt 
Svensk Miljöbas. Genom stiftelsens miljöledningssystem 
och miljöpolicy eftersträvas en ständig minskning av 
verksamhetens miljöpåverkan.

I början av året genomfördes en energikartläggning. I den 
efterföljande rapporten gavs förslag på en handlingsplan 
för att minska energiförbrukningen. Arbetet med 
handlingsplanen påbörjas under 2017. 

Inför högsäsongen monterades två laddstolpar med 
sammanlagt fyra laddpunkter på besöksparkeringen. Tyvärr 
fungerade laddpunkterna inte optimalt under sommaren 
och felsökning visade att det var ett fabrikationsfel som 
senare åtgärdades. 

Under våren genomförde studenter från Chalmers två 
kartläggningar inom ramen för kursen Sustainable Logistics.  
De studerade två olika områden, avfallslogistik och interna 
transporter och rapporterna visade på att små förändringar 
kan göras för att minska verksamhetens miljöpåverkan.

GÅVOR OCH DONATIONER
Stiftelsen har sedan 2010 varit förmånstagare i Svenska 
PostkodLotteriet och under 2016 mottogs sju Mkr. Därtill 
kommer specialprojektet Djur och Natur – utomhuskurser 
för vårdare och brukare med särskilda behov som under 2015-
2018  finansieras med 5 Mkr från Svenska PostkodLotteriet.

Den fristående medlemsföreningen Nordens Arks Vänner 
har som mål och syfte att stödja den verksamhet, både 
ekonomiskt och ideologiskt, som bedrivs av stiftelsen. 
Under året bidrog vänföreningen med många timmars 
ideellt arbete och överlämnade en gåva på 2,3 milj. Nordens 
Ark Vänner hade vid årets slut 7 567 medlemmar.

Under året har Nordens Ark tacksamt mottagit arv på 5,5 
Mkr och övriga gåvor från allmänheten på 6,4 Mkr. 

STIFTELSER OCH FONDER, SAMT 
VETENSKAPLIGA PARTNERS
Erna och Victor Hasselblads stiftelse finansierar 

forskningsprojektet ”Grazing and Fire”

Stiftelsen Fondation Segré med säte i Genève bidrog för 
fjärde året till insatserna för fjällgås, vitryggig hackspett 
och lemurlövgroda, samt finansierar under en treårsperiod 
fr.o.m. 2016 bevarandeprojektet Pallas’s Cat International 
Conservation Alliance.

Thuréus Forskarhem har bidragit till det vetenskapliga 
arbetet på Nordens Ark. 

SAMARBETSPARTNERS OCH FADDRAR
Under 2016 hade Nordens Ark två huvudsamarbetspartners, 
Volvo Trucks och Göteborgs-Posten (GP). Dessa 
båda företag är mångåriga och lojala ambassadörer för 
verksamheten. Nya former för ett utvecklat samarbete 
planeras genom bland annat ”brand alliances”, med förväntat 
ökade ömsesidiga marknads- och associationsvärden.

Det stora antal företag och generösa privatpersoner som 
stödjer Nordens Ark genom fadder- och fodervärdskap 
bidrog med betydande resurser i form av varor, tjänster och 
kontanta medel. 

SVENSK INSAMLINGSKONTROLL OCH FRII
Stiftelsen Nordens Ark innehar 90-konto och granskas 
därmed av Stiftelsen Svensk Insamlingskontroll. Stiftelsen är 
medlem i branchorganisationen 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, 
Insatser genomförda som samverkansprojekt med myndigheter 
och organisationer samt Utbildning och forskningsverksamhet.

STYRELSENS ARBETE UNDER 
VERKSAMHETSÅRET
Styrelsen har haft fyra sammanträden under året.
•   Bokslutsmöte i mars.
•   Informationsmöte inför sommarsäsongen i juni.
•   Uppföljning av sommarsäsongen i september.
• Fastställande av verksamhetsplan, djurkollektionsplan 
samt budget i december.

Under året gjordes inga förändringar i styrelsens 
sammansättning.

RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING
Verksamhetsintäkter
Stiftelsens totala verksamhetsintäkter uppgick till 60,6 Mkr 
(59,0 Mkr). Av detta utgjorde gåvor 18,9 Mkr (17,0 Mkr) 
varav gåvor från PostkodLotteriet uppgår till 7,0 Mkr (7,0 
Mkr) och erhållna arv till 5,6 Mkr (3,9 Mkr). Erhållna 
bidrag som redovisats som intäkt uppgår till 5,5 Mkr (8,7 
Mkr). Intäkter från försäljning av varor och tjänster uppgick 
till 16,1 Mkr (13,6 Mkr). Övriga intäkter uppgick till 20,1 
Mkr (19,7 Mkr), varav entréintäkter utgör 14,7 Mkr (14,5 
Mkr).  

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnaderna uppgick till totalt 59,0 Mkr 
(53,8 Mkr), varav ändamålskostnaderna uppgick till 40,0 
Mkr (37,5 Mkr). Denna ökning avser till stor del ökade 
avskrivningar av anläggningen samt ökade kostnader för 
forskning och utbildning. Kostnader för insamling och 
administration uppgick till 5,4 Mkr (4,5 Mkr).

Översikt (tkr) 2016 2015 2014 2013 2012
Verksamhetsint. 60 597 59 017 60 408 50 929 51 517
Resultat efter
finansiella poster 1 545 5 149 6 665 294 2 229
Rörelsemarginal 3% 9% 11% 1% 5%
Balansomslutning 54 642 54 133 44 721 41 297 36 654
Soliditet 58,14% 56,00% 56,00% 44, 6 % 49,40%

Resultat och ställning
Resultatet för 2016 uppgår till 1,5 Mkr (5,1 Mkr). 
Resultatet har minskat med 3,6 Mkr. Detta beror på ökade 
ändamålskostnader med 2,5 Mkr samt minskade bidrag 
med 3,1 Mkr. Samtidigt ökade gåvor från allmänheten med 
1,9 Mkr. Stiftelsens ekonomiska ställning är god. Soliditeten 
uppgår till 58 %. 

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 
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en förutsättning för att säkerställa framtida reinvesteringar 
och underhåll av anläggningarna.

Investeringar
Årets totala investeringar uppgår till 4,0 Mkr (2,6 Mkr) 
varav 3,4 Mkr (2,3Mkr) är egenfinansierade.

Inom ramen för egenfinansierade investeringar är följande 
projekt slutförda eller är under genomförande: Byggnation 
av hägn för asiatisk vildhund och persisk leopard, 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 1 545 420 kronor överförs i ny räkning. 
Det egna kapitalet uppgår därefter till 31 770 569 kronor.
Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, 
hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med 
tillhörande noter.

Lendit reium et quod quate volupti onsecus doluptate nos 
et essim eate laudae qui ute nis aut volorercim nem volup-
tat eturest essunt, tem voluptio. Ent qui sequi iur aut aut est 
eaquatius estiam ium non earumqui doluptatur, voluptio. 
Nam, sincto minvendi comnit intiber 

ferspediorro mo iducim qui nus modit volor sit voluptaqu-
os aborio dolupis tionser eriorum simaximendis et maio di 
sitis aborem repercia cus quiaepro ex endae nonsequi cor 
alisquis sed quo et veni aria ipiet lique volupta quiandi gen-

Förändring eget kapital 

Stiftelsekapital Balanserad vinst Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 24 500 25 051 641 5 149 008 30 225 149
Överföring föregående
 års resultat 5 149 008 -5 149 008 0

Årets resultat 1 545 420 1 545 420

Belopp vid årets utgång 24 500 30 200 649 1 545 420 31 770 569
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RESULTATRÄKNING
    
             2016-01-01  2015-01-01
Belopp i kr         Not 2016-12-31  2015-12-31
Verksamhetsintäkter     
     
Entréintäkter           14 703 972   14 501 261
Försäljning av varor och tjänster      1  16 081 860   13 570 432
Intäkter utbildning och skola           4 406 229     4 429 153
Gåvor          2  18 924 085   17 031 444
Bidrag          2    5 508 224     8 666 902
Övriga rörelseintäkter               972 812        818 552
Summa verksamhetsintäkter         60 597 182   59 017 744
     
Verksamhetskostnader        3    
Handelsvaror             -5 587 844    -4 659 524
Övriga externa kostnader         -15 292 465  -20 948 713
Personalkostnader        4 -35 741 736  -26 336 523
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella       
och immateriella anläggningstillgångar      5   -2 355 503    -1 830 150
             -58 977 548  -53 774 910
Verksamhetsresultat               1 619 634     5 242 834
     
Finansiella poster     
Ränteintäkter och liknande resultatposter     6          13 990             2 116
Räntekostnader                 -88 204         -95 942
Resultat efter finansiella poster          1 545 420     5 149 008
     
Skatt på årets resultat                          0                0
       
Årets resultat              1 545 420      5 149 008
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BALANSRÄKNING
Belopp i kr         Not 2016-12-31  2015-12-31
TILLGÅNGAR      
     
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar      5    
Byggnader och mark             9 078 165     9 222 937
Djurparksanläggningar           18 371 361   14 610 529
Inventarier, verktyg och installationer           2 625 489     3 404 826
Djur                         0                    0
Pågående nyanläggningar            2 692 963      4 517 220
Summa anläggningstillgångar         32 767 978   31 755 512
    
     
Omsättningstillgångar     
Varulager m.m.     
Varulager             1 695 730     1 580 304
              1 695 730     1 580 304
Kortfristiga fodringar     
Kundfordringar            1 219 913         721 971
Aktuell skattefodran               493 691         493 691
Övriga fordringar               808 080     1 029 478
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter     7    2 258 721     4 081 539
              4 780 405     6 326 679
     
Kortfristiga placeringar                 74 305        0
                   74 305        0
     
Kassa och bank         12  15 323 600   14 470 442
Summa omsättningstillgångar         21 874 040   22 377 425
     
SUMMA TILLGÅNGAR          54 642 018   54 132 937    
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BALANSRÄKNING
Belopp i kr         Not 2016-12-31  2015-12-31 
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Stiftelsekapital                  24 500           24 500 
                   24 500           24 500 
      
Fritt eget kapital      
Balanserat resultat          30 200 649    25 051 641 
Årets resultat             1 545 420      5 149 008 
            31 746 069    30 200 649 
Summa eget kapital         31 770 569   30 225 149 
      
Långfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut         9    3 750 000     3 850 000 
Förutbetalda intäkter        10    8 028 270     9 465 370 
Summa långfristiga skulder        11 778 270  13 315 370 
      
Kortfristiga skulder      
Checkräkningskredit        11       0        0 
Leverantörsskulder            2 372 944     3 152 656 
Övriga skulder                771 924        613 885 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter     12    7 948 311     6 825 877 
Summa kortfristiga skulder        11 093 179   10 592 418 
        
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     54 642 018   54 132 937 
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KASSAFLÖDESANALYS
             2016-01-01  2015-01-01
Belopp i kr            2016-12-31  2015-12-31
Den löpande verksamheten     
Verksamhetsresultat            1 619 634     5 242 834
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   
Avskrivningar och nedskrivningar          2 355 506     1 830 150
Realisationsvinst/förlust  vid försäljning av inventarier                       0         -28 000
       
Erhållna finansiella intäkter                 13 990            2 116
Erlagd ränta                 -88 204         -95 942
Kassaflöde från den löpande verksamheten          3 900 926     6 951 158
före förändringar av verksamhetskapital   
Förändring av verksamhetskapital    
Förändring av varulager              -115 426       -311 664
Förändring av fodringar            1 546 274       -901 421
Erhållna bidrag ej använda                          0     3 876 000
Använda bidrag           -1 437 100  
Förändring av kortfristiga skulder             500 761        487 316
Kassaflöde från den löpande verksamheten         4 395 435   10 101 389
        
Investeringsverksamheten     
Förvärv av materiella anläggningstillgångar        -4 038 030    -2 563 659
Försäljning av inventarier              0           28 000
Erhållna bidrag avseende investeringar              670 058         257 300
Kassaflöde från investeringsverksamheten       -3 367 972    -2 278 359
       
Finansieringsverksamheten    
Ökning av långa skulder              0        0
Amortering av skuld                -100 000       -100 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten           -100 000       -100 000
      
Årets kassaflöde               927 463     7 723 030
Likvida medel vid årets början₁        14 470 442     6 747 422
Likvida medel vid årets slut₁         15 397 905   14 470 442
     
₁ Likvida medel består av kassa och bank samt kortfristiga placeringar.  
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REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER
ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
Årsredovisningslagen, 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 ändamåls-
kostnader, insamlingskostnader och administrations-

kostnader. Stiftelsen tillämpar kostnadsslagsindelad 
resultaträkning och i not finns information om storleken 
på ändamålskostnader respektive insamlingskostnader och 
administrationskostnader.

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader omfattar stiftelsens kostnader 
för att rädda och bevara utrotningshotade djur samt 
informations och forsknings/utbildningsverksamhet. 
Som ändamålskostnader klassificeras kostnader som 
har direkt samband med att uppfylla stiftelsen 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. 

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 varulagret 
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 anskaffnings-
värde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. Avskrivningar enligt plan 
baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad 
nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående 
värdenedgång. Mark avskrives ej.

Bidrag som har erhållits till stöd för förvärv av 
anläggningstillgångar reducerar tillgångens anskaffnings-
värde. 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/underavskrivningar, 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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NOTER      
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 2 348 tkr (1 996 tkr).     
       
Not 2 Gåvor och bidrag        
Av summan erhållna gåvor från organisationer är 7 000 000 kr (7 000 000 kr) hänförligt till  Postkodlotteriet.  
200 000 kr (0kr) har erhållits från Nordens Arks insamlingsstiftelse. Stiftelsen har under året redovisat erhållna 
gåvor från allmänheten med 11 924 085  kr (10 031 444kr) varav  5 550 868 kr (3 898 523kr) avser arv.
          
Gåvor som redovisats som intäkt                             2016                   2105
Allmänheten               11 924 085    10 031 444
Andra organisationer                7 000 000      7 000 000
Summa                 18 924 085    17 031 444
             
Bidrag som redovisats som intäkt                       2016                2015
Företag                   2 038 444      1 757 036
Andra organisationer                3 001 536      5 980 397
Summa                   5 039 980      7 737 433
Offentliga bidrag          
EU                       178 251          542 193
Övriga                       289 993          387 276
Summa                       468 244          929 469
Summa bidrag                 5 508 224      8 666 902
             
Summa gåvor och bidrag           24 432 309    25 698 346

Not 3 Verksamhetskostnader      
Insamlingskostnader, administrationskostnader och ändamålskostnad redovisade enligt 
Svensk Insamlingskontrolls anvisningar uppgår till;                        2016                2015
             
Direkta kostnader vid försäljning av varor och tjänster       13 554 806    11 728 664
Övriga insamlingskostnader               1 958 101      1 659 777
Administrationskostnader              3 483 226       2 874 033
Ändamålskostnader              39 981 383    37 512 439
Summa                58 977 516    53 774 913 
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Not 4     Personalkostnader     
Medelantalet anställda         2016-12-31                 2015-12-31
Män               20      18
Kvinnor              33       26
Säsongsanställda män               7         1
Säsongsanställda kvinnor              15        9
                    75      54
 
Totalt antal anställda har under året uppgått till                               2016                              2015
Män                  62      35
Kvinnor               120      73
Summa                182                  108
             
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelse och VD                     907 800                   148 970
Övriga anställda           24 582 861   18 126 724
Summa            25 490 661   19 275 694
                          
Sociala kostnader    
Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören              180 000         268 500
Pensionskostnader övriga anställda             1 638 798      1 008 090
Sociala avgifter enligt lag och avtal           8 332 450      5 604 408
Summa                10 151 248      6 880 998

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                             2016-12-31                 2015-12-31
Fördelningen mellan män och kvinnor i styrelsen:   
Kvinnor                  3        3
Män                  7        8
Fördelningen mellan män och kvinnor i stiftelsens ledning:   
Kvinnor                5        5
Män                    3        2
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Not 5 Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader och mark         2016-12-31   2015-12-31
Ingående anskaffningsvärden (varav mark 6 696 523)     10 547 355    10 547 355
Nyanskaffningar                 0          0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden      10 547 355    10 547 355
             
Ingående ackumulerade avskrivningar          -1 324 418     -1 180 204
Årets avskrivningar                 -144 772        -144 214
Utgående ackumulerade avskrivningar         -1 469 190     -1 324 418
             
Bokfört värde                   9 078 165      9 222 937
             
Ackumulerat bidrag uppgår till 32 609 791 kr (32 609 791 kr).  
Förändringen avser erhållet bidrag för investering som omklassificerats.    
             
Djurparksanläggningar              2016-12-31   2015-12-31
Ingående anskaffningsvärden           34 759 283    32 606 711
Nyanskaffningar/försäljning                0          535 152
Omklassificering av investering             8 236 903      9 861 387
Omklassificering av bidrag           -3 283 832     -8 243 967
Bidrag                     0         0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden      39 712 354    34 759 283
             
Ingående ackumulerade avskrivningar        -20 148 754  -19 317 588 
Årets avskrivningar              -1 192 239        -831 166
Omklassificering                  0         0
Utgående ackumulerade avskrivningar        -21 340 993  -20 148 754
             
Bokfört värde             18 371 361   14 610 529
 
Ackumulerat bidrag uppgår till 46 527 920  kr (42 744 088 kr).  
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Inventarier, verktyg och installationer       2016-12-31  2015-12-31
Ingående anskaffningsvärde           13 378 782   12 368 493
Nyanskaffningar                1 023 394     1 352 589
Avyttringar/utrangeringar               0         -85 000
Omklassificering                -784 236       0
Bidrag                       -257 300
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden      13 617 940  13 378 782
Ingående ackumulerade avskrivningar         -9 973 956   -9 204 186
Avyttringar/utrangeringar                                  85 000
Årets avskrivningar             -1 018 495      -854 770
Utgående ackumulerade avskrivningar        -10 992 451   -9 973 956
          
Bokfört värde                2 625 489     3 404 826
Ackumulerat bidrag uppgår till 1 691 659 kr (1 805 400 kr).  
 
Djur                2016-12-31  2015-12-31
Ingående anskaffningsvärde               0       0
Omklassificering                       0       0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde           0       0
             
Ingående ackumulerade avskrivningar             0       0
Omklassificering                 0       0
Utgående ackumulerade avskrivningar             0       0
             
Bokfört värde                  0       0
             
Pågående nyanläggningar            2016-12-31  2015-12-31
Ingående anskaffningsvärden             4 517 220     5 458 722
Nyanskaffningar               3 014 669        675 918
Bidrag                    0       0
Omklassificering av investering            -7 338 926   -9 861 387
Omklassificering av bidrag             2 500 000     8 243 967
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden         2 692 963     4 517 220 
             
Bokfört värde                2 692 963     4 517 220
Ackumulerat bidrag uppgår till 0 kr (2 500 000 kr)    
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Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter    
                2016-12-31   2015-12-31
Räntor                         2 538            2 116
Utdelningar                     11 452        0
Summa                            13 990             2 116
             
Not 7 Skatt          
 Stiftelsen bedriver skattepliktig näringsverksamhet.  
 Skattemässigt underskott uppgår till 69815tkr (60 228 tkr)  

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  
                2016-12-31   2015-12-31
Förutbetalda kostnader                 381 383         721 392
Upplupna bidrag               1 500 000      1 483 444
Upplupna gåvor                    41 388         835 760
Upplupna intäkter                  335 950      1 040 943
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter        2 258 721      4 081 539
                   
Not 9 Långfristiga skulder      
          Förfaller till betalning  
Skuld        Skuld per 2016-12-31  Inom ett år  Mellan ett till fem år  Senare än fem år
Skulder till kreditinstitut            3 750 000        100 000            400 000              3 250 000
Summa                        3 750 000        100 000            400 000              3 250 000
       
Not 10 Långfristiga förutbetalda intäkter           
               2016-12-31  2015-12-31
Ingående saldo                9 465 370     5 589 370
Erhållna bidrag                  0     5 000 000
Använda medel enligt villkor            -1 437 100    -1 124 000  
Summa långfristiga förutbetalda intäkter          8 028 270        9 465 370

Not 11 Checkräkningskredit      
            2016-12-31  2015-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till        1 000 000     1 000 000
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Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter       
              2016-12-31  2015-12-31
Personalrelaterade skulder              5 115 569     3 645 648
Förutbetalda bidrag och gåvor             2 107 268     2 024 096
Förutbetalda övriga intäkter                339 067        374 183
Övriga poster                   386 407        781 898
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter       7 948 311    6 825 825
             
Not 13      Ställda säkerheter     
           2016-12-31  2015-12-31
Företagsinteckningar            5 500 000     5 500 000
Fastighetsinteckningar            5 000 000     5 000 000
Summa ställda säkerheter             10 500 000  10 500 000
Eventualförpliktelser        
Belopp i kr                  0       0
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till styrelsen i STIFTELSEN NORDENS ARK
Org.nr. 854600-6191
 
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
STIFTELSEN NORDENS ARK för år 2016. Stiftelsens 
årsredovisning ingår på sidorna 32-51 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning 
per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare 
i avsnitten "Den auktoriserade revisorns ansvar" samt 
"Den förtroendevalde revisorns ansvar". Vi är oberoende 
i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. 
Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
och verkställande direktören för bedömningen av stiftelsens 
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift.

Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt 
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka 
de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som 
beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll.
 
• skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens 
interna kontroll som har betydelse för min revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte för att uttala mig om 
effektiviteten i den interna kontrollen.
 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också 
en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 
om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda 
till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn 
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras 
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta 
verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild. Jag måste informera styrelsen 
om bland annat revisionens planerade omfattning och 
inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de betydande brister i den interna kontrollen som 
jag identifierat.

Den förtroendevalde revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed 
enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå 
en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen 
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens 
resultat och ställning.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för STIFTELSEN NORDENS ARK för år 
2016. Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna och 
verkställande direktören inte handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns 
ansvar". Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt 
god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i 
övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi 
anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och 
stiftelseförordnandet. 

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något 
väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
stiftelsen, eller om det finns skäl för entledigande, eller

• på något annat sätt handlat i strid med med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade 
revisorns professionella bedömning och övriga valda 
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Göteborg den 27 mars 2017

Ann-Lovise Rosenqvist
Auktoriserad revisor

Bo Norming
Förtroendevald revisor
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STYRELSE
Ordförande
Göran Bengtsson
 
Vice ordförande
Sven Eckerstein
Margareta Wallin Peterson
 
Ledamöter
Leif Nilsson
Christer Petrén
Susanne Wiklund
Pål Svensson
Elisabeth Tarras-Wahlberg
Staffan Jufors
Mats Höggren, VD Nordens Ark

REVISORER
Ann-Lovise Rosenqvist
 
Förtroendevald revisor
Bo Norming
 
PERSONAL
Verkställande direktör
Mats Höggren 

Vice vd
Linnéa Johansson
 
Vetenskaplig ledare
Mats Niklasson
 
Projekt Snöleopard
Gustaf Samelius
 
Zoologisk avdelning
Ewa Wikberg (chef ), Leif Blomqvist (zoolog)
 
Förmän
Emil Gunnarsson, Susanne Geisen, Alfred Lindskog,  
Ingela Andersson, Therese Lindström (vik)

Projekt & administration
Christer Larsson, Emma Nygren, Karin Larsson, Sara 
Nilsson

Djurvård
Maria Hallenberg, Dick Liljegren, John Söderlindh, Mia
Abrahamsson, Josefin Hansson, Sandra Josefsson, Sara
Hedvall, Kristofer Försäter, Catarina Tengroth, John Uno,
Jimmy Helgesson, Elin Eriksson-Byröd, Sverker Thoresson,
Anna Einemo, Linda Svensson, David Carlgren, Irja 
Enggren, Viktor Åström, Stina Öqvist, Camilla Wikberg, 
Kenneth Emil Skydt, Emma Tillman (vik), Linda 
Tordebring 

Legitimerade veterinärer
Sune Gregorius, Bo Runsten

Pedagogisk avdelning
Jenny Loberg (chef ), Eva Andersson, Pelle Karlsson, Björn
Johansson, Patrik Swede, Lorina Stenvall

Underhåll
Mikael Fredriksson, Åke Gustavsson, Alf Hjelm, Pernilla 
Knuthsen, Sofia Viksson, Lars Johansson, Sandra Svanberg, 
Inger Larsson

Ekonomi
Maria Hoffmann

Kommunikation- och marknadsavdelning
Therese Patriksson (chef ), Jenny Magnusson, Lennart 
Johansson, Yvonne Johansson, Tom Svensson, Lotta 
Olofsson, Ann Mårtensson, Camilla Törnebohm (vik)

Förskola
Linda Åsberg (chef ), Eva Petersson, Karolina Gullberg, 
Elisabeth Etander, Anna Lindblom Johansson, Liselotte 
Nielsen

Hotell & Servering
Kent Evertsson (chef tom nov), Anders Meuller (chef from 
nov), Michael Lohr, Maria Kautto, Ann-Sofie Helgesson, 
Tina Olofsson, Sylvia Batiuk, Joakim Bergman
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Hasselbladstiftelsen

FADDRAR
Ann-Katrin Lundberg
Arctic Paper
Engström Shipping AB            
Elanders Sverige AB
Erna & Victor Hasselblads stiftelse
Esab AB
Hogia AB
Holmens Herr AB
Coop Väst
Ligula Hospitality Group AB
Liseberg
Länsförsäkringar Gbg & Bohuslän   
Martin & Servera AB
Mikaels Grävtjänst AB
Mix Megapol   
Mobile Storytelling AB
NBS Security AB

Nordstan Marknadsledning
Novab AB
OffiTech AB
Rambo AB
Serla
Sodexo AB
Sturm & Drang Reklambyrå AB
Varsego Sverige AB
Vasco AB
Visittravelcom technology Group AB
Volvo Personvagnar AB
ÅF Industry AB

BIDRAG OCH GÅVOR
Anita Karlsson 
Beatrice Weppelmann (Till minne av)
Britta & Olle Almén
Christer & Ingrid Petrén 
Erna och Victor Hasselblads stiftelse
Harriet Hammar 
Insamlingsstiftelsen Nordens Ark
Lilla Samskolan, Göteborg
Nordens Arks Vänner
Stiftelsen Erik och Lily Philipsons Minnesfond
Sture Andersson (Till minne av)
Thordénstiftelsen
Thuréus Forskarhem
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BILDERNA I ÅRSREDOVISNINGEN ÄR TAGNA AV:





Parken som gör  
skillnad!

• Tusentals grönfläckiga paddor utsläppta på Öland.

• >150 pilgrimsfalkar utsläppta - idag är arten räddad.

• Världsunik avelsanläggning för hotade insekter.

• Forskning på snöleoparder i Mongoliet.

• Aktiv part i räddningsarbetet för kycklinggrodor i  

   karibiska havet.

• 86 fjällgässungar släppta i Lappland 2016 - rekord!

• Ryska nationalparkvakter utbildas om viltvård. 

• Arena för examensarbeten och forskarstudenter.

• >100 vitryggiga hackspettar har fötts upp och släppts ut.

• En av Sveriges största genbanker för nordiska lantraser.

• Sveriges största privata Ekopark. 

• Skogsrenar skickas till Finland för utplantering.

• Drivande i det globala bevarandearbetet för pallaskatter.

Det här och mycket mer görs på Nordens Ark för att rädda 
utrotningshotade djur och den biologiska mångfalden.


	Tom sida



