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Abstract 
New Zealand is a country that has been isolated from the large continents for over 80 million 
years. This has resulted in a biodiversity completely different from the rest of the world with 
flightless birds and a huge number of endemic species. The country has earlier failed in 
keeping the species and ecosystems in their natural state. The Maori people and the 
Europeans with their companion animals caused dramatic ecosystem loss and fragmentation 
and a serious decline in biodiversity. Today the need for conservation is vast but on the 
positive hand; many individuals and organizations care for the environment and are doing a 
great work to preserve what is left of New Zealand. This report looks into how conservation 
organizations deal with the environmental issues and how conservation work is done. 
Volunteers take a big part in the conservation work and this report also aims to evaluate 
positive and negative sides of using volunteers. As a base for the study a field trip to New 
Zealand was made with Conservation volunteers NZ. This was an opportunity for the project 
member to experience conservation work in New Zealand for real.  
 
  



 

Förord 
Jag vill ge ett stort tack till organisationen Conservation Volunteers New Zealand för att de 
gjorde det möjligt för mig att uppleva naturvård på Nya Zeeland på nära håll. Specifikt vill jag 
tacka våra duktiga teamledare Michelle Brinsden och Ashleigh Carden som ledde gruppen 
genom arbetet och på ett intresseväckande sätt visade oss vikten av att bevara och reparera 
Nya Zeelands natur. Jag vill också tacka min handledare Ulla Carlsson-Granér som har hjälpt 
mig under arbetets gång och kommit med betydelsefulla synpunkter för hur jag skulle lägga 
upp rapporten.  
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1. Inledning 
 
Runt om i världen minskar den biologiska mångfalden (IUCN 2016) och detta kan i sin tur 
påskynda förändringen av ekosystem (Hooper m.fl. 2012).  Förlust av biologisk mångfald är 
ett av de stora hoten mot jordens ekosystem och dess funktioner (IUCN 2016).  
 
Öar har visats vara känsligare för förändring, framförallt isolerade öar med endemiska arter 
som utvecklats utan störning under en lång period (Blackburn m.fl. 2004). På oceaniska öar 
har införsel av prederande däggdjur i samband med europeisk kolonisation orsakat utrotning 
av många inhemska fågelarter (Blackburn m.fl. 2004). 
 
I sydvästra Stilla havet, 2400 km ifrån Australien, ligger den mest isolerade stora ögruppen i 
världen - Nya Zeeland. Landet består av två stora öar; Nordön och Sydön, en mindre ö 
nedanför sydspetsen samt många små öar utanför kustlinjen (Fitter 2010). Nya Zeelands 
geologiska och biologiska faktorer är unika i förhållande till resten av världen; en hög andel 
arter är endemiska och landets ekosystem är mycket känsliga för störning (Holdaway m.fl. 
2012). Likt på många andra platser på jorden har exploatering av ekosystem, fragmentering 
av naturliga miljöer och införsel av främmande arter (IUCN 2016) genom tiden lett till stort 
behov av effektiv naturvård på Nya Zeeland (Craig m.fl. 2000). För att tillgodose detta behov 
bedrivs en mängd olika naturvårdande projekt på Nya Zeeland; projekt som bedrivs av olika 
organisationer i syfte att skydda och/eller återställa förstörda områden till ett mer naturligt 
tillstånd (DOC 2006). Med en så unik artsammansättning och känsliga ekosystem (Holdaway 
m.fl. 2012) är landet i behov av effektiv naturvård. I naturvårdsprojekt på Nya Zeeland har 
det dessutom blivit allt vanligare att ta hjälp av volontärer (Sullivan 2016)- något som kan 
vara både positivt och negativt för naturvården (Donnelly 2014, Galbraith2013).  
 
1.1 Syfte 
Syftet med det här examensarbetet är att studera hur naturvård organiseras, utförs och 
fungerar på Nya Zeeland. Som en del i detta undersöktes hur naturvård praktiskt bedrivs på 
Nya Zeeland med hjälp av volontärer genom att delta i ett antal olika volontärprojekt under 
en 4-veckors period. I rapporten belyses också fördelar och nackdelar med volontärarbete; 
för bevarandeprojekt, samhället och volontärerna själva. En bakgrund till Nya Zeelands natur 
och hur människan har påverkat naturen ges i avsnitt 1.3. 
 
1.2 Frågeställningar 

 Hur organiseras och bedrivs naturvård på Nya Zeeland?  

 Vilka fördelar/nackdelar finns det med volontärarbete; för projekt, samhälle och 
deltagare? 

 
1.3 Bakgrund 
 
1.3.1 Geologi och klimat 
För 83 miljoner år sedan bröt sig Zealandia loss ifrån superkontinenten Gondwana. 
Landmassan Zealandia är lika stor som halva Australien men endast en liten del av 
kontinentskorpan som är dagens Nya Zeeland sticker upp (Campbell och Hutching 2011). 
 
Nya Zeeland har en stor variation av topografiska och geologiska formationer (Fitter 2010). 
såsom dramatiska bergsområden, snötäckta vulkaner, glaciärer, heta källor, gejsrar, grottor, 
sjöar och floder, vita sandstränder och fjordlandskap (Fitter 2010). Nya Zeelands två stora 
öar, Nordön och Sydön, ligger precis på gränszonen mellan två av jordens stora plattor, Stilla 
Havsplattan och den australienska plattan (Fitter 2010). Plattorna rör sig i förhållande till 
varandra och har på så sätt skapat geologi som exempelvis de södra alperna på sydön och 
vulkaniska områden på Nordön. Den aktiva geologin orsakar ofta jordbävningar och 
vulkanutbrott (Fitter 2010). 
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Nya Zeelands klimat skiljer sig från subtropiskt i norr till ett kallt och fuktigt tempererat 
klimat på den sydligaste delen (Fitter 2010). De dominerande havsvindarna från väst gör att 
landets västsida har betydligt mer nederbörd än den östra, särskilt på sydön där den kraftiga 
bergskedjan fungerar som ett hinder för regnet. På Nordön är bergen inte lika väldiga och 
nederbörd fördelas jämnare med varma soliga högtrycksområden (Fitter 2010).  
 
1.3.2  Biologi 
På Nya Zeeland finns 1 % av jordens kända landdjur trots att ögruppen bara omfattar 0,17 % 
av jordens yta. Detta är en hög siffra i förhållande till att isolerade öar brukar ha lägre 
biodiversitet än kontinentala områden (Fitter 2010).  
 
Nya Zeeland är den mest isolerade stora ögruppen i hela världen (Fitter 2010). Det faktum att 
landet har varit utanför de stora kontinenterna i mer än 8o miljoner år har gjort att graden av 
endemism, det vill säga när en växt- eller djurart endast finns inom ett område 
(Nationalencyklopedin 2014), är anmärkningsvärt hög (Fitter 2010, Campbell och Hutching 
2011). Störst är den bland kärlväxter, där 81 % av alla arter är endemiska. Bland 
ryggradsdjuren är siffran för endemiska arter 62 % (Holdaway m. fl. 2012). Ett högt antal 
arter av flyglösa fåglar har genom ögruppens isolation kunnat utvecklas, många av dessa 
endemiska fåglar är idag utdöda eller starkt hotade (Fitter 2010). 
 
I dagens läge är de enda ursprungliga däggdjuren på Nya Zeeland två arter av fladdermöss, 
Long-tailed Bat (Chalinolobus tuberculatus) och Lesser short-tailed Bat (Mystacina 
tuberculata). Däremot finns det en mängd introducerade arter (Fitter 2010) och många av 
dessa är så kallade invasiva arter, dvs. när en introducerad art påverkar ekosystemet den 
koloniserar (Nationalencyklopedin 2016). Invasiva arter kan på många sätt förstöra balansen 
i ett ekosystem. Några exempel på problem de kan orsaka är utrotning av arter i ett område, 
bära på sjukdomar eller konkurrera ut hotade inhemska arter (Naturvårdsverket 2013).  
 
Nya Zeelands natur representerar en mängd olika typer av ekosystem, allt ifrån sanddyner 
och varmtempererade skogar till glaciärer och alpina miljöer (Fitter 2010). Av jordens stora 
landekosystem (biom) finns vegetationszonerna varmtempererade ständigt gröna skogar, 
alpin vegetation och stäpper representerade (Skoog m fl. 2005).  
 
Kusten är artrik på fåglar, över tre fjärdedelar av Nya Zeelands inhemska häckande fåglar 
lever på kusten (Fitter 2010). Längs kustlinjen, särskilt på sydön, finns också flera marina 
djurarter såsom New Zealand Sealion (Phocarctos hookeri), Little Blue Penguin (Eudyptula 
minor), New Zealand Fur Seal (Arctocephalus forsteri) samt flera arter av delfiner och valar 
(Fitter 2010). Sjölejonet är endemiskt för Nya Zeeland och en av den mest sällsynta arten av 
sjölejon (DOC 2016 i).  
 
Våtmarker är också viktiga habitat för fåglar men en hög andel våtmarker på Nya Zeeland har 
förstörts, främst på grund av jordbruk. Av landets kustvåtmarker har 90 % försvunnit sedan 
europeisk kolonisation (Craig m.fl. 2000). Återstående områden är rika på fågelarterna 
Pukeko (Porphyrio porphyrio), Paradise Shelduck (Tadorna variegata), Fernbird 
(Bowdleria punctata) och en del andfåglar (Fitter 2010). Bland växterna dominerar Cabbage 
tree (Cordyline australis), inhemsk Flax och ofta invasiva pampasgräs (Fitter 2010). Öar 
utanför kusten har blivit säkra tillhåll för de två förekommande arterna av Tuatara 
(Sphenodon punctatus punctatus och S. punctatus) – en ödleliknande reptil som endast 
finns på Nya Zeeland (Daugherty och Keall 2013), 37 % av alla ödlor och många arter ur 
fågelfaunan (Craig m.fl. 2000). 
 
Skogen täckte tidigare 80 % av landytan (Fitter 2010). I princip hela beståndet (98 %) av Nya 
Zeelands träd och buskar är vintergröna och hör alltså till varmtempererade ständigt gröna 
skogar. Generellt kan skogen delas in i två typer; podokarpskog och sydbokskog (Fitter 2010, 
Sverigesradio P1 2012). Den största kontrasten mellan dessa är undervegetationen som är 
väldigt rik i podokarpskogen men fattig i bokskogen (Fitter 2010). Dessutom finns denna typ 
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av skog i kallare och fuktigare klimatzoner (främst på Sydön) medan podokarpskogen är 
utbredd i varmare delar på Nordön (Fitter 2010).  
 
Podokarpskogarna på Nordön karaktäriseras av hög artrikedom, högväxta träd och tät 
växtlighet (Walrond 2013), som består av ormbunkar, gamla barrträd, palmer och mängder 
av epifyter (Fitter 2010). Typiskt för podokarpskogen är Kauri-trädet (Agathis australis), 
rankat som världens näst största träd mätt i stammens volym (Fitter 2010). På grund av 
Européernas flitiga användande av Kaurin fanns det inte mycket kvar utav Kauriskogarna vid 
1900-talets början. Idag görs mycket för att bevara de få gamla träd som finns kvar (Orwin 
2013). Ett stort problem som drabbar träden är sjukdomen ”Kauri dieback”. För att förhindra 
sjukdomen från att ta död på träden uppmanas vandrare att rengöra och spraya sina kängor, 
samt hålla sig på leden och inte kliva på Kauriträdens rötter, detta på grund av att smittan 
sprids med förflyttad jord (Keep Kauri Standing 2014).  
 
Podokarpskogen är viktig för en stor del av Nya Zeelands fauna, särskilt fåglar som är den 
dominerande gruppen av inhemska vertebrater (Brockie 2012). Det finns 32 arter av 
inhemska fåglar som lever i skogsmiljöer (Brockie 2012), flera flyglösa såsom 
nationalsymbolen kiwifågeln (Fitter 2010). Tillsammans med flyglösa fåglar finns bland 
annat många tättingar, papegojor, gökar och introducerade hönsfåglar (Fitter 2010). Flera av 
skogens fågelarter är kritiskt hotade och håller på att minska i antal. I början av 2000-talet 
uppskattade ornitologer att det fanns 1 100 Little Spotted Kiwi (Apteryx owenii), 10 000–20 
000 Great Spotted Kiwi (Apteryx haastii), 5 000 Saddlebacks (Philesturnus carunculatus), 1 
400 Kōkako (Callaeas cinerea) och 85 Kākāpō (Strigops habroptilus) (Brockie 2012). 
Kākāpōn är en papegoja som nu bara finns på öar utanför kusten, trots detta har antalet ökat 
till ungefär 120 stycken år 2010. Den klassificeras ändå som kritisk hotad (Fitter 2010). 
 
Den andra kategorin skog på Nya Zeeland, sydbokskog, domineras av bokarna Hard beech 
(Nothofagus truncata), Red beech (Nothofagus fusca), Silver beech (Nothofagus menziesii) 
och Black beech (Nothofagus solandri) (Walrond 2013). I övrigt är vegetationen relativt 
fattig. Sydbokskog påträffas på Sydön, som har ett kallare och fuktigare klimat samt 
näringsfattig jordmån (Fitter 2010). Den förekommer även i bergsområden på nordön 
(Walrond 2013). 
  
De alpina och subalpina habitaten utgör en kärv miljö men innehar ändå en unik 
biodiversitet. Dessa är också de minst förstörda områdena i landet på grund av att miljön inte 
lämpar sig för jordbruk eller skogsbruk (Fitter 2010). Dock hotas ekologin istället av 
introducerade däggdjur, huvudsakligen getter (Fitter 2010). 
 
På Nya Zeeland finns över 16 sjöar som är större än 50 km², på Nordön är de flesta sjöar av 
vulkaniskt ursprung medan de på Sydön är glaciala (Fitter 2010).  Dessa är viktiga habitat för 
många arter, särskilt för inhemska vattenfåglar som häckar i sjöar. Det kan exempelvis vara 
arter av skarvar, tärnor, svanar och andfåglar (Fitter 2010). 
 
Floderna på Nya Zeeland kan vara flera kilometer breda och består av många vattenfåror 
varierat med flodbäddar i olika mönster (Fitter 2010). Dessa heter ”braided rivers” (flätflod) 
och innehar viktig och unik, men hotad, ekologi (Fitter 2010). Den inhemska floran är 
anpassad till den föränderliga miljön men många floder har invaderats av invasiva växter, 
särskilt vide (Fitter 2010). Dessa binder sediment, skapar permanenta öar och kanaler och 
förstör habitat för inhemska arter. Wrybill (Anarhynchus frontalis) är en av alla inhemska 
fågelarter som trivs i braided rivers. Floderna är dessutom hotade av vattenuttag för 
industriellt jordbruk (Fitter 2010).  
 
Den största delen av jordbruksmarker och städer i Nya Zeeland har kommit till under de 
senaste 160 åren och har sedan människan kom expanderat från 0 till 60 % av landytan 
(Fitter 2010).  
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1.3.3 Människans påverkan 
Nya Zeeland var den sista stora landmassan som koloniserades av människor (Craig m.fl. 
2000) men under en relativt kort period har människans påverkan på naturen varit stor.  
För ca 750 år sedan (AD 1250-1300) kom polynesiska kolonister till Nya Zeeland, förfäderna 
till dagens Maorier. När de första människorna dök upp började också landets ekosystem 
påverkas och förlust av biologisk mångfalden tog fart. De huvudsakliga orsakerna var då jakt, 
samlande, konkurrens från införda arter och även tidigt jordbruk (Wilmshurst 2012). Från 
tidiga arkeologiska fyndplatser har man sett att de först utnyttjade mängden stora fåglar som 
då existerade, såsom arter av moa, gäss, svanar, pingviner, skarvar. Man jagade även 
sjölejon, och sälar för dess päls (Wilmshurst 2012). Den intensiva jakten resulterade i snabb 
utrotning av flera arter. Särskilt de stora, flyglösa fåglarna med långsam 
fortplantningsförmåga var hårt drabbade och inom några hundra år var många av dessa arter 
helt utrotade (Wilmshurst 2012).  
 
Vid sin ankomst till Nya Zeeland hade Maorierna med sig två däggdjur; Kiore (polynesisk 
råtta) och Kurĩ (hund) (Wilmshurst 2012). Råttan hade man med sig i kanoterna som föda 
och när de väl kom till Nya Zeeland kunde de snabbt etablera sig, tack vare en låg konkurrens 
bland rovdjur (Campbell och Hutching 2011). Råttan är det djur som efter människan har 
haft störst påverkan på naturen och djurlivet (Campbell och Hutching 2011). Den orsakade 
genom predation utrotning av flera små arter på kort tid. Maorierna introducerade ett antal 
plantor från sina tropiska hemländer, för att odla främst till mat (Wilmshurst 2012).  
 
Mellan 1769 och 1777 gjorde Captain James Cook resor till Nya Zeeland. Han introducerade 
olika växter och djur från det norra jordklotet. Därefter, från början av 1800-talet, följde 
brittiska immigranter (Nathan 2013). Västerländsk filosofi och civilisation förde med sig 
vetenskap. Men före man fått kunskap och förståelse för hur begränsade resurser är på en 
relativt liten ö introducerades systematiskt en svindlande blandning av europeiska, asiatiska 
och australiska djur, fåglar och plantor in i landet. En av de mest skadliga har varit Australian 
brushtail possum - eller pungräv (Trichosurus vulpecula) (Campbell och Hutching 2011). De 
infördes för att etablera pälshandel (Hutching 2013). 
 
Medan Maorierna huvudsakligen orsakat problem genom jakt var Européernas största 
påverkan jord- och skogsbruk (Wilmshurst 2012). Man tog i princip bort det som inte gick att 
bruka eller tjäna pengar på. Nya Zeelands skogar lämpade sig inte för jordbruk och många 
stora barrträd avverkades (Wilmshurst 2012). Även våtmarker förstördes för att göra plats åt 
jordbruksmarker, genom att dränera stora områden (Wilmshurst 2012).  
 
Tillsammans skapade Maorierna, Européerna och införda djur och växter stora konsekvenser 
för Nya Zeelands ursprungliga arter och ekosystem. De fåglar som dog ut först var de tunga 
och flyglösa moa-fåglarna som var ett lätt byte för Maorierna (Wilson 2012). Senare har ännu 
fler arter utrotats och den totala listan över kända utrotade arter inkluderar en fladdermus, 
minst 51 fågelarter, tre grodor, tre ödlor, en sötvattensfisk, fyra växtarter och ett antal 
invertebrater (Holdaway 2012). Över tiden har minskningen av arter varit störst i de norra 
delarna av Nordön. De naturliga ekosystemen har minskat drastiskt. Vid början av 2000-
talet fanns bara 10 % av landets våtmarker kvar och skogen hade år 2005 reducerats till 
24,8% av landytan (Wilmshurst 2012). 
 
1.3.4 Bakgrundshistorian till naturvård på Nya Zeeland 
På 1860-talet uttrycktes oro för den snabba minskningen av skog och fågelpopulationer. 1868 
höll Thomas Potts ett tal om naturvård i Nya Zeelands riksdag, förmodligen det första 
någonsin (Nathan 2013). Inte långt därefter, på 1870-talet, lyckades Nya Zeelands 
premiärminister få igenom en skogslag som gjorde det möjligt att skapa skogsreservat. Efter 
två år drogs den in av nästa regering, som en besparingsåtgärd (Nathan 2013). Den 3:e juli 
1890 hölls Nya Zeelands första ”Arbor day” som är en dag tillägnad åt att plantera träd. Idag 
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firas Arbor day den 5:e juni varje år (Nathan 2013). Ökad turism gjorde att sceniska platser 
var nödvändiga att bevara. 1903 inrättades en lag som säkrade reservat och öppnade 
möjligheter för att skapa fler. Vid den här tiden hade redan några utnämnts, som Tongariro 
National Park (Nathan 2013). 
 
Under 1900-talets första halva var miljöproblem inte prioriterat på Nya Zeeland (på grund av 
pågående världskrig) men intresset för naturen ökade ändå i samband med att fler började 
syssla med friluftsaktiviteter som vandring och bergsklättring (Nathan 2013). Viss 
miljöaktivism började ta form under slutet av 1940-talet men det var inte förrän på 60-talet 
som problemen uppmärksammades på allvar. Partiet National Party tog med en sektion om 
naturvård i sitt valmanifest 1960, det var det första politiska partiet som uppvisade oro kring 
miljöproblem (Nathan 2013). Från mitten av 1960-talet och ca 20 år framåt skedde en hastig 
förändring i attityd och miljöaktivism ökade. Avverkning av inhemska träd upphörde nästan 
helt och två nationalparker med låglandsskog bildades, Whanganui 1986 och Paparoa 1987 
(Nathan 2013). 
 
År 2000 kom Nya Zeelands regering ut med en strategi för att vända på nedgången av 
biodiversiteten – New Zealand Biodiversity Strategy. Syftet med den är att restaurera hela 
skalan av naturliga habitat och ekosystem, och upprätthålla eller öka populationer av 
inhemska arter (the Ministry for the Environment 2000).  
 
 

2. Material och metod 
 
Studien är uppbyggd utifrån en månads volontärarbete i Nya Zeeland. Utöver detta har 
litteraturstudier använts för att få inblick i ämnet. Volontärarbetet skedde på Nordön och det 
är också där huvudfokuset för rapporten ligger.  
 
2.1 Volontärarbete med Conservation Volunteers NZ 
För studien gjordes en resa till Auckland, på Nordön. Detta för att under fyra veckor delta i 
fyra olika bevarandeprojekt som pågick runt omkring Auckland. På så sätt fick författaren en 
inblick i hur arbetet i dessa projekt kan gå till och vad det är för olika typ av jobb som utförs. 
Namnen på de projekt författaren deltog i var Auckland Southern Parks - Hunua Ranges, 
DOC – Hikurangi, Weiti Reserve och Western Reserve, dessa är numrerade 1-4 i resultat och 
bilagor. Beskrivningar och arbetsdagbok ifrån dessa projekt finns som bilagor. Som bilaga 
ligger även organisationens projektbeskrivningar, dock saknas projekt 3 på grund av 
ändringar i programmet. Under veckorna arbetade man i grupp om 7-10 volontärer och en 
gruppledare (anställda som ”Teamleader” för Conservation Volunteers NZ). Vecka 1-2 var 
Michelle Brinsden gruppledare och under vecka 3-4 var Ashley Carden grupledare. Dessa två 
har också använts som muntliga källor i rapporten. Övriga personer som påträffades var till 
exempel markägare, lokala volontärer och anställda för Department of Conservation.  
 
2.2 Litteraturstudier 
Under projektets gång har framför allt tryckt litteratur, websidor, artiklar och 
forskningspublikationer använts. Sökord som användes var bland annat ”conservation New 
Zealand”, ”biodiversity”, ”ecosystem loss”, ”volunteering”. En stor del av all fakta har 
inhämtats från Department of Conservation, den största naturvårdsorganisationen på Nya 
Zeeland.  
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3. Resultat 
 
3.1 Skyddad natur 
Som en del i Nya Zeelands naturvårdsarbete skyddas natur på flera olika sätt. Syftet med 
skyddade områden är att bevara biodiversitet samt underhålla och förvalta områden med 
värdefulla natur- eller kulturförhållanden. Ett annat syfte är också att göra områden 
tillgängliga för rekreation och lärande (Molloy 2012). Det finns omkring 60 olika typer av 
skyddade områden på Nya Zeeland (Molloy 2012). Dessa kan delas in i sex viktiga 
skyddsformer (Fitter 2010, figur 1); 
 

 National park  

 Forest park 

 Conservation estate 

 World Heritage Area 

 Marine park 

 Marine reserve 
 
Alla dessa har olika hög grad av skyddsvärde och 
deras syften kan skilja sig en del. Nationalparker är 
de mest välkända, det finns 14 stycken i hela landet 
(Fitter 2010). Fyra ligger på Nordön, nio på sydön 
och en på Stewert Island – landets sydspets. Totalt 
täcker de ca 11,5 % utav landet (Molloy 2012). Den 
första nationalparken grundades 1894 – Tongariro 
national park på Nordön (Molloy 2012).  
 
World Heritage Area (världsarv) är världsunika 
områden listade av UNESCO, i Nya Zeeland finns det 
tre världsarv. Det är Tongariro national park på 
Nordön, Te Wāhipounamu – sydvästra Nya Zeeland 
och New Zealand sub-Antarctic Islands (UNESCO 
2014). Utöver nationalparker och världsarv finns en 
rad exempel på mindre skyddsformer. På kartan 
(figur 1) kan man se områden med Forest park, 
Conservation estate, Marine park och Marine reserve.  
 
Nya Zeelands natur och dess resurser skyddas även av ett antal lagar, gemensamt för dessa är 
att de handlar om hållbarhet och principer för hur naturens resurser får användas. De flesta 
förvaltas av The Ministry for the Environment (The Ministry for the Environment 2013). The 
Resource Management Act från 1991 är den viktigaste lagen. Den fastställer hur miljön ska 
hanteras på i stort sett alla plan så som vatten, luft, mark, kustmiljön och den biologiska 
mångfalden (The Ministry for the Environment 2013). 
 
Totalt finns det mer än 17 000 skyddade områden i Nya Zeeland, 8,6 miljoner hektar (Molloy 
2012). Mer än 30 % av landytan är skyddad medan resterande 70 % land och den största 
delen av havet fortfarande förvaltas ohållbart (Craig m.fl. 2000). Att 30 % av landytan är 
skyddad kan verka mycket, men faktum är att den största andelen skyddad mark ligger i 
högre bergszoner som vanligtvis är mindre produktiva. Många miljöer i högre bergsområden 
är fortfarande dominerade av inhemska arter medan det i låglandet är stor brist på 
ursprungliga miljöer (The Ministry for the Environment 2007). Detta beror på en mer 
intensiv markanvändning i låglandet, på mark som ofta är privatägd. Produktiva 
låglandsområden med hög biodiversitet är underrepresenterade i den skyddade arealen och 
på allmän mark finns det inte mycket av exempelvis våtmarker, sanddyner, bäckar och 
subalpina gräsmarker (The Ministry for the Environment 2007).  
 

Figur 1. Karta över skyddade områden. Hämtad från 
Department of Conservation (2014 c). 
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3.2 Organisationer 
Department of Conservation (DOC) är den ledande organisationen som sysslar med 
bevarande av natur- och kulturarv i Nya Zeeland. De är en statlig organisation som har 
ansvaret att tillråda ministrar och regeringen angående natur- och kulturfrågor (Department 
Of Conservation 2014b). Det är också de som har huvudansvaret för all skyddad natur i 
landet. Under många år var organiseringen mycket rörigare än idag. Flera olika avdelningar 
och styrelser fanns, med ansvarsområden som överlappade varandra. En ny regering 1984 
tog tag i problemet och år 1987 sattes DOC ihop för att ta hand om alla parker och reservat, 
samt skydda inlandets vatten och det inhemska växt- och djurlivet (Nathan 2013). Men det 
finns ändå en rad organisationer som i olika skala sysslar med naturvård, arrangerar 
volontärarbete och engagerar lokalbefolkning.  
 
Conservation Volunteers New Zealand (CVNZ) är den organisation som höll i projekten som 
författaren deltog i som en del i den här studien. De samarbetar med DOC och sysselsätter 
både volontärer från hela världen och från närområden. Organisationen finns även i 
Australien, det var där den startade 1982. De utökade sig till Nya Zeeland ganska nyligen, 
2006 (Conservation Volunteers 2011b). Deras mål de arbetar mot är en sund, hållbart 
förvaltad miljö med god diversitet samt att engagera samhället i miljöarbete (Conservation 
Volunteers 2011c). Några exempel på andra volontärorganisationer som jobbar med 
naturvård på Nya Zeeland är International Student Volunteers (ISV), Kaya Responsible 
Travel, Blue Voluntours etc. (Go Overseas 2016). De har en variation av program men 
gemensamma mål gällande naturvård. 
 
3.3 Naturvårdande projekt 
Framgångsrika naturvårdande projekt är avgörande för Nya Zeelands framtid när det gäller 
bevarande av ursprunglig biodiversitet. Engagemang krävs av alla led från regeringen ner till 
enskilda markägare även om det är DOC som har huvudansvaret för hur projekten ska skötas 
och vilka mål som ska uppnås (Craig m.fl. 2000). För att göra det lättare för föreningar, 
lokala myndigheter och individer sattes en guide med riktlinjer för naturvårdsprojekt ihop av 
DOC 2001. Där finns information och erfarenheter från olika restaureringsprojekt beskrivna 
(Davis och Meurk 2001). 
 
Lyckad förvaltning av naturliga ekosystem kan reducera behovet av framtida ingripande och 
det finns olika faktorer att ta i beräkning beroende på vilket typ av ekosystem som förvaltas 
(Cohen-Shacham m.fl. 2016). I DOCs guide finns detta detaljerat beskrivet för de vanligast 
förekommande ekosystemen på Nya Zeeland (Davis och Meurk 2001). I guiden belyses att för 
att upprätthålla ett restaurerat projekt krävs ofta 3-5 år utav underhåll. Det krävs också att 
kontroll av ogräs och invasiva arter görs kontinuerligt (Davis och Meurk 2001). I tabell 1 ges 
en översikt över de olika typer av naturvårdande projekt som bedrivs på Nya Zeeland idag 
(Davis och Meurk 2001, Conservation Volunteers 2014). Dessa beskrivs mer ingående i 
kommande avsnitt. 
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Tabell 1. Olika typer av naturvårdande projekt som pågår på Nya Zeeland, delprojekt och vilka författaren deltog i 

under volontärvistelsen (numrerade projekt). Beskrivningar över de olika projekten finns under nedanstående 
rubriker. I bilaga 2-4 finns projektbeskrivningar för de specifika projekt författaren deltog i. 

Projekt Delprojekt/metoder Projektnr. 

Restaurering av naturliga habitat Avlägsna föroreningar    3 4 

Markförberedning     

Bekämpning av invasiva arter 1 2   

Plantering     

Bekämpning av invasiva arter Exkluderande staket     

Utrotning 1    

Ogräsbekämpning  2   

Ökning av inhemska arter Fröinsamling  1 2   

Fortplantning  2   

Uppfödning     

Flytta arter     

Forskningsprojekt Undersökning     

Övervakning     

Informationsspridning Internet     

Event     

Volontärarbete 1 2 3 4 

Öka rekreationsvärden 1  3 4 
 
3.3.1 Restaurering av naturliga habitat 
I guiden framtagen av DOC (Davis och Meurk 2001) rekommenderas att som en del i 
restaurering av ett habitat på ett effektivt framgångsrikt sätt ska en restaureringsplan tas 
fram. En sådan plan bör täcka åtminstone 5 år och innehålla kartläggning av området 
(juridiska gränser, mänsklig användning, miljömässiga gradienter, landformationer, 
förekommande arter etc.). Att ta reda på områdets historia och vilka arter som lämpar sig för 
plantering anses också vara ett viktigt steg enligt guiden (Davis och Meurk 2001). 
 
För att göra det möjligt för plantering och en utveckling i rätt riktning av ett restaurerat 
område behövs ofta föroreningar avlägsnas från området i den mån som är möjligt 
(Cohen-Shacham m.fl. 2016). Föroreningar kan t.ex. vara sopor som har dumpats på ett ställe 
under många år. Till detta delprojekt räknas också all form av sanering i större skala in. 
Denna metod tillämpades i CVNZs projekt 3 och även i projekt 4 (se tabell 1, bilaga 1). 
Bakgrunden till projekt 3 0ch 4 var att flodbanken till Weiti river utanför Auckland var 
förorenad av avfall som dumpats av privatpersoner och industrier under flera år vilket var ett 
hinder för fortsatt restaurering i området (Carden muntl.).  
 
Att bekämpa ogräs och invasiva arter ingår ofta i restaureringsprojekt på Nya Zeeland (Davis 
och Meurk 2001). Detta och olika typer av projekt på Nya Zeeland som syftar till bekämpning 
av invasiva arter finns beskrivet under nästa rubrik. 
 
I guiden rekommenderas att markförberedning bör göras innan plantering av inhemska 
växter. De metoder som används för att upparbeta jorden är antingen för hand (med en 
dikesspade eller kofot) eller maskinellt och vegetation rensas bort (Davis och Meurk 2001). 
Före plantering bestäms antal och typ av växtarter med hjälp av en ekologs expertis (Davis 
och Meurk 2001). Det är bäst att plantera växter i grupp för att härma naturliga mönster. 
Känsliga arter planteras i skyddade områden eller mikrohabitat och arter som ger nektar, 
frukt och frön åt fåglar prioriteras (Davis och Meurk 2001).  
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Korridorer mellan kvarvarande ekosystem eller restaurerade områden är viktiga för faktorer 
som spridning, genetiskt utbyte och näringsflöde. I stadsmiljöer kan rekreationsområden 
fungera som sammankopplingar mellan naturliga habitat (Davis och Meurk 2001). Genom 
att restaurera områden som kan fungera som korridorer kan slutresultatet av projektet gynna 
både biodiversiteten och människors behov. Figur 2 visar på ett sådant lyckat exempel (Davis 
och Meurk 2001). 

 
3.3.2 Bekämpning av invasiva arter 
Introducerade däggdjur kan förstöra naturliga ekosystem på flera sätt, genom att äta växter, 
frukt och frön, eller andra inhemska djurarter om det är ett rovdjur (Cohen-Shacham m.fl. 
2016). Inhemska arter tvingas konkurrera med invasiva om mat och yta (Davis och Meurk 
2001). Flera olika metoder som alla syftar till att exkludera eller utrota djuret i fråga pågår på 
Nya Zeeland. Ogräsbekämpning och utrotning var de delprojekt som genomfördes i CVNZs 
projekt 1 och 2 (se tabell 1, bilaga 1).  
 
Exkluderande staket används på många områden i Nya Zeeland, ofta för att hålla borta 
betande djur som kanininer och hjortdjur (Davis och Meurk 2001). För att hålla borta 
däggdjur som pungrävar, katter, råttor och mårddjur används också staket. Ett staket 
anpassat för just detta ändamål har designats och är utformat för att hålla ute 13 skadliga 
däggdjur (Zealandia 2014).  
 
Vid utrotning av arter har mest fokus legat på pungräven (Trichosurus vulpecula), då den 
har varit en av de mest skadliga bland introducerade däggdjur (Campbell och Hutching 
2011). Metoder som används på olika typer av djur är fällor, avskjutning och den mest 
omtalade; gift (Davis och Meurk 2001). Sedan 1950-talet har man använt giftet 1080 
(natriumfluoracetat). De största projekten har varit spridning över stora ytor från helikopter 
(Nathan 2013). Giftet har effektivt utrotat pungrävar och gnagare. Men även inhemska arter, 
jaktvilt och, i enstaka fall, hundar har drabbats. Detta har skapat en stor tveksamhet till 
användning av 1080 (Eason m.fl. 2010). Brodifacoum har länge varit det enda alternativet till 
1080 men undersökningar har gjorts och det finns andra alternativ. Dock finns det olika 
fördelar och nackdelar med alla föreningar. Ett idealt gift ska kunna utrota pungrävar, råttor 
och möss samt vara relativt lättnedbrytbart (Eason m.fl. 2010). Vid pestkontrollering av 
pungrävar under CVNZs projekt 1 (se tabell 1, bilaga 1) motarbetades problemet med gift, 
genom att arbeta med fällor utformade på ett sätt som gör att bara måldjuret ska kunna 
komma in och bita sönder en påse med gift (pelletsform). Det är främst fåglar som ska 
hindras från att få i sig giftet (Brinsden, muntl.). I volontärprojektet som författaren deltog i 
under examensarbetet var dessa fällor utplacerade längs en uppmärkt sträcka i en regional 
park; Hunua Ranges (se tabell 1, bilaga 1). 
 

Figur 2. Före restaurering till vänster och efter restaurering till höger. Ett exempel på lyckad restaurering som 
uppfyller flera behov (Davis och Meurk 2001). 
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Ogräs i form av invasiva örter, buskar, träd eller rankor dyker ofta upp i Nya Zeelands 
naturliga ekosystem. Flera utav dessa hindrar förnyelse och kan skada kvarstående inhemska 
arter. De konkurrerar om ljus, väte, yta och näring (Davis och Meurk 2001). Inom flera av 
Nya Zeelands naturvårdande projekt görs ogräsbekämpning med hjälp av en rad olika 
metoder så som ringbarkning, rensa för hand, mekanisk röjning, bekämpningsmedel, skugga 
ut invasiva arter genom tät plantering av inhemska arter eller introducera arter som kan slå 
ut de invasiva (biokontroll) (Davis och Meurk 2001). När invasiva arter rensats bort finns det 
möjlighet för inhemska arter att ersätta dem (Cohen-Shacham m.fl. 2016). Under CVNZs 
projekt 2 (se tabell 1, bilaga 1) användes en kombination av de olika metoderna; såga ner 
invasiva träd (rensa för hand) för att sedan applicera bekämpningsmedel på roten som blev 
kvar. Även ogräs kring planterade inhemska plantor rensades bort. Ett problem vid 
användande av bekämpningsmedel är, precis som vid användning av gift, risken för att övriga 
inhemska arter drabbas (Davis och Meurk 2001). Även vid mekanisk röjning finns risken för 
att inhemska arter skadas.  
 
3.3.3 Ökning av inhemska arter 
För att öka antalet inhemska arter i områden där dessa minskat kan fröinsamling och olika 
metoder av fortplantning användas. Målet är ofta att anskaffa och ha en genetisk bas med 
plantor som matchar området de ska planteras ut på (Lippitt m.fl. 1994) Motståndskraften 
som växter inom ett område har är inte alltid densamma i andra populationer och därför 
rekommenderar Davis och Meurk (2001) i guiden att man bör samla in i närheten utav 
platsen man avser plantera på. Beroende på art kan det ta 1-2 år från fröinsamling tills dess 
att plantan är redo att planteras ut (Davis och Meurk 2001). CVNZs projekt bidrar till 
fröinsamling och detta tillämpades under CVNZs projekt 1 (se tabell 1, bilaga 1). Under 
författarens volontärperiod samlades frön från trädet Kanuka (Kunzea ericoides) in i 
områden söder om Auckland, i närheten av tänkt plantering. En större fröinsamling gjordes 
också i CVNZs projekt 2 (se tabell 1, bilaga 1) då frön från arten Cabbage tree (Cordyline 
australis) samlades in. Dessa växer i våtmarksområden och tanken var att fler träd skulle 
planteras inom samma område som insamlingen skedde (Brinsden, muntl.). Även sticklingar 
togs från en art av släktet Hebe. De planterades i plastrukor för tillväxt och senare 
utplantering. Många beställer sina plantor från plantskolor och laboratorier. (Davis och 
Meurk 2001). 
 
På center för inhemska arter jobbar man med uppfödning av specifika djurarter för att öka 
individantalet. Målet med detta är att kunna släppa ut arter där de har en chans att 
reproducera och etablera sig (Department of Conservation 2009). Flytt av arter är en 
annan metod för att öka eller få en ny population i ett område. Det kan gälla både växter och 
djur. Att flytta arter är komplicerat och många gånger har det visat sig var kostsamt och 
risfyllt, men i vissa fall nödvändigt (Department of Conservation 2016h) 
 
3.3.4 Forskningsprojekt 
För att kunna planera och genomföra naturvårdsprojekt på ett framgångsrikt sätt är det 
nödvändigt att göra vetenskapliga kontrollerade undersökningar innan, under och efter 
olika projekt. Detta kan innefatta systematisk insamling av data och inventeringar av 
områden (Davis och Meurk 2001). Genom övervakning av genomförda projekt på ett 
systematiterat sätt kan man mäta hur lyckat projektet varit i förhållande till uppsatta syften 
och målsättningar (David och Meurk 2001). Metoder som används för övervakning bör vara 
så okomplicerade som möjligt, standardiserade och möjliga att upprepa. Fasta provytor för 
växtinventering och foton för att se ekologiska förändringar är exempel på enkla metoder 
(Davis och Meurk 2001). Vid mer avancerad övervakning mäts flera indikatorer. Några 
exempel är spridning/frekvens av ogräs, täckningsgrad av ormbunksväxter, mossor och 
lavar, antal fåglar och invertebrater etc. (Davis och Meurk 2001). Övervakning av djurarter 
sker med flera olika metoder. Vid övervakning av fladdermusen Lesser short-tailed Bat 
(Mystacina tuberculata) har man använt sig av bland annat kameraövervakning. Man har 
också märkt individer med metallringar, en metod som tyvärr har skadat fladdermössen. Ett 
nyare sätt är olika former av taggar eller mikrochips (Department of Conservation 2016c). 
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3.3.5 Informationsspridning 
För att få spridning av information kring naturvårdsarbete och för att få fler att engagera sig i 
sådant arbete kan data och resultat från olika projekt delas via internet. Webbsidor kan 
användas för att förmedla information om arter, kommande projekt, kartmaterial, 
restriktioner med mera. Internet är ett snabbt och relativt enkelt sätt att sprida kunskap och 
nyheter. Det är alltfler som idag väljer att använda sig av internet både privat och i 
jobbsammanhang (Sandström och Karlsson 2000).  
 
Event kan involvera människor och locka en större målgrupp. Det kan exempelvis vara 
tävlingar, speciella dagar eller lokala aktiviteter som är kopplade till naturvård (Department 
of Conservation 2016a).   
 
Volontärarbete är en stor grund för engagemang och informationsspridning. Allmänt 
deltagande i naturvårdsarbete på Nya Zeeland har ökat mer och mer de senaste åren (Nathan 
2013) och under projektdeltagandet var grupperna fulla nästan varje vecka. Conservation 
Volunteers har både lokala och inresta volontärer året runt (Carden, muntl.) Genom 
volontärarbete kan fler människor få inblick och ökad kunskap i naturvårdande projekt 
(Galbraith 2013). Eftersom många volontärer kommer ifrån olika delar av världen 
(Conservation Volunteers 2011b) kan informationen spridas globalt.  

 
Projekt som syftar till att öka rekreationsvärden kan skapa ett ökat intresse för naturen 
hos allmänheten. Genom att göra stigar mer framkomliga, allmänna platser mer attraktiva 
och sätta upp självguidande skyltar kan ökat intresse uppnås (Cessford 1999). Förutom att 
öka rekreationsvärden kan också välordnade stigar, skyltar, rastplatser med mera syfta till att 
kanalisera besökare och på så sätt skydda känsliga områden (Emmelin m.fl. 2010) från 
smittor exempelvis. I både CVNZs projekt 1, 3 och 4 (se tabell 1, bilaga 1) utfördes 
arbetsuppgifter som syftar till att öka rekreationsvärdet. Det var bland annat preparerande av 
stigar, avlägsnande av föroreningar och underhåll av faciliteter. 
 
3.3.6 Framgångar med naturvårdsprojekt på Nya Zeeland 
Några konkreta framgångar som man har lyckats med sedan bildandet av DOC är att öka 
individantalet bland flera utrotningshotade arter, såsom Kākā (Nestor meridionalis), Kōkako 
(Callaeas cinerea), Takahē (Porphyrio hochstetteri) och Kākāpō (Strigops habroptilus). Man 
har fått en effektivare utrotning av invasiva arter, från att avlägsna utvalda skadedjur på 
öarna till att kunna få bort alla introducerade däggdjur inklusive gnagare (Mansfield 1996). 
Man har även skapat ”öar på fastlandet” genom att sätta upp staket (Nathan 2013). Hov- och 
klövdjur har utrotats från öar upp till 12 000 hektar, katter från områden upp till 3000 
hektar, pungrävar och råttor från områden upp till 2000 hektar. Gnagare har utrotats från 60 
öar (Craig m.fl. 2000). Mer detaljerat vilka metoder som har använts för olika lyckade 
projekt synliggörs i tabell 2.  
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Tabell 2. Exempel på några lyckade projekt som finns listade hos DOC (2016b) och vilka metoder som använts i de 
olika projekten. Se länk för beskrivningar av projekten 

Namn på projekt Syfte Projektbeskrivning Metoder som använts 

Operation Egmont Minska antalet 
råttor, possums 
och hermeliner 

(Department of 
Conservation 2016 d) 

Utrotning med hjälp av 
1080 gift 

Toutouwai - Robin's 
Return project 

Öka 
populationen av 
North Island 
robin (Petroica 
longipes) 

(Department of 
Conservation 2016 e) 

Flytt av fåglar från ett 
annat område, 
övervakning 

Rat eradication on 
Campbell Island 

Utrota råttor 
från Campbell 
Island 

(Department of 
Conservation 2016 f) 

Spridning av brodifacoum 
med helikoptrar 

Monitoring southern 
royal albatross on 
Campbell Island 

Få bättre 
förståelse för 
fortplantning 
hos Southern 
Royal albatross 
(Diomedea 
epomophora) 

(Department of 
Conservation 2016 g) 

Övervakning  

 
3.4 Volontärer i naturvårdsarbete 
Conservation Volunteers är beroende av deltagande från volontärer för att kunna finansiera 
och genomföra projekten (Brinsden, muntl.) och även större organisationer såsom DOC 
använder sig av volontärarbetare. 
 
En aspekt som också bör tas med i termen ”volontärarbete” är det arbete jordbrukare och 
andra markägare lägger ner på naturvård på sin mark. En stor del av Nya Zeelands yta är 
privatägd och det är därför viktigt att markägare väljer att förvalta sina ägor på ett hållbart 
sätt (The Ministry for the Environment 2007). Detta gäller särskilt låglandsklimat såsom 
våtmarker. Myers m.fl. (2013) anser att skydd av privatägda våtmarker hänger helt på frivillig 
förvaltning. Nya Zeelands markägare visar redan ett växande intresse och engagemang i 
naturvård, vilket är positivt för landets framtid. Detta bekräftades under CVNZs projekt 2 (se 
tabell 1, bilaga 1) då arbetet gjordes hos en markägare som hade valt att ta hjälp av volontärer 
med restaurering av ett våtmarksområde. Regeringen försöker hitta vägar till att ge mer 
support och uppmuntra privata markägare (The Ministry for the Environment 2007). 
 
3.4.1 Fördelar med volontärarbete 
Fysiskt och ekonomiskt stöd var från början den viktigaste fördelen med involvering från 
allmänheten. Med detta kom en rad andra positiva effekter och det har visat sig att 
volontärarbete kan gynna både individen, projekt i fråga, och samhället generellt (Galbraith 
2013).  
 
En utav Nya Zeelands öar, Tiritiri Matangi, används internationellt som ett exempel över 
lyckad förvaltning och naturvård. I projekt som gjorts på ön har frivilligt deltagande bland 
allmänheten varit vanligt och därför har olika fördelar med volontärarbete kunnat 
identifieras (Galbraith 2013).  
 
Trots tveksamhet till trovärdighet i data insamlat av volontärer har det visat sig vara 
användbart. Volontärer kan med rätt träning och utrustning samla in en stor volym av data. 
Ofta är samma mängd data inte möjligt för experter att samla in, då det kräver finansiering 
och mer avancerad logistik. Data insamlat av professionella ger emellertid högre kvalitet men 
i vissa fall är kvantitet prioriterat (Moffett och Neale 2015). Galbraith (2013) tar upp att 



13 
 

projektet på Tiritiri Matangi alltid har varit beroende av volontärer och involvering från 
allmänheten.  
 
Volontärarbete gynnar den enskilda individen på flera sätt. Det kan till exempel vara 
personlig utveckling, ett ökat socialt nätverk samt en känsla av tillhörighet. Dessutom får 
volontärer chans att se unika arter och besöka platser som annars är reglerade för 
allmänheten (Galbraith 2013). Volontärarbete har i en psykologisk aspekt visat sig öka 
individers välbefinnande, bland annat genom känslan av att bidra till något större och att 
bemästra nya färdigheter (Thoits och Hewitt 2001). 
 
Ur ett samhällsperspektiv går det också att hitta positiva effekter av volontärarbete. 
Deltagande i projekt utbildar och skapar kopplingar till naturen, som i sin tur kan leda till 
ökad insikt i miljörelaterade problem (Moffett och Neale 2015). Projekten kan stärka länken 
mellan allmänheten och forskarvärlden. De skapar också förståelse för ekologiska koncept 
utanför professionella och akademiska världar (Galbraith 2013).   
 
3.4.2 Nackdelar med volontärarbete 
Under det nämnda projektet på Tiritiri Matangi var tillämpningen av volontärer först 
omtvistad. Myndigheter och traditionella ekologer ansåg att processen av en ekologisk 
restaurering skulle ske helt på vetenskapligt vis (Galbraith 2013). Trots att det visade sig 
framgångsrikt att ta hjälp av volontärer ligger det viss sanning i de tvivlande åsikterna. Data 
insamlad av volontärer kan variera i kvalitet eller sakna tillförlitlighet och misstag sker oftare 
(Moffett och Neale 2015). Därför krävs noggrann övervakning och instruktioner (Davis och 
Meurk 2001). Ett annat problem kan vara varaktighet i arbetet, som influeras av föränderligt 
medlemsantal eller missnöje i programmets utformning (Moffett och Neale 2015). Davis och 
Meurk (2001) poängterar vikten av att inte överarbeta volontärer, då risken för misstag ökar 
och vissa kanske inte återkommer.     
 
 

4. Diskussion 
 

4.1 Hur organiseras och bedrivs naturvård på Nya Zeeland? 
Idag har DOC huvudansvaret för all skyddad natur på Nya Zeeland (Department of 
Conservation 2014b) och detta har lett till effektivare och mer kontrollerad naturvård än 
tidigare, med hjälp av gemensamma mål och en tydlig plan för förvaltning över områden 
(Mansfield 1996). I princip all naturvård sker under ledning av DOC. Detta speglades även i 
CVNZs projekt 2 (se bilaga 1) då vi arbetade tillsammans med två medarbetare från DOC. Att 
en samlad organisation styr naturvårdsarbetet tror jag är bra. Det leder till att projekten 
fortlöper konsekvent och noggrant. Trots att arbetare byts ut har man ändå en kontinuerlig 
övervakning över genomförda projekt. Cohen-Shacham m.fl. (2016) konstaterar också att det 
är viktigt att organisationer sammarbetar mot likvärdiga mål. 
 
Bland de naturvårdande projekt som analyserades i rapporten kan konstateras att mest fokus 
i Nya Zeeland ligger på bekämpning av invasiva arter. Flera studier har visat att invasiva arter 
kan ha en stor effekt på ekosystem på öar (Blackburn m.fl. 2004, Russell m.fl. 2015). En 
metod som tillämpas och som också genomfördes i CVNZs projekt är användandet av gifter 
för att bekämpa invasiva arter. Dettas är omdiskuterat och som skrevs i resultatet har flera 
problem dykt upp under användandet av gifter i naturen. Det mest omtalade exemplet är 
användandet av 1080 som har dödat inhemska djurarter och även hundar. Men det finns 
lösningar på problemen och undersökningar pågår för hur gift kan användas utan att skada 
inhemsk natur (Eason m.fl. 2010, Russell m.fl. 2015). Detta är en svår balansgång med tanke 
på hur nödvändigt det är med effektiv utrotning. I CVNZs projekt 1 och 2 (se tabell 1, bilaga 1) 
användes både bekämpningsmedel och gift för att utrota invasiva arter. Davis och Meurk 
(2001) poängterar att inhemska växter kan vara känsliga mot bekämpningsmedel och det är 
därför viktigt att vara försiktig när denna metod används. Risken att skada inhemska arter är 
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ett återkommande problem både när det gäller växter och djur. Det är därför en svårighet att 
hitta rätt metoder som är både effektiva, säkra och selektiva. Vid användandet av possum-gift 
i CVNZs projekt försöker man begränsa problemet genom att använda specialiserade 
possumfällor. En sådan lösning är bra, men fungerar inte då man vill täcka stora områden 
eftersom det är väldigt tidskrävande att övervaka och underhålla fällorna. Detsamma gäller 
vid de metoder som användes till ogräsbekämpning. I två av exemplen över lyckade projekt 
(se tabell 2) användes gift med lyckad utgång. 
 
Något jag saknade i min analys av framgångsrika projekt var konkreta exempel på 
restaurerade områden, där man exempelvis har lyckats avlägsna invasiva arter, planterat 
växter, fått renare vatten etc. Eftersom vi jobbade med dessa typer av projekt under min 
volontärvistelse hade något sådant resultat varit intressant att se. Detta beror nog på att 
sådana typer av projekt tar väldigt lång tid - från start till resultat. I framtiden hoppas jag på 
att få se mer framgångar av den sorten. Sullivan (2016) nämner även bristen på uppföljning 
av många projekt på Nya Zeeland, men också internationellt.  
 
En förvånansvärt hög andel av arbetsuppgifterna under projektveckorna vid CVNZ gick ut på 
att höja rekreationsvärdet i naturområden. Studier har visat att rekreation bidrar till ökad 
miljömedvetenhet. Bernes och Lundgren (2009) menar att de som vistas mer i naturen också 
får en ökad vilja att bevara den. Välordnade stigar, rastplatser, parkeringar m.m. gör det 
enklare för en större del av befolkningen att besöka naturområden. Med detta i åtanke är det 
förståeligt att många sådana projekt görs. 
 
Konflikter mellan Maorierna, Nya Zeelands ursprungsfolk, och regeringen finns. Ett exempel 
är Maoriernas ogillande mot användandet av gifter i naturen, trots att det har varit 
fördelaktigt i utrotning av invasiva arter (Eason m.fl.). Ett annat exempel är att många tidiga 
reservat inrättades av regeringen på mark ägd av Maorierna, vilket ledde till långvarigt 
missnöje. Maorierna har rätt till naturresurser såsom fiske, skog och traditionell mat. Ändå 
är reella erkännanden av traditionell ekologisk kunskap och ansvar för miljön minimal. I de 
flesta fall ligger beslut och kontroll hos regeringen (Craig m.fl. 2000). Under min tid på Nya 
Zeeland hann jag inte märka av detta men jag anser att ett samarbete med 
ursprungsbefolkningen alltid är viktigt, särskilt i miljörelaterade frågor. 
 
I en jämförelse av naturvård på Nya Zeeland och i exempelvis Sverige påträffas både likheter 
och skillnader. Sverige har liknande skyddsformer såsom nationalpark, reservat med olika 
syften och världsarv (Naturvårdsverket 2014).  Andra former är t.ex. biosfärsområden, 
Natura 2000-områden och biotopskydd. Men landet har inte alls samma kritiska problem 
där ett flertal arter är på väg att utrotas. Kanske är det därför endast ca 10 % av Sveriges 
natur är skyddad (Borgströma, Lindborg, och Elmqvist 2013), mot Nya Zeelands 30 % som är 
en relativt hög siffra. Det verkar som att allmänhetens engagemang och vilja att värna om 
naturen är större på Nya Zeeland än i Sverige. Kanske beror det på att förändringarna av 
habitat och arter har varit mer konkreta? 
 
En annan märkbar skillnad är att inslaget av volontärarbete inom naturvård i Sverige i 
huvudsak består av t.ex. slåtter av ängsmarker. Vanligen restaureras och sköts naturreservat 
och nationalparker av staten genom skötselavtal med olika utförare. Dessa kan vara 
markägare, stiftelser, kommuner eller andra organisationer (Naturvårdsverket 2016).  
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4.2 Vilka fördelar/nackdelar finns det med att använda volontärer i 
naturvårdsarbete?  
 
Tabell 3. Utifrån mitt resultat och egna erfarenheter har jag satt upp fördelar/nackdelar med att använda 
volontärer i naturvårdsarbete, uppdelat i de olika perspektiven projekt, samhälle och deltagare. 

Perspektiv Fördelar Nackdelar 

Projekt 

 Effektivare insamling av data 

 Sparar resurser 

 Fysisk hjälp 

 Kostnadseffektivt 

 Kunskap bland deltagare 

 Varierad kvalitet på data 

 Saknar tillförlitlighet 

 Sämre kontinuitet 

 Misstag sker oftare 

 Upplevelsen blir viktigare än 
projektet 

Samhälle 

 Ökad turism 

 Stärker koppling mellan 
allmänheten och 
forskarvärlden 

 Ökad insikt i miljöproblem 

 Lägre kostnader för staten 

 Ökad turism? 

 Ökat slitage 

 Staten förlitar sig på volontärer 
och avsätter därför mindre 
resurser till naturvård 

Deltagare 

 Personlig utveckling 

 Ökat socialt nätverk 

 Uppleva otillgängliga platser 

 Ökat välbefinnande 

 Nya färdigheter 

 Större engagemang för 
naturvård 

 Ökad kunskap om natur 

 Dyrt i vissa fall  

 Höga förväntningar 
 

 
Jag har försökt att identifiera både fördelar och nackdelar med volontärarbete i naturvård, 
ändå är det ganska tomt på den negativa sidan i förhållande till den positiva (se tabell 3). 
Nackdelar var flest under perspektivet ”projekt”. Detta kan bero på den negativa inställning 
som forskare har haft till volontärdeltagare i projekt. Med en skeptisk syn har nackdelar 
granskats och lyfts fram (Cousins m.fl. 2009, Moffett och Neale 2015). Jag tror att det ligger 
viss sanning i nackdelarna men i relation till fördelarna suddas de nästan ut. Om man 
exempelvis sätter kvalitet av data i relation till kvantitet så har kvantitet oftast varit viktigast. 
För att lösa problemen med invasiva arter är snabba resultat viktiga (Russell m.fl. 2015) och 
utan villiga volontärer skulle större resurser krävas för att uppnå samma resultat - både sett 
till arbetskraft och finansiering (Moffett och Neale 2015). 
 
De positiva effekterna för samhället är relevanta med tanke på de globala miljöproblem som 
finns. Att aktivt delta i naturvård kan leda till ökad insikt i miljöproblem och få fler att agera 
mer hållbart i det vardagliga livet. Enligt min åsikt är viktigt att fler får förståelse för ekologi 
och naturens värde i våra liv. Ökad turism kan göra att vi också får bättre förståelse för vad 
som händer globalt. Men ökad turism kan också bli ett problem (Emmelin m.fl. 2010, 
Cessford 1999), därför står det även på den negativa sidan. 
 
Volontärarbete som en form av turism kan förändra naturvårdsprojekt. Jag tror till exempel 
att det kan vara svårt att leva upp till förväntningarna från olika håll; deltagaren förväntar sig 
en upplevelse samtidigt som arbetet måste bidra till något naturvårdande projekt. Cousins 
m.fl. (2009) beskriver agenters sätt att sälja volontärarbete som lockande med fokus på 
marknadsföring. Deras studie gjordes utifrån brittiska reseorganisationer med projekt i 
Sydafrika. Många organisationer använde titlar som ger en bild av att man får komma nära 
vilda djur, spela en viktig roll i naturvårdande projekt etc. Sådana rubriker skapar väldigt 
höga förväntningar och jag tror att många deltar mer i syfte av upplevelsen än själva 
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projekten i sig. Om resebyråer skapar för höga förväntningar kan deltagare lätt bli besvikna 
och detta ser jag som en negativ konsekvens. Under min volontärresa upplevde jag inte 
besvikelse, men jag märkta att några av de andra deltagarna gjorde det. Vissa ville väldigt 
gärna se Kiwifågeln och en del hade förväntat sig att få plantera träd. Sådana förväntningar 
beror förmodligen på hur reseagenter i respektive land marknadsfört resan. 
 
Ur deltagarens perspektiv har många positiva effekter av volontärarbete identifierats. Mina 
personliga upplevelser styrker alla punkter (se tabell 3) och det finns flera studier (framförallt 
från England) som har lyft fram fördelarna volontärarbete har för vårt välbefinnande 
(O’Brien m.fl. 2010, Cousins m.fl. 2009). Jag fick många nya praktiska kunskaper från alla 
volontärprojekt. Jag kände samhörighet med de andra deltagarna och med det kom flera nya 
vänner. Upplevelsen var i sig givande och vi fick chans att se platser som annars inte var 
tillgängliga för allmänheten. 
 
Volontärarbete som turism är etablerat i flera delar av världen (O’Brien m.fl. 2010) och jag 
tror att det skulle kunna tillämpas mer i Sverige. Kanske går det att göra volontärsprojekt till 
en form av turistattraktion även här. Den inkommande turismen har ökat under de senaste 
åren (Tillväxtverket 2014) och många som reser till Sverige skulle förmodligen vara 
intresserade av att delta i naturvårdande projekt, som en upplevelse. Särskilt i den arktiska 
miljö vi har i norra Sverige, som av många anses exotisk.     
 
4.3 Slutsats 
Naturvårdsarbetet på Nya Zeeland har nått lyckade resultat och bedrivs på ett välorganiserat 
sätt under ledning av DOC. Det har också visat sig att användandet av volontärer framför allt 
har positiva effekter och ofta är en nödvändighet för att lyckas, något som kan tas i åtanke 
även i Sverige till exempel. En ökning av volontärresor som innehåller genuina 
naturvårdsprojekt kan nog gynna många. Framtida studier skulle kunna jämföra resultat av 
naturvårdande projekt genomförda av volontärer kontra insatser finansierade av allmänna 
medel.  Har man lyckats med långsiktiga mål och går det att förlita sig på volontärer i 
framtiden?  
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Bilaga 1 – Arbetsdagbok 
 
Under deltagandet i Conservation Volunteers arbetade jag i fyra olika projekt – ett projekt 
per vecka. Nedan följer en beskrivning av de olika områdena samt vilka arbetsuppgifter vi 
hade.  

 

Projekt 1 - Auckland Southern Parks - Hunua Ranges 
Mellan måndag den 7:e april och fredag den 11:e april arbetade jag och min volontärgrupp i 
Hunua Ranges, där delar av området är en regional park som sköts av Auckland Regional 
Council (Auckland Council 2014a). Hunua Ranges täcker 14 000 hektar och innehar den 
största sammanhängande skogen inom Auckland regionens fastland (bilaga 2) I figur 3 syns 
det grönområde som utgör Hunua Ranges, den sydligaste stjärnmärkta platsen. Skogen 
består huvudsakligen av ursprungstyp och man har också lyckats hålla Kauri dieback borta 
(Auckland Council 2014a), detta bland annat genom att hålla kängor fria från smittan.  
 
Förutom Kauri-träden som är en viktig inhemsk art är skogen också hem till andra värdefulla 
arter. Kokako, Hochstetter’s frog och North Island Tomtit finns här, nyligen har man även 
sett Kaka fortplanta sig i området (Bilaga 2). I vattendragen finns Kokopu, en alltmer hotad 
inhemsk fisk som flyttar från havet in bland bergen för att leka (Bilaga 2).  
 
Parken är ett populärt besöksmål, här finns Hunua Falls och flera olika vandringsleder. Man 
kan också campa på anvisade platser, cykla mountainbike, bada, skåda fåglar med mera 
(Auckland Council 2014a). 
 
De arbetsuppgifter vi hade under veckan var huvudsakligen fröinsamling, utrotning av 
invasiva arter och även arbete där syftet var ökad rekreation. 
 
På måndagen började vi med att samla in frön ifrån trädet Kanuka (Kunzea ericoides), som 
lätt kan förväxlas med Manuka (Leptospermum scoparium). 
 
Den pestkontrollering vi arbetade med bestod av att ena dagen väga upp gift i plastpåsar och 
andra dagen kolla gamla fällor längs en utmärkt sträcka. Giftet var till för att minska 

Figur 3. Karta med stjärnmarkeringar på de områden projekten ägde rum. Kartdata 2014 Google. 
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populationen av pungräv (Trichosurus vulpecula). Det gift vi använde var blått och 
pelletsformat. Vi vägde upp rätt mängd, lade i små plastpåsar och förslöt med plast-band 
eller knöt ihop dem. Meningen med dessa små ”portionspåsar” var att senare placera ut dem 
i fällor i skogen. Det vi fick göra under en dag var att gå med på en vandring längs sträckan 
fällorna var utplacerade på. Det var ingen vanlig led som allmänheten fick gå på, utan en 
väldigt svårframkomlig sträcka utanför stigar och vägar. Vi kollade om det var något gift kvar 
i fällorna, och satte i nytt om det saknades. Fördelen med den här metoden är att fällorna är 
utformade så att bara mindre däggdjur kommer in och för att få tag i pelletsen måste de bita 
sönder påsen (Brinsden, muntl.). Detta minskar risken att värdefulla fåglar förgiftas. När 
pungräven ätit giftet lämnar de platsen och dör förmodligen på sin boplats, därför ser man 
aldrig de dödade djuren (Brinsden, muntl.). När vi kollade fällorna var vi uppdelade och tog 
ca två leder var. Jag gick tillsammans med en till volontär och vi leddes av en man på över 60 
år som i en lokal grupp frivilligt hjälpte till med naturvårdsarbete i området. Det var väldigt 
lärorikt att få gå med någon som hade så stor kunskap om just den platsen och arterna vi 
stötte på.  
 
Under slutet av veckan arbetade vi med förbättringar där syftet var ökad rekreation samt 
göra området mer attraktivt för besökare. På torsdagen jobbade vi med en led för 
mountainbikes. Vi lade på grovt grus där den tänkta leden skulle gå, pressade med en 
motoriserad skottkärra och lade mer finkornig sand ovanpå det första lagret. Vi rensade 
också bort växter och överdrivet överhäng ifrån vandringsleder. Detta för att styra besökarna 
rätt och på så sätt få mindre slitning på kanten av den preparerade stigen. Vid Hunua Falls 
fanns det ett litet parkområde med parkering och fikabord, där gjorde vi i ordning en del 
också, kanthögg längs gången, rensade rabatter med mera.  
 
Projekt 2 - DOC - Hikurangi 
Vecka två åkte vi till Whangarei, ca tre timmar norr om Auckland (figur 3), för att arbeta med 
våtmarkshabitat. Hikurangi swamp heter just det våtmarksområde vi skulle fokusera på 
under veckan (bilaga 3). Syftet var att restaurera och skapa en bättre livsmiljö för inhemska 
arter (bilaga 3).  
 
DOC förvaltar och arbetar med att restaurera Hikurangi swamp (Brinsden, muntl.) och vi fick 
därför följa med två av DOCs anställda. De visade vad som skulle göras och hjälpte till med 
arbetet. Vi fick också hjälp utav en lantbrukare, både i Hikurangi swamp och på hans mark.  
 
Min uppfattning utifrån de platser vi arbetade på var att Hikurangi swamp består av flera 
sektioner av relativt tät skog, där det var markvägar emellan och ett ganska brett vattendrag 
längs områdets kant. Här växte både invasiva och inhemska arter, vårt uppdrag var att 
avlägsna de invasiva. Vi arbetade två och två, en ryckte upp eller sågade av trädet och den 
andra tog på gift på eventuell snittyta. Vi använde två olika typer av metoder för att applicera 
giftet, dutta eller spraya. När man gör detta är det viktigt att såga så nära markytan som 
möjligt för att giftet ska ha kortare spridningsväg ner till rötterna (Brinsden, muntl.). 
Huvudsakligen tog vi bort två invasiva arter; Chinese privet och Woolly nightshade 
(Brinsden, muntl.). Båda dessa arter anses som ogräs för att de har en snabb tillväxt, många 
frön som lätt sprids och de överlever i svåra förhållanden. Dessa faktorer gör arterna till ett 
hot mot inhemska arter som lätt konkurreras undan (Weedbusters NZ 2014a och 
Weedbusters NZ 2014b). 
 
En av dagarna var vi och hjälpte till med naturvårdsarbete på en mjölkgård (samma 
lantbrukare som hjälpte till i Hikurangi swamp). I ett stort dike längs hans grusväg hade han 
planterat inhemska plantor, osäker på vilken art men något typ av gräs som växer i stora 
tuvor. För att dessa skulle överleva behövdes andra växter runt omkring rensas bort, det 
gjorde vi. Vi samlade också frön ifrån arten Cabbage tree (Cordyline australis) som växte i 
våtmarker han ägde . Där skulle nya träd planteras nästa säsong och han hade också andra 
projekt på gång för att restaurera våtmarken och locka dit fler inhemska arter, särskilt fåglar 
(Brinsden, muntl.). De frön vi samlade in lade vi i kuvert för torking. Vi planterade även 
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sticklingar som vi klippt ifrån en buske i små plastkrukor. Där skulle de växa till sig för 
senare utplantering. Det var en art av släktet Hebe (Brinsden, muntl.). 
 
Projekt 3 - Weiti Reserve 
Den tredje veckan var vi kvar i Auckland och åkte varje dag till ett närliggande område kallat 
Weiti reserve, det ligger bredvid floden Weiti river. Flodbanken till Weiti river har blivit 
otroligt nedskräpad av både privatpersoner och industrier. Detta har pågått över lång tid och 
lett till att floden blivit allvarligt förorenad (Carden, muntl.). Våra arbetsuppgifter gick därför 
ut på att på sikt göra floden så ren som möjligt.  
 
Det vi arbetade med var en del i ett projekt som kallas ”Weiti wildlink”. Det är ett 
samarbetsprojekt mellan den lokala styrelsen för The Hibiscus and Bay, the Auckland 
Council och Conservation Volunteers där syftet är att återställa hela floden ända ut till bukten 
Arkles Bay i Whangaparaoa (Conservation Volunteers 2011a). Projektet sammankopplar med 
ett större initiativ; The North-West Wildlink, där målet är att skapa en grön korridor från The 
Waitakere Ranges (sydväst om Auckland) till öarna i Haurakigolfen i öst (Auckland Council 
2014b). I ett nätverk av bäckar och floder i Hibiscus and Bay området spelar Weiti river en 
betydelsefull roll, och det är därför viktigt att man lyckas med att återställa denna speciella 
flodmiljö (Conservation Volunteers 2011a). De mål som finns för Weiti Wildlink är att 
återställa stranden av Weiti River, skapa ett bättre hem för fiskar och andra vilda djur och 
bidra till att hålla floden och stränderna rena (Auckland Council 2014b). 
 
Man har redan lyckats med flera prestationer så som att engagera den lokala befolkningen i 
olika event, avlägsnat över 8 ton skräp från flodbankar längs Weiti river och planterat 13 000 
inhemska träd (Auckland Council 2014b).  
 
Volontärer före oss hade också anlagt en gångväg längs floden, för att platsen så småningom 
ska bli ett fint ställe att promenera och vara på. När vi kom dit fick vi i uppdrag att bygga en 
sorts vägg, nedanför en sluttning, som skulle hindra skräp och sediment från att glida ner 
mot vägen och floden. Men den skulle också dölja en del skräp som inte gick att rensa bort. 
Det var bland annat vajrar och kablar som satt fast i marken. Materialet vi använde till 
väggen var enbart sådant vi kunde hitta där, gamla pallar och annat trä som människor 
dumpat fick bli vårt byggmaterial. Vi gjorde också ett rör, av köpta rördelar, som vi kopplade 
till ett gammalt rör från toppen av sluttningen. Sedan ledde vi röret ner i ett dike som vi 
grävde bredvid gångvägen.  
 
Sista dagen var vi på andra sidan av floden där flodbanken bestod av en brant sluttning ner 
mot vattnet. I denna sluttning fanns otroligt mycket sopor, som förmodligen legat där väldigt 
länge. Tillsammans fyllde vi många sopsäckar och grävde upp stora föremål, bland annat 
något rostigt som liknade en gammal bil. Det största vi hittade var en stor rostig cylinder av 
något slag, har antagligen hört till en industriell maskin. Det krävdes mycket grävande och 
åtta av oss för att få upp den från branten.   
 
Vi fick i alla fall bevisat för oss att det inte var någon överdrift när det gäller mängden sopor 
som dumpats i flodbanken. Efter allt vi hittade i kan man bara tänka sig hur mycket som har 
åkt ner i floden och förorenat vattennätverket.  
 
Projekt 4 - Western Reserve 
Under min sista arbetsvecka var vi inom samma område som föregående vecka, men hjälpte 
till att bredda en gångväg som sträcker sig ifrån Hibiscus Coast och vidare längs Orewa river. 
Att uppgradera gångvägen ingår i ett program kallat ”The Hibiscus and Bay Youth 
Programme” och detta är ett initiativ av Conservation Volunteers (Bilaga 4). Vanligtvis 
arbetade bara lokala volontärer där men vi fick hjälpa till för att projektet skulle ligga i fas 
med planeringen. Syftet med programmet är att engagera ungdomar i området genom att låta 
dem bidra med något positivt till samhället (Bilaga 4). Man vill främja arbetsförberedelse 
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genom regelbundet deltagande, god handledning och träning. Målet är att deltagarna ska få 
bättre självkänsla och ökat välmående genom ett synbart arbetsresultat och gemensam 
interaktion (Bilaga 4). 
 
Den sektionen av gångvägen vi arbetade med ligger vid ett ungdomscenter och en stor park. 
De dagar vi var där såg man många olika typer av människor som använde gångvägen; 
inlinesåkare, skateboardåkare, hundägare, cyklister, äldre och yngre. Därför är det viktigt att 
sträckan håller en hög standard.  
 
Det arbete vi gjorde var att gräva ut ca 40 cm på varje sida av gångvägen, fylla botten med 
makadam, sedan finare sand, lägga cement och sedan en rad stora stenplattor, för att 
sammanfatta processen. Det som tog mest tid var grävandet då det var mycket rötter. Små 
rötter var vi tvungna att hacka bort men rötter större en tio centimeter fick vi gräva runt och 
sedan täcka med plastfolie för att de inte skulle skadas av cementen.  
 
På min sista arbetsdag åkte vi tillbaka till Weiti river för att förlänga röret vi byggt, samla 
ihop skräp i sluttningen ovanför väggen och förbereda sluttningen lite för plantering. 
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Bilaga 2 – Projektbeskrivning Auckland Southern Parks - Hunua Ranges (projekt 1) 
Hämtad från http://conservationvolunteers.co.nz/ (sökväg ”find Projects”) 
 

 
 

  

http://conservationvolunteers.co.nz/
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Bilaga 3 – Projektbeskrivning DOC – Hikurangi (projekt 2) 
Hämtad från http://conservationvolunteers.co.nz/ (sökväg ”find Projects”) 
 

 

http://conservationvolunteers.co.nz/
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Bilaga 4 – Projektbeskrivning Western Reserve (projekt 4) 

Hämtad från http://conservationvolunteers.co.nz/ (sökväg ”find Projects”) 

 

http://conservationvolunteers.co.nz/
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