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Abstract 
The wild forest reindeer is a subspecies of the reindeer. Wild forest reindeer earlier had a 
wide distribution range in Sweden, but it was extinct in the middle of the 19:th century 
because of extensive hunting. In Finland, the w.f.reindeer was extinct a few decades later by 
similar reasons. Later they migrated back to the eastern parts of Finland in the middle of the 
20: th century. Around 1980, the w.f.reindeer was actively rentroduced to western Finland, 
and there the population has had a positive development. In eastern Finland though, the 
population have declined fast during the last years. This is partly due to an increased 
abundance of large predators, particularly wolf. In this study I investigated the possibilities 
for, and attitudes towards, a reintroduction of w.f.reindeer in parts of Sweden. My result 
indicates that the environmental possibilities for a reintroduction of w.f. reindeer to parts of 
Sweden probably are fairly good to good.  The attitudes towards the w.f.reindeer is both 
positive and negative, much depending if you ask a hunter or an owner of semi-domestic 
reindeer. Many persons in my study can see several benefits with a reintroduction of w.f. 
reindeer, e.g. increase of hunting and recreational value of the nature. A problem that a 
reintroduction of w.f.reindeer in Sweden could cause, is that the w.f.reindeer can be mixed 
with the herds of semi-domestic reindeer. Experiences from Finland show that the reindeer-
management is disturbed when this happens. This is an important problem, or challenge, to 
solve if a reintroduction should be possible in the future.  
 
Key Words: Rewilding, wild forest reindeer, reintroduction, semi-domestic reindeer, 
reindeer- herding area. 
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1. Inledning 
 

1.1. Naturvårdskonceptet ”rewilding”  
På ett globalt plan utrotas idag arter i en mycket hög hastighet (Hilton-Taylor & Brackett 2000, 
Rockström m.fl. 2009). I Sverige finns det ett stort antal hotade arter vars livsutrymme krymper till 
följd av mänsklig exploatering i olika former. Det finns, sett utifrån flera olika perspektiv, ett stort 
värde i att kunna hindra denna tragiska utveckling innan det är för sent. Mot bakgrund av detta är det 
bevarandebiologiska konceptet ”rewilding” en intressant strategi för att kunna vända denna negativa 
trend av biodiversitetsförluster.  
 
“Rewilding”, eller ”förvildande” på svenska, är ett storskaligt bevarandebiologiskt koncept vars 
övergripande syfte är att skydda och utveckla intakta och fungerande ekosystem. Strategier som 
innefattas i konceptet är restaurerande och skydd av orörda naturområden, och skapande av 
korridorer (konnektivitet) mellan naturområdena. Typiska åtgärder som ingår i konceptet är att 
återinföra eller skydda stora landskapspåverkande djur (kan vara växtätare och/eller rovdjur), 
toppredatorer och nyckelarter (Soulé och Noss 1998, Foreman 2004 & Thulin 2010 ). Konceptet 
baseras bl.a. på vetenskaplig kunskap om ö-biogeografi (MacArthur & Wilson 1967, Diamond 1975), 
och på relativt ny vetenskaplig förståelse om stora rovdjurs ekologiska betydelse i ekosystem 
(Stolzenburg 2008). Sammanfattningsvis innebär förvildande att återskapa naturen till något som 
liknar dess ursprungliga vilda skick. 
 
Begreppet "rewilding" myntades av naturvårdsbiologen Dave Foreman (Foreman 2004) Konceptet 
har också utvecklades av de två bevarandebiologerna Michael Soulé och Reed Noss (1998). 
Förvildande är redan en etablerad naturvårdstrategi i delar av världen. I Nordamerika har man 
framgångsrikt återinplanterat varg, bison och wapitihjort till vissa områden. Ett exempel där strategin 
”förvildande” har varit framgångsrikt sett ur ett biologiskt och ekologiskt perspektiv är nationalparken 
Yellowstone, där man har återinplanterat varg (Thulin 2010). Även utanför Nordamerika har det 
genomförts liknande projekt. Det nyligen upprättade nätverket Rewilding Europe är ett annat projekt 
som tyder på att förvildande som koncept har vunnit insteg inom naturvården idag (Demker 2010).   
 
1.2. Fakta om ren och skogsvildren                                                                                    

Renen Rangifer tarandus är ett partåigt hovdjur i familjen hjortdjur Cervidae. Renens 
utbredningsområde är cirkumpolärt över hela norra halvklotet (Nordenram 1997), som figur 1 visar. 

De olika underarterna av ren förekommer hela 
vägen runt Arktis från de boreala skogarnas 
sydgräns till arktiska öar så långt norrut som 
den 80.e breddgraden (Bjärvall och Ullström 
1985, Helle och Ebenhard 1997). 1985 
uppskattades det totala antalet vilda renar i 
världen till ca 3,5 miljoner. Antalet tamrenar 
samma år beräknades vara ca 3,1 miljoner 
(Nordenram 1997). 

Figur 1. Renens utbredningsområde (wikipedia.org ). 

Renen har en vidare utbredning och lever i fler och mer varierade nischer än något annan stor 
herbivor. Anpassningar till olika ekologiska nischer visar sig genom de många olika underarterna av 
ren, då dessa uppvisar bl.a. stora skillnader ifråga om flyttbeteende, socialt beteende och födoval 
(Helle 1981).  
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Skogsvildren Rangifer tarandus 
fennicus Lönn. är en av två 
förekommande underarter av ren 
Rangifer tarandus i Fennoskandien. 
Förutom skogsvildren finns också 
underarten fjällvildren Rangifer t. 
tarandus. Båda dessa underarter har 
idag trängts tillbaka av tamrenen, som är 
en domesticerad variant av 
fjällvildrenen, till relativt begränsade 
områden (Bjärvall och Ullström 1985). 
Det finns också en tredje underart av ren 
i Nordeuropa, svalbardsren Rangifer t. 
platyrhynchus (Nordenram 1997).                                                                                                 

Figur 2 . Skogsvildrenar i Finland, foto Ari Meriruoko     
(www.luontoon.fi ).                                                                                                                                    

Zoologen Einar Lönnberg drog 1909 slutsatsen att skogsvildrenen 
var en från fjällvildrenen distinkt åtskild underart av ren, en 
underart som var speciellt anpassad för att leva i skogshabitat. 
Lönnberg namngav denna underart till Rangifer tarandus 
fennicus, vilket betyder ”finsk skogsren”. Idag råder det enighet 
om att skogsvildrenen är en underart av ren (Härkönen och Bisi 
2007). Skogsvildrenen utrotades i Sverige  
under andra hälften av 1800 talet. De förekommer nu i några 
områden i Finland, i östra Finland dit de återinvandrat från 
Ryssland, och i västra Finland där de blivit återinplanterade. De 
förekommer även i ryska Karelen. (Bjärvall och Ullström 1985, 
Helle och Ebenhard 1997).  
 

Figur 3 . Skogsvildrenar i Finland, foto Mervi Kähkönen  
(www.multiedition.fi). 

Skogsvildrenar kännetecknas bl.a. av att de har något mörkare päls än de andra underarterna av ren i 
Norden. Figur 2 och 3 visar foton på finska skogvildrenar. De har ett längre och smalare kranie än 
tamrenen, och större horn. Vinkeln på hornen skiljer sig också mellan underarterna, fjällvildrenens 
och tamrenens horn står ganska rakt ut åt sidorna medan skogsvildrenens horn är mer 
upprättstående. I jämförelse med fjällvildrenen och tamrenen har skogsvildrenen längre ben och är 
tyngre, den har ca 15 cm högre boghöjd (Nieminen och Helle 1980, Härkönen och Bisi 2007). 
Kroppslängden varierar från 150 till 210 cm och boghöjden är ca 85-120 cm. Liksom hos andra 
polygama hjortdjur är det en betydande storleksskillnad mellan könen. En skogsvildrenssarv (rentjur) 
kan uppnå en vikt på ca 180-200 kilo, medans en vaja (renko) väger ca 120-140 kilo.   
Skogsvildrenens längre ben, och även bredare klövar, är sannolikt en morfologisk anpassning till den 
boreala skogens djupa snötäcke. Skogsvildren klarar av att vandra och söka föda vid ett snödjup på 
upp till drygt 70 cm (Nieminen och Helle 1980, Helle 1981, Helle och Ebenhard 1997).  
Skogsvildrenar har betydligt större hemområden än tamrenar men lever i mindre flockar. Under 
sommarmånaderna är gruppstorleken i genomsnitt 1,6-2 individer. Vajor och sarvar lever segregerade 
från och med kalvningen och under sommaren (Helle 198o, Helle 1981). 
Under brunsten, som varar från september till oktober, lever skogsvildrenarna i flockar på mellan 10 
och 40 renar (Härkönen och Bisi 2007). När brunstperioden är över migrerar skogsvildrenarna till 
vinterbetesmarkerna. Vid vinterbetesmarkerna kan hundratals renar samlas i stora grupper, och 
under vintern kan en sådan subpopulation stanna i ett område på några få tiotals kvadratkilometer 
under många veckor (Härkönen och Bisi 2007).   
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Vinterbetesmarkerna består till största delen av torra tallhedsskogar karaktäriserade av ett fält- och 
bottenskikt med mycket ris, ljung och cladina-lavar (renlavar) (Helle 1981). 
I början på april startar vajorna sin färd mot kalvningområdena (Härkönen och Bisi 2007). 
Skogsvildrenen kalvar från första maj till början av juni, efter åtta månaders dräktighet. Vajan får 
oftast bara en kalv per år, tvillingfödslar är sällsynta (Bjärvall och Ullström 1985, Helle och Ebenhard 
1997, Härkönen och Bisi 2007). Som kalvningsområden och sommarbetesmark föredrar vajorna stora 
myrar omgivna av tät granskog.  Sarvarna stannar kvar hela året på vinterbetesmarkerna (Helle 1979, 
Helle 1981).  
Skogsvildrenens föda varierar mycket över året. Vintertid består födan huvudsakligen av lavar. 
Skogvildrenen äter ca 20 olika arter av lavar (Helle och Ebenhard 1997). De prefererar särskilt 
renlavar (Cladina spp.) och islandslavar (Cetraria spp.). Skogsvildrenen kan med luktsinnet uppfatta 
och gräva sig ner till renlavar vid ett snödjup på upp till 72 cm (Helle 1980, Helle 1981).  
Om det på vintern är ont om de prefererade lavarna består födan mera av olika typer av ris, starr och 
andra växter med sämre näringsvärde (Helle 1980, Helle och Ebenhard 1997). Vid brist på marklavar 
kan vinterfödan bestå av hänglavar, ex. Alectoria spp. och Bryoria spp., vissnat dött gräs av bl.a. vass 
och olika arter av rör, samt kvistar och toppar från lövträd. Under växtsäsongen har skogsvildrenen en 
betydligt mer varierad diet, och den skiljer sig då inte nämnvärt från tamrenens diet. Den äter då bl.a. 
våtmarksväxter som tuvull, vattenklöver och kråkklöver. Våtmarksväxterna innehåller mycket 
natrium, ett ämne som renen behöver lagra upp inför vintern. Andra prefererade växter är olika arter 
av gräs, t.ex. kruståtel, olika arter av starr och löv från de vanligt förekommande lövträden. Även lavar 
kan ingå i sommardieten, men då i högre grad hos tjurarna än vajorna. Svamp är dessutom en högt 
prefererad föda under sensommaren och hösten (Helle 1980, Helle 1981). 
 

1.3. Skogsvildrenens utbredningshistoria i Sverige  
Tidigare hade skogsvildrenen ett vidsträckt utbredningsområde i norra Europa, den förekom i stora 
delar av Europas barrskogsbälte. Den invandrade till fennoskandien efter den senaste istiden (Helle 
och Nieminen 1980, Härkönen och Bisi 2007). Av de större djuren var vildren en av de tidigaste 
invandrarna. Den invandrade både från söder och från nordost, och den fanns med all sannolikt i 
praktiskt taget hela Sverige och övriga fennoskandien under lång tid. I såväl fjälltrakterna som 
skogslandet levde det vildrenar, både fjällvildrenen och skogsvildrenen hade vida 
utbredningsområden i vårt land (Ekman 1922, Höglund 1958).  
Under 1600- och 1700-talet förekom vildren i nästan hela Norrland, samt i västra Dalarna och 
angränsande delar av Värmland. Fram till slutet av 1700-talet fanns det ännu skogsvildren i 
Norrbottens kustland (Höglund 1958). De sydligaste svenska trakterna med forntida vildrensbestånd 
tros vara områdena kring Lima och Malung i Dalarna samt angränsande delar av Värmland (Ekman 
1922). Under den första halvan av 1800-talet hade skogsvildrenens utbredning i norra Sverige 
begränsats till norra Lappland och Åsele lappmark. Skogsvildren förekom vid denna tid också längre 
söderut, i delar av Ångermanland samt i Härjedalen, Dalarna och Hälsingland. I det södra området 
tros skogsvildrenen ha blivit utrotad före 1850, medan skogsvildrenen fanns kvar lite längre i det 
norra utbredningsområdet, där fälldes de sista individerna någon gång på 1870-talet (Höglund 1958).  
 
Sven Ekman skrev i början på 1900-talet i boken Norrlands jakt och fiske (Ekman 1910): 
”Det har gått med vildrenen i Norrland på samma sätt som med bäfvern. Ifrån början har han öfverallt 
i de inre delarna af landet varit allmän, men prisgiven åt människans hejdlösa förföljelse, utan 
verksamt skydd av lagstiftningen, har han dukat under, på den ena trakten förr, på den andra senare, 
och har i våra dagar ingenstädes fast stamtillhåll inom Sverige.” 
Detta skrevs 1910. Mycket har hänt sedan dess, t.ex. är bävern numera framgångsrikt återinplanterad 
till Norrland och stora delar av övriga Sverige. Men en sak är fortfarande gällande; vildrenen är en 
utrotad del av vår ursprungliga fauna.   
Till vildrenens utrotning bidrog förutom hänsynslös jakt, att det uppstod problem för tamrenskötseln 
när vilda renar sprang in och blandade sig med de tama renhjordarna. På 1860-talet utbetalade därför 
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de renskötande samerna skottpengar för fällda vildrenar. 1879 begränsades rätten att jaga vildren till 
hösten, detta för att skydda de kvarvarande resterna av vår vildrensstam. Vid denna tid var vildrenen i 
Sverige redan så gott som utrotad, oavsett underart, så denna delvisa fredning kom tyvärr försent 
(Höglund 1958). 
 
1.4. Skogsvildrenens utbredningshistoria och nutida utbredning i Finland 
De första skogsvildrenarna antas ha invandrat till sydöstra Finland för mellan 6000 och 3000 år 
sedan. Skogsvildrenarna levde tidigare över i stort sett hela Finlands skogsland (Helle 1981, Härkönen 
och Bisi 2007). Fram till 1600- och 1700-talet hade vildrenen fortfarande en vidsträckt utbredning 
inom Finland (Höglund 1958). 
Senare decimerades stammen av ett högt jakttryck, för att till sist utrotas kring sekelskiftet 1900 

(Helle 1981, Härkönen och Bisi 2007). 
Skogsvildrenen skyddades i lag år 1913, 
men var då redan utrotad (Härkönen och 
Bisi 2007). Utrotningen av skogsvildren och 
även fjällvildren skedde i Finland, liksom i 
Sverige, genom hänsynslös jakt. De vilda 
renarna orsakade besvär för 
tamrenskötseln, och lösningen på detta 
problem var ofta att undanröja vildrenarna. 
Detta spelade högst sannolikt en stor roll i 
både skogsvildrenarnas och 
fjällvildrenarnas utrotning (Höglund 1958).  
Idag finns det återigen en 
skogsvildrensstam i Finland. Underarten 
har återetablerats genom naturlig  
 

Figur 4. Karta över skogsvildrenens utbredningsområde  
 (samer.se). 

invandring ifrån Ryssland, och genom återinplantering från Kuhmo i östra Finland till Suomenselkä i 
västra Finland (Nordenram 1997, Härkönen och Bisi 2007). Första gången skogsvildren återigen 
observerades var på 1940-talet i östra Finland, i trakten kring Kuhmo. Idag finns det relativt små 
populationer i vissa delar av Finland (Helle 1981, Härkönen och Bisi 2007).  
I figur 4 ses skogsvildrenens utbredningsområde i Finland och Ryssland. Notera att dagens 
utbredningsområde är betydligt större i Finland, men kartan ger ändå en ungefärlig bild av vart 
skogsvildrenen lever. 
En av populationer finns i Kainuu i östra Finland. Denna population var den största 2001 och bestod 
då av ca 1700 renar. Den har minskat drastiskt i storlek de senaste åren och 2007 bestod populationen 
endast av ca 960 renar. Från 2002 till 2009 halverades antalet renar (Kojola m.fl. 2004, Härkönen 
och Bisi 2007). Det finns flera orsaker till denna populationsminskning, men en betydelsefull faktor är 
ökningen av stora rovdjur. Framförallt vargstammen har haft en stor effekt (Härkönen och Bisi 2007, 
Kojola m.fl. 2009). De senaste 5 åren har vargstammen i Finland dock halverats, och består nu endast 
av ca 125 vargar (Kojola 2011). I dagsläget är predationstrycket från vargstammen således betydligt 
lägre än för några år sedan, och en mindre negativ faktor för skogsvildrenens populationsutveckling 
(Kojola och Pusenius 2011).    
Det finns en annan population i trakten kring Suomenselkä i västra Finland. Dit återinplanterades 10 
skogsvildrenar under åren 1979 och 1980, och sedan dess har populationen ökat relativt stadigt. 2003 
beräknades populationen uppgå till ca 1030 renar, och populationen har efter det fortsatt att öka i 
antal. Tätheten i denna population uppskattades i mars 2003 till 905 renar på en yta av 20 
kvadratkilometer, motsvarande drygt 45 renar/km2. Med detta uppskattades när renarna var på 
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vinterbetesmarkerna. Sommarbetesmarkerna utgör ett mycket större område, under sommaren blir 
populationens täthet alltså betydligt lägre.  
Det finns också en tredje population i Finland, i Ähtäri strax söder om populationen i Suomenselkä. 
Denna population beräknades 2006 till att endast bestå av 10-15 renar (Härkönen och Bisi 2007). 
Sammantaget finns det idag ca 2000-2200 skogsvildrenar i Finland (Kojola och Pusenius 2011). 
 
Vid sidan av Finland förekommer det också skogsvildrenar i ryska Karelen, i västra delarna av 
Ryssland. Antalet skogsvildrenar är större där än i Finland, men de ryska populationerna har liksom 
populationen i Kainuu uppvisat en negativ trend under de senaste åren (Härkönen och Bisi 2007).  
Totalt finns det ungefär 9000 skogsvildrenar i världen, med både de ryska och finska populationer 
inräknade (Kojola och Pusenius 2011). 
  
1.5. Skulle det vara möjligt att återinplantera skogsvildren i Sverige?  
Återinplantering av vildren är ingen ny idé. 1958 skrev viltforskningskonsulenten Nils Höglund ett 
kapitel i boken Svenska hjortdjur som löd; ”Skall vildrenen återföras i Sverige? ” (Höglund 1958). Han 
syftade då på fjällvildrenen och inte skogsvildrenen, men grundfrågan är ändå stort sett densamma: 
Skulle det vara möjligt och önskvärt att återinplantera skogsvildren till Sverige?  
Frågan har också tagits upp relativt nyligen i tidsskriften Svensk jakt av en universitetslektor på Umeå 
universitet. I artikeln ställs frågan om skogsvildrenen bör återinplanteras till delar av Sverige söder 
om renskötselområdet. Skogsvildrenens utrotning sätts också i perspektiv till andra däggdjursarter, 
e.x. bäver och vildsvin, som utrotats från Sverige men på senare tid återetablerats i vårt land (Holm 
2009). Det är i ett historiskt perspektiv inte länge sedan skogsvildren fanns i delar av Sverige. Men 
hur ser förutsättningarna ut för en återinplantering ut idag i Sverige egentligen? Frågeställningarna 
för mitt examensarbete är följande;  
 

• Frågeställning 1: Hur ser de naturmässiga förutsättningarna ut för att återinplantera 
skogsvildren i Sverige?  

 
• Frågeställning 2: Hur ser de samhällsmässiga förutsättningarna ut för att återinplantera 

skogsvildren i Sverige?    
 

• Frågeställning 3: Hur upplever berörda personer i Finland att det är att leva med 
skogsvildren i sin närhet?  
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2. Material och metoder 
 
2.1. Övergripande metodik   
För att besvara den första frågeställningen studerade jag förutsättningarna för skogsvildrensstammen 
i Finland, ett land med naturmässiga förutsättningar liknande de i Sverige.  
För att besvara den andra frågeställningen genomförde jag ett antal intervjuer. Jag genomförde också 
en enkätstudie i Mellansverige för att besvara den andra frågeställningen. För att besvara den tredje 
frågeställningen genomförde jag en enkätstudie i Finland. Intervjuerna och enkätstudierna gav mig 
också en hel del information av relevans för den första frågeställningen. 
 

2.2. Metodik för intervjuerna 
6 intervjuer genomfördes. Personerna som intervjuades var representanter från naturvårdsenheten på 
Dalarnas länsstyrelse, Svenska Jägareförbundet, Sveriges Riksjägare, Sveriges Naturskyddsförening 
(SNF), Centrum för biologisk mångfald (CBM) och Svenska Samernas Riksförbund (SSR). 
Representanter för dessa organisationer intervjuades pga. att de förmodligen skulle vara berörda av 
frågan om ett eventuellt återinplanterande av skogsvildren i Sverige. 
Vid bokning av intervjuerna skickades en förfrågan ut per mejl till de personer som jag ville intervjua. 
I mejlet förklarades syftet och bakgrunden till examensarbetet. Av hänsyn till att kännedomen om 
underarten skogsvildren är liten i Sverige inleddes intervjuformuläret med bakgrundsfakta om 
underarten skogsvildren och dess ekologiska nisch. Intervjuerna spelades in.  
 
2.3. Metodik för enkätstudierna 
Två enkätstudier genomfördes, en i Finland och en i Sverige. Båda bestod av 30 enkäter. Enkäterna 
skickades i båda enkätundersökningar ut till 10 renägare/- skötare, 10 jägare, 5 markägare och 5 
tjänstemän på olika organisationer såsom exempelvis LRF, trafikverket och Sveaskog.  
I den svenska enkätstudien skickades enkäterna ut i området söder om renskötselområdet och i den 
sydligaste delen av renskötselområdet. Framförallt i Värmlands-, Dalarnas- och Gävleborgs län. Syftet 
med att skicka ut enkäterna i det specifika området var att undersöka attityden till skogsvildren i just 
den regionen där det finns lämpligt habitat för skogsvildren och ingen tamrenskötsel, eller vid 
renskötselområdets sydgräns, och där en återinplantering eventuellt skulle vara möjlig. Fördelning 
mellan kategorierna i enkätstudien syftade till att få in synpunkter från olika grupper av människor 
som skulle kunna tänkas ha olika syn på vad det skulle innebära om skogsvildrenen återetablerades i 
deras närområde.  
Målsättning med att genomföra en likadan enkätstudie i Finland som i Sverige var att kunna jämföra 
de olika studierna och få ut ett intressant resultat av detta.      
Innan jag skickade iväg enkäterna till Finland fick jag hjälp av Elina Kaarlejärvi, från institutionen för 
ekologi, miljö och geovetenskap på Umeå universitet, med att översätta enkäten från engelska till 
finska, hon översatt sedan också de besvarade finska enkäterna.     
 
Enkäterna skickades ut per brev, i adresserade och frankerade kuvert, eller som ett bifogat dokument i 
mejl. Om enkäten inte besvarats när det återstod två veckor till mitt examensarbete skulle vara klart 
skickade jag ut en påminnelse till de enkäterna hade mejlats till. Hade de inte besvarat enkäten när 
det återstod en vecka skickade jag ut en andra påminnelse.  
Frågorna är desamma i enkätformuläret som i intervjuformuläret, med den skillnaden att det är 
ytterligare en fråga i den svenska enkäten och två fler frågor i den finska enkäten. Följdfrågor ställdes i 
de båda enkäterna för att få de svarande att specificera sina svar. Den svenska enkäten inleddes med 
samma faktabakgrund om skogsvildren som intervjufrågeformuläret.   
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3. Resultat 
 
3.1. Resultat av intervjuerna 
Personerna jag intervjuade var:  
1. Jörgen Jonsson, ordförande för Svenska Samernas Riksförbund (SSR). 
2. Stig-Åke Svensson chef på naturvårdsenheten på Dalarnas länsstyrelse.  
3. J-O Helldin, forskningsledare på Centrum för Biologisk Mångfald (CBM).   
4. En handläggare på Sveriges Naturskyddsförening (SNF). 
5. Hans von Essen, riksjaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet. 
6. Solveig Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund. 
 
Intervjufrågor: 
 

1. Skogsvildrenen har tidigare funnits i vårt land men utrotats. Tycker du att det skulle 
vara en bra åtgärd att återinplantera den till lämpliga delar av Sverige?  

Jörgen tyckte inte att det skulle vara en bra åtgärd att återinplantera skogsvildren. Han ansåg att man 
hellre borde upplåta de markerna som skogsvildrenarna skulle kunna leva på till svensk renskötsel. 
Han nämnde att sametinget har föreslagit att renskötselområdet skulle kunna utvidgas söderut så att 
det även omfattar norra Dalarna. Han sade att om man skulle återinföra skogsvildren till detta område 
så skulle det bli omöjligt att bedriva tamrensskötsel där.                                            

Stig-Åke tyckte att det är alldeles för tidigt att ha en uppfattning om det vore en bra eller dålig åtgärd. 
Han tyckte att det var en spännande tanke men att man först måste göra en konsekvensstudie och 
utreda vad det skulle innebära i form av olika för- och nackdelar innan man kan ta ställning till om 
åtgärden är bra eller inte.                                                                                                                        

J-O tyckte spontant inte att åtgärden vore bra. Han sade att det inte är särskilt önskvärt att ha den 
typen av barriärer i landskapet som de har mellan tamrenar och vildrenar i Finland. Han sade dock att 
han rent principiellt såg ett värde i att man försöker återinplantera arter som har försvunnit från 
Sverige, under förutsättning att hoten mot dem också har försvunnit.                                     

Handläggaren på SNF tyckte spontant att det skulle vara en bra åtgärd att återinplantera 
skogsvildrenen. Men han svarade också att som i alla lägen borde man först undersöka vilka 
konsekvenser en eventuell återinplantering skulle kunna få. Den springande punkten är hur en 
återinplantering skulle påverka tamrenskötseln. Vidare sade han att ur SNF:s synvinkel så finns det 
andra djurarter som är mer intressanta att satsa pengar på, som mellanspetten som försvann ganska 
nyligen ex. Han sade att om SNF skulle välja ut och driva ett artprojekt i framtiden skulle det nog 
kanske inte välja skogsvildrenen. SNF skulle vilja ha ett artprojekt med en tydlig koppling till en 
biotop som gynnas av att en den utvalda arten trivs bättre.        

Hans tyckte att ett återinplanterande av skogsvildren vore intressant, och att det skulle vara en bra 
åtgärd att undersöka möjligheten till. Han tyckte att det vore bra att göra en närmare studie över vad 
det skulle innebära, undersöka vilka områden som skulle kunna vara lämpliga för skogsvildren. Han 
sade att det viktiga med denna åtgärd skulle vara att den blev lokalt förankrad. Att det finns en 
acceptans för åtgärden i de områden man tänkt sig.                                                                                     

Solveig tyckte att ett djur som tidigare har funnits här, lika gärna ett betesdjur som vargen, borde få 
återföras. Men hon sade också att hon egentligen tyckte att det vore bättre om de norska vildrenarna 
vandrade in till Sverige på naturlig väg. Hon tyckte att det vore trevligare att återinföra vildren än 
visent eller uroxe som båda utrotades ännu längre tillbaka i tiden. Men hon tyckte att vi i Sverige är för 
fokuserade på att återskapa något som varit, hon sade att hon tyckte att det viktiga är att vi uppehåller 
en god och hög biologisk mångfald med arter som passar för det klimat som finns.  Hon var inte emot 
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en återinplantering men hon tyckte inte att vi ska lägga våra krafter på att skapa något som inte 
stämmer med dagens omgivningsfaktorer  

 

2. Tror du att skogsvildrenen, om den återetablerades i delar av Sverige, skulle kunna 
skada eller på något sätt orsaka problem för skötseln av tamrenar? 

Jörgen berättade att han har personlig erfarenhet av hur det kan bli när vildrenar blandar sig med 
tamrenar. Han har jobbat i 10 år med renskötsel i Norge där det finns vildrenar, och därifrån vet han 
att renhjorden blir svårarbetad den sammanblandas med vildrenar. Om det blir för mycket av sådana 
störningar blir det stora problem med renskötseln. Han sade att skogsvildrenarna förmodligen är 
mycket skyggare och mera svårarbetade, så de skulle nog ställa till med oreda ibland tamrenarna. Om 
skogsvildrenarna skulle få för sig att komma in i renskötsekområdena så skulle det kunna konkurrera 
om betet vintertid.   

Stig- Åke uppgav att han hade pratat med samerna i norra Dalarna och de hade sagt att det blir 
problem när tamrenar och vildrenar blandas, och dessa samers hade erfarenhet av renskötande i 
Norge där det finns vildrenar.  

J-O svarade att han utgår ifrån att det blir problem utan att veta exakt vad problemen skulle bestå av. 
Han sade att även om det finns mycket naturligt urval i tamrensflockarna så gör ju renägarna någon 
form av selektion på sina renar, och att denna selektion måste försvåras om det kommer in 
skogsvildrenar i flockarna. Han menade att skogsvildrenarna skulle kunna blanda sig med 
tamrenarna, och att det skulle göra tamrensflocken mera svårhanterlig.  

Handläggaren på SNF tog upp att det i boken ”Rödlistade ryggradsdjur i Sverige” från 1996 står 
skrivet att vildrenens möjlighet att få leva i Sverige är helt beroende av renskötselns framtida 
utveckling. Han sade att i dagsläget är den enda möjligheten för att kunna ha vildren i Sverige 
sannolikt att de renskötande samerna själva väljer att hålla vildrensstammar som alternativ till 
traditionell tamrensskötsel. Eller att man etablerar tillräckligt stora områden med nationalparker som 
uteslutande hyser vild fauna. Han sade att det som är det grundläggande problemet är att de kan 
blandas, och att det var därför som vildrenen försvann i Sverige. Om man ska återinplantera 
skogsvildren så måste man satsa på det i områden där det inte finns några kontaktytor mellan tamren 
och vildren. 

Hans trodde inte att det skulle bli problem om man valde att återinplantera skogsvildren utanför 
renskötselområdet. Han sade att han trodde att det skulle kunna orsaka problem eller skada för 
tamrensskötseln om man hade skogsvildrenar i områden där de lätt fick kontakt med tamrenar. Jag 
berättade att man löst problemet genom att sätta upp ett långt stängsel mellan vildrenar och tamrenar 
i Finland. Hans svarade då att ett sådant stängsel skulle bli ett hinder för övrigt vilt också, i alla fall 
vad gäller klövvilt.  

Solveig svarade att hon bor i ett område med renskötsel, och utifrån hennes erfarenhet av renskötsel 
och med tanke på hur renskötseln har utvecklats så trodde hon att ett återinplanterande av 
skogsvildren säkert skulle orsaka problem för renskötseln. Hon nämnde att i Norge där det finns 
fjällvildrenar uppe i fjällen får tamrenskötsel knappt finnas, man vill där hålla isär tamrenar och 
vildrenar. Erfarenheterna från Norge visar att tama och vilda renar inte funkar ihop sade hon, så om 
man ska ha skogsvildrenar i någon del av renskötselområde måste man ta beslut om att inte ha 
tamrenskötsel i det området. Solveig svarade att hon som markägare och boende inom 
renskötselområdet i Sverige hellre skulle ha vildrenar på sin mark än tamrenar. Vildrenar kan man ju 
beskatta genom jakt eftersom det ingår i jakträtten. Hon sade att sedvanerätt med renskötsel är ett 
intrång som är en nackdel för henne som markägare.   
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3. Tror du att skogsvildren skulle kunna skada skogsbruket, t.ex. genom att beta på 
unga trädplantor? 

Jörgen trodde inte att skogsvildrenen skulle vara något större hot för skogsbruket, han trodde inte att 
skogsvildrenar skulle göra större skada än tamrenar. Han hävdade att varken tamrenar eller 
skogsvildrenar äter barr. Han sade att de visserligen äter löv från lövträd, men för att det ska bli någon 
allvarlig skada så måste de beta väldigt hårt på ett och samma träd, och ren är en selektiv betare och 
betar aldrig så hårt. Fejningsskador trodde han skulle vara ett marginellt problem.  
Jörgen nämnde också att ren faktiskt kan ha en positiv effekt på självföryngrande skog. På marker 
med tjocka lavtäcken kan inte tall- och granfröna komma ner till jorden och börja gro, men när renen 
har varit där och grävt i lavtäcket så kommer fröna ner så de kan slå rot.  
 
Stig-Åke sade att han visste att det finns konflikter mellan markägare och tamrenar. Han uppfattade 
det som att det inte var just betet på skogsplantor som var ett problem, utan att det var mycket 
fejningsskador det handlade om.    
 
J-O svarade att eftersom väldigt mycket av dagens skogsproduktion går ut på att producera gran och 
tall, så trodde han inte att skogsvildrenen skulle något stort betesproblem. Han trodde knappast att 
skogsvildrenen skulle orsaka några trampskador av betydelse heller. Men däremot så sade han också 
att om man ska föryngra löv så är det inte lika självklart att skogsvildrenen inte skulle kunna utgöra 
något problem. 
 
Handläggaren på SNF svarade att han trodde att skogsvildren skulle göra mindre skada på 
skogsbruket än ex. älg. Han trodde att skogsvildren kunna utgöra ett problem för den biologiska 
mångfalden i skogen om den orsakar ett ännu högre betestryck på lövträden. Han trodde också att det 
skulle kunna bli en del trampskador som det skulle kunna uppstå problematik kring, i likhet med det 
som redan idag skett mellan renskötseln och markägare. 
 
Hans trodde att det kunde finnas en viss risk för skada. Han trodde att det skulle vara ett begränsat 
problem, betydligt mindre än problemet med älgbetesskador. 
 
Solveig svarade att tamrenar inte orsakar betesskador på skogen, och att skogsvildrenar förmodligen 
inte skulle göra det heller. Hon trodde inte att fejnings- och grävskadorna skulle vara så stora.   
 
4. Tror du att skogsvildren skulle kunna skada jordbruket på något sätt? 
Jörgen svarade att det berodde på omständigheterna. Han drog paralleller till tamrenskötseln och 
sade att det är många markägare som påstår att det blir skador när renar kommer in på åkrar och 
ängar. Men han sade också att han hade pratat med bönder som sagt att det inte gör någonting om 
renen är på deras marker och gräver när marken är frusen. Vidare sa han att vissa påstår att det kan 
bli problem med frostbränna när renen varit och grävt på åkrar vintertid, men Jörgen trodde bara att 
det skulle bli ett problem i extrema fall. Han hävdade dock att det kan bli problem i vissa fall när 
marken är ofrusen. T.ex. när man har gjort en nysådd, då kan renar komma in och gräva efter grödan. 
Som summering sade han att vid vissa årstider och när bönderna har vidtagit vissa åtgärder så kan 
jorbruksmarkerna vara känsliga om renen kommer dit. 
 
Stig-Åke svarade att han inte visste om skogsvildrenen skulle kunna orsaka någon skada. 
 
J-O svarade att han inte hade kunskap i frågan.   
 
Handläggaren på SNF trodde att skogsvildren kanske skulle beta på åkrar om det var ont om lövträd i 
skogarna. Det såg han som en stor problemfaktor. Han såg detta som en viktig aspekt och trodde att 
det skulle kunna minska acceptansen för skogsvildren. 
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Hans refererade till att skogsvildrenar i Finland ibland kunde komma ut på fälten i väldigt stora 
flockar, ibland bestående av flera hundra renar, och att det då naturligtvis blir skador. Han trodde att 
det nog var lite större risk för skador på jordbruket än på skogsbruket, i synnerhet trodde han att det 
skulle kunna bli stora skador lokalt. 
 
Solveig svarade att hon trodde att det berodde på omständigheterna. Hon sade att tamrenar av och till 
förstört rundbalar och ensilage, och att det nog skulle kunna hända med skogsvildrenar också. Solveig 
sade att med den flockstorleken som kunde tänka sig att skogsvildrenar har så skulle det inte bli så 
stora problem. Att skogsvildren är skyggare än tamren trodde hon skulle minska risken. Däremot så 
trodde hon att skogsvildrenen lokalt skulle kunna orsaka stor skada, även om den totala risken nog 
skulle bli liten för jordbruket. Skulle de komma in på ett område med intensiv jordbruksproduktion så 
skulle skadorna just där kunna bli stora trodde hon. 
 
5. Tror du att förekomst av skogsvildren skulle utgöra en risk för trafikolyckor? 
Jörgen svarade att man inte skulle kunna bortse från att det skulle bli en risk. Ju mer vilt det är i 
markerna, ju större risk för trafikolyckor sade han. Vid starkt trafikerade vägar där man har saltat 
mycket eller har sand i saltet trodde han att risken skulle vara störst. Han sade också att ju fortare 
man får köra på en väg, desto större är risken. Tåget är en stor ”rendödare” sade han, det kan i värsta 
fall köra ihjäl 20-30 renar i en smäll. Och sedan tog han upp att om det skulle bli trafikolyckor med 
skogsvildrenar så var han övertygad om att renskötseln skulle få skulden för det, för att folk inte skulle 
se skillnad på tamren och skogsvildren. 
 
Stig-Åke svarade att han rimligen kunde tänka sig att det skulle utgöra en risk. Han sade att 
skogsvildren förmodligen, liksom älg och rådjur, kommer att söka sig ut på vägarna när det är djup 
snö i terrängen för att det är lättare att gå på vägarna och för att slicka vägsalt.  
 
J-O svarade att det är självklart att det skulle innebära en risk. Däremot sade han att han inte kunde 
svara på om det skulle utgöra ett trafiksäkerhetsmässigt betydande problem, det skulle bl.a. bero på 
tätheten av skogsvildrenar. Han nämnde att tamrenar går längsmed järnvägar och bilvägar, och att 
skogsvildrenar förmodligen skulle göra likadant. 
 
Handläggaren på SNF trodde definitivt att det skulle innebära en risk, och att det skulle kunna bli ett 
problem. Han trodde att skogsvildrenarna skulle gå längsmed vägarna för att det är lättare att gå där 
och för att de kan slicka salt där. Han sade att om vägar är ”älgsäkra” för att man satt upp viltstängsel 
så är de nog också ”rensäkra”, men han var osäker på hur utbrett det är med viltstängsel i de områden 
som skogsvildren skulle kunna tänkas förekomma i.  
 
Hans svarade att han trodde att det skulle innebära en viss risk. Han tog upp att det beror på hur 
mycket skogsvildrenar det skulle finnas och i vilken täthet det skulle bli. Han trodde speciellt att det 
skulle bli en viss risk på vintern, han refererade till att tamrenar gärna går ut på vägarna för att det är 
lättare att gå där och att detsamma kanske skulle bli fallet med skogsvildrenar.  
 
Solveig svarade att det skulle bli en risk på vintern, i stort sett alla trafikolyckor med klövvilt ökar ju på 
vintern. Hon sade att eftersom alla djuren har ett saltbehov så lockas de ut på de saltade vägarna. Hon 
tog också upp att det dessutom är enklare för djuren att gå längsmed en väg än i terrängen. Hon 
nämnde som jämförelse att det i Västerbotten årligen sker 600-700 trafikolyckor med tamrenar.    
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6. Tror du att skogsvildrenen skulle kunna bli ett värdefullt vilt att jaga? 
 
Jörgen svarade att skogsvildren skulle vara jaktbar. Han sade att det är ett vilt med ett förnämligt kött, 
och om den skulle etablera sig så skulle den nog bli ett populärt inslag. Han nämnde att man jagar 
vildren i Norge och att det förmodligen skulle finnas en liknande potential i Sverige. Men Jörgen tog 
också upp att man bara kan jaga under förutsättningen att man inte ”ger allt åt vargen”. Han hävdade 
att vargen ju kommer att döda skogsvildren likaväl som tamren, så vilken potential jakten kan få beror 
på hur mycket varg det finns.  
 
Stig-Åke svarade att skogsvildren borde vara ett värdefullt vilt. Han sade också att jakt på skogsvildren 
definitivt skulle bli en väldigt exklusiv jakt. 
 
J-O svarade att skogsvildren säkert skulle bli ett värdefullt vilt att jaga.  
 
Handläggaren på SNF refererade till att man jagar caribou (annan underart av ren) i Nordamerika, så 
han trodde att skogsvildren också skulle vara ett jaktbart vilt. Han sade att det väl är en kulturfråga, 
jägarna kan ju vara rätt konservativa men å andra sidan är de ju pigga på att prova nya saker som att 
jaga varg t.ex.  ... , så förmodligen skulle det finnas en potential. 
 
Hans trodde att skogsvildren skulle bli ett värdefullt vilt att jaga. Han svarade att eftersom det är ett 
rätt hårt predationstryck från lodjur på både älg och lodjur så är det glesa klövviltstammar i dom 
områdena, så Hans trodde därför att skogsvildren skulle kunna bli ett värdefullt extra jaktligt inslag.   
 
Solveig trodde att det skulle finnas ett intresse av att jaga skogsvildren. Hon nämnde att vildrensjakt 
är en ganska exklusiv och intressant jakt i Norge, och att det borde kunna vara en intressant jakt i 
Sverige också. Hon sade att det är ett skyggt bytesdjur som det skulle krävas skicklighet att jaga, det är 
ett bytesdjur som man sällan skulle få möjlighet att jaga. Det skulle vara lite extra spännande och lite 
annorlunda att få skjuta en skogsvildren, det skulle göra det till en attraktiv jakt för jägare. Hon sade 
också att den relativt höga slaktvikten på en skogsvildren skulle vara lockande.  
 
7. Tror du att förekomst av skogsvildren skulle kunna utgöra ett alternativ bytesdjur för 
större rovdjur och på så sätt minska predationen av annat jaktbart vilt som t.ex. älg?  

Jörgen trodde att skogsvildren är ett enklare byte som kan fungera som ett alternativt bytesdjur. 
Han sade att det förmodligen är enklare för ett rovdjur att ta en skogsvildren än en älg, dels för att de 
är mindre och dels för att dom inte springer lika fort som en älg. 
 
Stig-Åke svarade att han trodde det. Han sade att han inte visste hur mycket trycket skulle minska på 
älg, men att det var rimligt att tro att det skulle minska. Han sade också att det skulle bero på hur 
långt skogsvildrenarna kunde tänkas leva söderut. Eftersom lodjur tar tamren borde ju också vildren 
vara ett bytesdjur för lo, sade han, och då skulle skogsvildren kunna minska predationen även på 
rådjur. 
 
J-O tyckte att det var ett helt bakvänt resonemang ekologiskt sett. Sedan sade han dock att det inte var 
fullständigt omöjligt att det skulle kunna bli på det viset, men att det också skulle kunna bli precis 
tvärtom. Han hävdade han att bytesdjurspopulationer ökar och minskar av olika skäl, ibland kan det 
bero på predatorer men oftast så beror det på andra saker som födotillgång ex. Å andra sidan, sade 
han, om man begränsar vargpopulationen genom jakt och samtidigt förser de med skogsvildren, då 
kanske predationstrycket från varg på älg sänks. Förutsatt att skogsvildren är ett högprefererat byte 
för vargen. 
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Handläggaren på SNF svarade att han trodde att det förmodligen skulle vara så. Han hävdade att 
vargar väl är opportunister och går på de djur som är enklast att fånga, och att de t.ex. kan ta tamren 
liksom de andra stora rovdjuren i Sverige. Han tog upp att forskare beräknat att vi behöver tre gånger 
så många vargar i Sverige för att klara av inavelsproblematiken, och att vi därmed behöver ännu mer 
vilt i skogarna. Det borde vara ett starkt argument för skogsvildren sade han, att det kan minska 
trycket både på rådjur och älg.  
 
Hans trodde att skogsvildren säkert skulle kunna fungera som ett alternativt bytesdjur. Han trodde 
framförallt att skogsvildren skulle kunna minska vargens predation på älg. 
 
Solveig svarade att om det blir mera klövvilt så blir det mera rovdjur också, så hennes svar på denna 
fråga var nej. Hon påstod att det är väldigt starkt korrelerat, större födotillgångtillgång leder till att 
rovdjurskullarna ökar i antal och fler rovdjursungar överlever. Om vi teoretiskt sett kunde hålla 
rovdjursantalet på en jämn nivå skulle predationstrycket sjunka, sade hon. Men hon trodde inte 
jägarkåren skulle klara av att hålla rovdjursantalet på en jämn nivå, istället kommer rovdjuren öka i 
antal om vi totalt sett får mer bytesdjur. 
 
8. Tror du att skogsvildrenen skulle kunna konkurrera med något annat vilt i skogen, 
på ett sådant sätt att det minskar den populationen? 
Jörgen trodde inte att skogsvildren skulle kunna konkurrera med annat vilt om mat så att den skulle 
trycka bort någon annan population. Det skulle vara, sade han, om t.ex. hjort och skogsvildren inte 
kunde samsas, men det hade han ingen erfarenhet av. Utifrån egen erfarenhet så visste han att älg och 
tamren kan gå sida vid sida och beta i samma område, likadant är det med rådjur och tamren. Och 
han sade att de inte betar på samma sätt heller. Däremot, sade han, är det många viltarter som lever i 
symbios. Han tog upp fjällripan och skogsripan som exempel på djurarter som gärna vistas i områden 
där tamrenen har betat vintertid. Även skogsharen brukar trivas där tamrenen har gått och betat och 
grävt undan snö. 
 
Stig-Åke sade att om skogsvildren har samma födoval som tamren, så finns det stora ytor lavbärande 
skogar som tillgängligt habitat. Där trodde han inte att skogsvildren skulle konkurrera med något 
annat vilt, då inget annat vilt äter lav på samma sätt som skogsvildren. Han sade att renar sommartid 
betar mycket gräs och löv från lövträd, så sommartid skulle det rimligtvis kunna uppstå en 
konkurrenssituation. 
 
J-O sade att det skulle kunna bli en del konkurrens om födan eftersom att skogsvildren bl.a. äter löv 
under vegetationsperioden. Han trodde också att det skulle kunna uppstå en konkurrenssituation 
kring svamp som födoresurs, eftersom även rådjur äter svamp.  
 
Handläggaren på SNF trodde inte att skogsvildren skulle konkurrera med annat djur, förutom med 
tamrenar. Som en marginell grej spekulerade han över om djur som kanske är beroende av lavtäcket 
möjligen kunde påverkas, t.ex. gnagare som lämlar. Han trodde att rådjur och älg snarare föredrar 
bärris och olika plantor som föda istället för lavar. 
 
Hans trodde inte att det skulle bli någon konkurrenssituation i det området som skogsvildren skulle 
kunna planteras in i, eftersom det där inte finns så många andra klövviltarter och klövviltstammen är 
så pass gles. Han tog också upp att skogsvildren äter lite annan föda än övriga klövviltarter, mer lavar 
t.ex., i och med det trodde han att det skulle bli ännu mindre risk för en konkurrenssituation.  
 
Solveig trodde att det skulle finnas ganska gott om utrymme för skogsvildren i den svenska faunan.   
Hon trodde att skogsvildrenen skulle kunna konkurrera ut annat vilt, för att den kan äta de 
högprefererade växterna så länge som möjligt och sen klara sig bra även när det bara finns lavar att 



 

16 
 

äta. Detta för att ren är en mycket svälttålig klövviltart.  Eftersom skogsvildren är större än tamren så 
skulle den kunna bli lite extra konkurrenskraftig trodde hon, bl.a. genom att bättre kunna gräva sig 
ner genom snön.   
 
9. Tror du att skogsvildrenen skulle kunna påverka naturens rekreationsvärde på ett 
positivt eller negativt sätt? 
Jörgen trodde att den skulle kunna påverka rekreationsvärdet på ett positivt sätt. Han sade att det 
kommer vara berikande för människor som är intresserade av att vara ute i skogen och titta på vilda 
djur, det blir ju en djurart till att titta på. Att bara se dem är ett rekreationsvärde i sig, sedan kan den 
ju vara ett positivt inslag om man är intresserad av att fotografera också. Han trodde att det skulle 
kunna bli med skogsvildrenar som med hjortar i södra Sverige, att folk stannar bilarna för att kolla när 
djuren är ute på fält och åkrar. Även jakten kan vara ett positivt inslag, om man ser det som ett 
rekreationsvärde sade han. 
 
Stig-Åke trodde inte att rekreationsvärdet skulle påverkas på ett negativt sätt. Däremot trodde han att 
många människor upplever att ju fler arter som finns och som man kan få se i skogen, desto mer 
spännande och intressant är det.  
 
J-O svarade att det är klart att man skulle kunna se ett lite större rekreationsvärde i att skogsvildren 
fanns, som ett existensvärde. Han sade att han både såg ett värde i att kunna se skogsvildren och att 
bara veta att den finns en underart till i naturen. Sedan nämnde han att jaktvärdet förstås också kunde 
öka, om man räknar jaktvärdet som ett rekreationsvärde. 
 
Handläggaren på SNF svarade att det var SNF:s inställning att rekreationsvärdet enbart skulle 
påverkas positivt. Skogsvildren är ett trevligt djur som ingen bli rädd av att träffa på i skogen sade 
han. Det är alltid är en upplevelse att se djur, och att ren är ett ganska stort djur så det är klart att det 
skulle vara en stark upplevelse att se djuret sade han vidare. Man ser ju inte så många djur när man är 
ute och rör sig i naturen, så visst skulle skogsvildrenen vara ett positivt inslag sade han. Han tog också 
upp att han trodde att många människor skulle tycka att det var lite extra positivt att se något som är 
ovanligt eller inte har funnits på länge, och han trodde att det skulle kunna vara en kittlande 
upplevelse att se skogsvildrenen om den skulle återkomma till vår natur efter att ha funnits här 
tidigare. 
 
Hans svarade att om skogsvildren skulle påverka rekreationsvärdet på något sätt, så var han övertygad 
om att det skulle vara på ett positivt sätt. Han sade att många uppskattar att se vilt i markerna, inte 
bara jägare utan alla som rör sig ute i skog och mark. 
 
Solveig svarade att det inte skulle bli någon skillnad just där hon bodde, för där finns redan 
”strövrenar” (halvvilda tamrenar). Hon trodde inte att folk skulle skilja på dem och skogsvildrenar. 
Hon sade sedan att det skulle vara en positiv faktor att få se skogsvildren eftersom vi har ganska 
artfattiga ekosystem här i Norden.          
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10. Tror du att ett återinförande av skogsvildrenen skulle kunna stimulera och gynna 
ekoturismen i berörda delar av landet? 

Jörgen svarade att ju mer djur man har chans att beskåda ute i naturen, desto större attraktionskraft 
har naturen. Han sade att han kunde tänka sig att man skulle kunna ordna safaris för att titta på 
skogsvildrenar. Han trodde att det alltid skulle finnas människor som tycker att det vore mer 
intressant att se en skogsvildren än en svensk tamren. Men att det alltid kommer att finnas människor 
som tycker att det är roligt att se tamrenar och den samiska kulturen också.  
 
Stig-Åke trodde att skogvildren till viss mån kunde gynna ekoturismen, men att det stor och tung 
fråga. Han trodde att en skogsvildrenspopulation skulle vara svår att få syn på, i och med att den lever 
i skogslandskapet. Om man börjar jaga skogsvildren så skulle den säkert bli skyggare av det också. 
Men samtidigt kan ju det öka spänningsvärdet, sade han. 
 
J-O svarade att han inte visste riktigt, att det skulle bero på vad man gjorde av det. Han spekulerade i 
om det kanske skulle kunna locka fler turister till Småland i fall att det fanns skogsvildrenar där. Han 
tog upp att man ju i och för sig kan göra en stor grej av att ha ett djur även om folk inte ser det, han 
nämnde vargarna i Värmland och myskoxarna i fjällen som exempel. Han sade att ifall det skulle 
kunna uppstå ett märke i stil med Fjällräven fast ”Skogsvildrenen” istället så skulle det kanske kunna 
vara ett sätt att göra en gynnsam profilgrej kring skogsvildren. 
 
Handläggaren på SNF var lite tveksam till att skogsvildren skulle ha en gynnsam effekt av betydelse, 
men han kunde tänka sig att det skulle kunna finnas en viss ekoturismpotential.  
Han sade han att han personligen har jobbat med turism, och tyckte att skogsvildrenen skulle kunna 
vara ytterligare ett argument för ett ekoturismföretag att erbjuda sina kunder. Han trodde att man 
skulle kunna erbjuda någon typ av multipel djurupplevelse med skogsvildren som del av paketet.    
  
Hans trodde att skogvildren skulle kunna ha en gynnsam effekt, framförallt jaktturismen skulle kunna 
gynnas. Han tog upp att skogsvildren har ståtliga horn och så, och att det skulle vara ett attraktivt vilt 
att jaga bl.a. för turister från exempelvis Norge och Tyskland. Hans trodde däremot att det endast 
skulle finnas en begränsad ekoturismpotential i skogsvildrenen som en sevärdhet att bara titta på, i 
motsats till älgen och vargen som han menade har större dragningskraft.  
 
Solveig trodde att skogsvildren skulle kunna stimulera ekoturismen om det finns företag som var 
fokuserade på att göra något speciellt kring djuret. Men hon trodde att det kanske skulle vara svårt 
som företag att tjäna pengar på att visa skogsvildren om de är väldigt skygga. På min följdfråga om 
hon trodde att man skulle kunna sälja ett ”vildmarkspaket” med skogsvildren som en del av paketet, 
svarade hon att det trodde han säkert. Men hon ifrågasatte om det skulle upplevas som roligare att se 
vildren än att vara säkrare på att få se fler älgar. Hon trodde att generalisten av konsumenter kanske 
hellre vill se ren på fjället, och att det är älgen som är den stora attraktionen i Sveriges skogsland.   
     
11. Populationen av skogsvildrenar i Finland har minskat något de senaste åren, är du 
orolig för underartens fortlevnad och framtid i Norden? 

Jörgen svarade att han inte var orolig för underartens framtid. Han sade att eftersom han är renägare 
så ser han hellre, utifrån dagens situation, att man utnyttjar betesmarkerna till tamrenskötsel istället. 
Han nämnde att en produktionsmässig aspekt är att man med tamrenskötsel kan producera mycket 
mer kött på samma område än vad man skulle kunna med jakt på skogsvildren. Detta tog han upp 
som en viktig aspekt både för producenter av renkött och för eventuella konsumenter som är 
intresserade av att äta ekologiskt kött.  

Stig-Åke svarade att han inte hade funderat över frågan. Men han tyckte att de länder som har sådana 
här småpopulationer av arter måste ta ett ansvar för att skydda dessa. Minskar populationen då finns 
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det skäl att man måste vidta åtgärder. Han sade också att det finns en aspekt till som ofta glöms bort i 
diskussionerna, och det är ambitionen att ha ekosystem som är så hållbara som möjligt. Han sade att 
ju mer likt ekosystemet är det tillstånd som det haft under den långa tid som det har utvecklats, desto 
stabilare är det rimligt att tro att det är. Och, hävdade han, en art eller underart som har försvunnit för 
bara 150-100 år sedan, den har ju på något vis ett berättigande i ekosystemet. Stig-Åke sade att den 
dimensionen kommer bort i vargdebatten t.ex., att vargen som predator har en roll i ekosystemet och 
håller det friskt. 

J-O svarade att han inte hade en åsikt eftersom han inte hade följt den här frågan. Han sade att en 
fråga som man i och för sig kan ha en åsikt om är om Sverige kan anses ha något ansvar för 
underartens fortlevnad. Han sade att han tyckte att vi har ett ansvar, men att man sedan kan fundera 
på vart man bäst tar det ansvaret någonstans. Vi kanske tar det ansvaret bäst genom att förstärka 
existerande populationer i Finland, ansvaret är inte nationellt knutet utan internationellt sade han. 

Handläggaren på SNF tyckte att det vore tråkigt om skogsvildrenen försvann från Finland i likhet med 
i Sverige. Han tyckte att populationsminskningen är oroande, och att det alltid är tråkigt när en art 
eller underart utrotas. Han tyckte att varje land har sitt unika ansvar. Men han trodde inte att 
skogsvildren skulle ha den högsta naturvårdsprioriteten, ju längre tillbaka i tiden ett djur har utrotats 
desto lägre prioritet har det sade han. Det är en krass ekonomisk verklighet som naturvården lever 
inom sade han, och det skulle behövas en eldsjäl för att kunna väcka liv i en sådan här fråga. 

Hans var inte direkt orolig, i och med att han inte visste så mycket om frågan. På min följdfråga ifall vi 
har ett ansvar för skogsvildrenen så svarade Hans att han tyckte att vi har ett ansvar för 
skogsvildrenen om vi ser till konventionen om biologisk mångfald och andra liknande konventioner. I 
och med att det dessutom finns utrymme och möjligheter för att de skulle kunna återetablera sig i 
Sverige så tycker jag att det finns ett ansvar, sade han. 

Solveig var inte orolig för skogsvildrenens framtid. Hon trodde att man skulle klara av att skydda 
underarten i Finland. Hon sade dock att eftersom vi har utrotat vildrenen så kan man ju tänka att vi 
har ett ansvar att återinföra den, då den är naturlig i vår fauna. Så dåligt samvete tyckte hon däremot 
inte att vi skulle ha för att skogsvildrenen dött ut, människan har sin plats i naturen och har en 
påverkan. Hon avslutade med att säga att hon trodde att man får leva med faktumet att 
skogsvildrenen är utrotad.          

 

För att läsa intervjufrågeformuläret i sin helhet, se bilaga 1. 

 
3.2. Resultat av den svenska enkätstudien  
 
Svarsfrekvensen i de olika kategorierna var enligt följande: 5 av 10 (50 %) renägare/- skötare 
besvarade enkäten, 9 av 10 (90 %) jägare besvarade enkäten, 4 av 5 (80 %) markägare besvarade 
enkäten och 3 av 5 (60 %) tjänstemän besvarade enkäten. Kategorierna jägare och markägare 
överlappade delvis varandra, 5 av 9 jägare kryssade i att de också var markägare, och 2 av 4 markägare 
kryssade i att de också var jägare.   
De tjänstemän som besvarade enkäten var en ekolog från ett av Sveaskogs kontor i Hälsingland, en 
person som bl.a. jobbar med rovdjursfrågor på Lantbrukarnas Riksförbund Väst (LRF Väst innefattar 
bl.a. LRF Värmland) och en vilskadeansvarig på Trafikverkets kontor i Falun (Dalarna).  
I enkäten fanns det färdiga svarsalternativ att välja mellan, och under ”Övriga kommentarer” och olika 
följdfrågor fanns det möjlighet att svara i fritext. Endast ett urval av de mest informativa följdsvaren 
och övriga kommentarerna redovisas.  
 
 
 



 

19 
 

Svar på enkätfrågorna: 
 
1. Skogsvildrenen har tidigare funnits i vårt land men utrotats. Tycker du att det skulle 
vara en bra åtgärd att återinplantera den till lämpliga delar av Sverige?  

 

 

Figur 5. 

 

I figur 5 ses svarsresultatet från fråga 1. 

Under ”Övriga kommentarer” skrev 1 renägare ”Tycker inte att man i nuläget ska återinplantera 
vildren i ett område som är så hårt ansatt av varg. Det skulle definitivt gynna vargen som i vissa 
områden gått hårt fram på många vilt och då speciellt älg. / … /”. 

Under ”Övriga kommentarer” skrev 1 jägare att det behövs ”Ett beslut för hur många det skall finnas. 
Så att det inte dribblas så som man gör med vargen. Myndigheterna skall inte ha veto utan 
lokalbefolkningen och berörda skall ha veto. / … /”. 

Personen från Trafikverket besvarade inte denna fråga, han besvarade endast frågan 6.  

Personen från LRF svarade ”Nej, det skulle vara en ganska dålig åtgärd”. På ”Övriga kommentarer” 
skrev hon ”Jag anser att vi först och främst behöver klara de problem vi idag har av vissa viltarter när 
det gäller skador på grödor både inom jord- och skogsbruket innan en eventuell diskussion om 
återinplantering tas upp. Att vildrenen eventuell skulle medföra jaktliga värden eller att predation av 
varg på andra hjortdjur som älg skulle kunna minska är inte skäl nog till en återinplantering. I 
slutändan är det markägaren som står med det samlade vilttrycket och de kostnader som skadorna 
medför”.  

Personen från Sveaskog svarade ” Ja, det skulle vara en ganska bra åtgärd”. 
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2. Tror du att skogsvildrenen, om den återetablerades i delar av Sverige, skulle kunna 
skada eller på något sätt orsaka problem för skötseln av tamrenar? 

 

 

Figur 6. 

 

I figur 6 ses svarsresultatet från fråga 2. 

På följdfrågan svarade 1 renägare att vildrenar skulle ta renbetesmarker i anspråk och 4 svarade att 
det skulle bli problem med sammanblandning av tamrenar och vildrenar.   

På följdfrågan svarade 1 jägare ”Samerna i området söker marker för att utvidga sina betesområden 
och en utplantering skulle sannolikt medföra en konkurrenssituation” och 1 att det skulle bli problem 
med att skogsvildren och tamren blandar sig och ej skulle bli renrasiga på sikt. Under ”Övriga 
kommentarer” skrev 1 ”Jag bor i norra Värmland och där har vi inte tamren men en miljö som skulle 
passa skogsrenen”. 

3 av 4 markägare svarade ” Nej, de skulle förmodligen inte orsaka problem/skada” och 1 ”Vet inte”. 

Personen från LRF svarade ”Vet inte”. 

Personen från Sveaskog svarade ” Ja, de skulle nog förmodligen orsaka problem/skada”. På följfrågan 
svarade hon ”Konkurrerar om föda, dvs. lavar. I dag är det inte helt ovanligt att tamrenar fraktas till 
andra områden endast för att klara foderfrågan under vinterperioden. Vi inom storskogsbruket får 
inför varje vinter förfrågningar från samebyar som önskar flytta sina renar till tidigare outnyttjade 
foderområden”. 
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3. Tror du att skogsvildren skulle kunna skada skogsbruket, t.ex. genom att beta på 
unga trädplantor ? 

 

 

Figur 7. 

 

I figur 7 ses svarsresultatet från fråga 3. 

På ”Övriga kommentarer” skrev 1 renägare ” / … / var finns det belägg för att ren betar trädplantor? 
Det är helt fel. Renen som djur klarar inte av det…”. 

På följdfrågan svarade 1 jägare att det skulle kunna bli betesskador. Under ”Övriga kommentarer” 
skrev 1 ”Det brukar alltid sägas att renar endast orsakar trampskador på skogsplantor. Varför skulle 
skogsrenar orsaka andra skador!”, och 1 skrev ”Främst kanske att de konkurrerar med andra hjortdjur 
om samma föda. Har själv sett stora problem med detta i Kolmården men där är det förstås mycket 
vilttätt”. 

På följdfrågan svarade 2 markägare att de skulle orsaka betesskador på samma sätt som älgarna, och 1 
svarade ”Alltför stort antal av en art tenderar att störa ekologin”. 

Personen från LRF svarade ”Ja, de skulle nog kunna orsakar stor skada”. På följdfrågan svarade hon 
”Betning på ungskog från planteringsstadiet och 5-10 år framåt, trampskador som medför rotskador 
vilket leder till en sämre tillväxttakt och en kvalitetsförsämring på virket”. 

Personen från Sveaskog svarade ”Ja, de skulle nog kunna orsaka lite skada”. På följdfrågan svarade 
hon ”Då vi sett att tamrenar inom planterade områden förorsakar skador, kanske främst via tramp, så 
antar jag att det är dito för vildrenarna”. 
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4. Tror du att skogsvildrenen skulle kunna skada någon annan skoglig näring än 
skogsbruket, t.ex. genom att beta ner renlavar etc.?  

 

 

Figur 8. 

 

I figur 8 ses svarsresultatet från fråga 4. 

På följdfrågan svarade 1 renägare att marken skulle bli nedtrampad och helt svart om skogsvildrenen 
rörde sig på en begränsad yta. 

Under ”Övriga kommentarer” skrev 1 jägare ”Dom skulle antagligen inte finnas i sådan mängd att 
skador av nån betydelse skulle uppstå”, och 1 skrev ”Beror väl på hur många och koncentrerade de 
blir”. 

På ”Övriga kommentarer” skrev 1 markägare ”Naturligtvis beror det på antalet”. 

Personen från LRF svarade ”Ja, de skulle nog kunna orsakar stor skada”. På följdfrågan svarade hon 
”Självklart beroende på stammens omfattning och hur landskapet ser ut. Men där det inte förekommit 
renbete tidigare kommer det självklart bli en påverkan. / … / ”.   

Personen från Sveaskog svarade ”Ja, de skulle nog kunna orsaka lite skada”. På följdfrågan svarade 
hon ”/ … /. Kan man tänka sig att upplevelseindustrin skulle kunna påverkas både positivt och 
negativt. Positiv för renen ger en upplevelse, negativt för att ett slitage i skogen inte främjar en skoglig 
upplevelse av orörd natur”. 
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5. Tror du att skogsvildren skulle kunna skada jordbruket på något sätt? 

 

 
Figur 9. 

 

I figur 9 ses svarsresultatet från fråga 5. 

1 renägare svarade på följdfrågan att de skulle kunna orsaka nedtrampade åkrar och stängsel. 
På följdfrågan svarade 1 jägare att det skulle kunna bli betesskador. 

Personen från LRF svarade ”Ja, de skulle nog kunna orsaka lite skada”. På följdfrågan svarade hon 
”Mycket möjligt i ett brutet landskap där skog och jordbruksmark växlar om vartannat. Och då 
troligtvis nedtrampad gröda som försvårar skörden och som medför att jordpartiklar kan komma med 
fodret”.  

Personen från Sveaskog svarade ”Ja, de skulle nog kunna orsaka lite skada”. På följdfrågan svarade 
hon att det skulle kunna bli trampskador. 

 
6. Tror du att förekomst av skogsvildren skulle utgöra en risk för trafikolyckor? 
 

 
Figur 10. 
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I figur 10 ses svarsresultatet från fråga 6. 

Personen från Trafikverket svarade på denna fråga i fritext: ”Med den inriktning vi har på vårt 
trafiksäkerhetsarbete, där man fokuserar på de svåraste fallen, så har det marginell betydelse om det 
skulle finnas några tusen skogsvildrenar i landet. Vi har ju på senare tid fått in en population av 
vildsvin och en stam med varg men problemet är från vår synvinkel marginellt. Ser man till älg och 
rådjur så blir var hundrade trafikdödad per år. Och samma kan bli följden för skogsvildren. / … /. 

Personen från LRF svarade ” Ja, de skulle nog kunna öka olycksrisken mycket”. 

Personen från Sveaskog svarade ”Ja, de skulle nog kunna öka olycksrisken litegrann”. 

 
7. Tror du att skogsvildrenen skulle kunna bli ett värdefullt vilt att jaga? 
 

 
Figur 11. 

 

I Figur 11 ses svarsresultatet från fråga 7. 

På ”Övriga kommentarer” skrev 1 markägare ”Eftersom det blir lokalt så är det svårt att säga”. 
Personen från LRF svarade ” Ja, ganska värdefullt”. Under ”Övriga kommentarer” skrev hon ”/ … /. 
Jag anser att de skador renarna skulle medföra på skog och skogsmark står över de intäkter och den 
enskildes upplevelse en eventuell jakt skulle kunna ge”.  

Personen från Sveaskog svarade ” Ja, ganska värdefullt”. 
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8. Tror du att förekomst av skogsvildren skulle kunna utgöra ett alternativ bytesdjur för 
större rovdjur och på så sätt minska predationen av annat jaktbart vilt som t.ex. älg? 

 

 

Figur 12. 

 

I figur 12 ses svarsresultatet från fråga 8. 

På följdfrågan svarade 1 renägare ”älg, rådjur och hjort” och 1 ”/ … /. Flera bytesdjur ökar 
rovdjursstammarna då mera mat finns att tillgå”. 

På följdfrågan svarade 2 jägare ”Älg och rådjur”, 1 svarade ”älg och annat vilt som ex. bäver”.  
Under ”Övriga kommentarer” skrev 1 markägare ”Negativt vore om vi i Värmland får ytterligare antal 
vargar när födotillgången ökar”. 
Personen från LRF svarade ” Ja, det skulle den kanske”. På följdfrågan svarade hon ”/ … / Även om 
predationen på älg skulle minska så kommer det troligtvis inte lägga locket på när det gäller 
vargdebatten med tanke på inplantering av vildren inte löser problematiken med varg och 
löshundsjakt”. 

Personen från Sveaskog svarade ” Ja, det skulle den kanske”. 
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9. Tror du att skogsvildrenen skulle kunna konkurrera med något annat vilt i skogen, på 
ett sådant sätt att det minskar den populationen? 

 

 

Figur 13. 

 

I figur 13 ses svarsresultatet från fråga 9. 

På följdfrågan svarade 1 renägare ”älg”.  

På följdfrågan svarade 1 jägare ”hjort”.  

På följdfrågan svarade 1 markägare ”eventuellt rådjur”. Under ”Övriga kommentarer” skrev 1 ”Det 
finns nog plats till alla djur i vår natur”. 

Personen från LRF svarade ” Nej, de skulle nog inte konkurrera märkbart”. På följdfrågan svarade hon 
”Troligtvis inte konkurrera på det sättet att någon annan viltart minskar. Däremot kan det bli en 
konkurrens som medför att en annan viltart söker sig till områden där renen inte födosöker, 
exempelvis öppna fält, vilket då kan leda till ökade skador på jordbruksgrödor”. 

Personen från Sveaskog besvarade inte denna fråga. 
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10. Tror du att skogsvildrenen skulle kunna påverka naturens rekreationsvärde på ett 
positivt eller negativt sätt? 

 

 

Figur 14. 

 

I figur 14 ses svarsresultatet från fråga 10. 

På följdfrågan svarade 1 renägare ”Man kan ju dra paralleller till den exklusiva vildrensjakten i 
Norge!” 

1 jägare besvarade inte frågan. På följdfrågan svarade 1 jägare ”Skogsvildrenen verkar vara ett vackert 
och intressant djur och ökad mångfald brukar ju öka rekreationsvärdet”, 1 ”Mera jaktbart vilt” och 1 
”Ett nytt vilt berikar skogen”. Under ”Övriga kommentarer” skrev 1 ”Vi har mycket viltfattiga marker 
här i norra Dalarna. Vi gör (turismen) en stor sak av att det finns renar och samer i Dalarna. I 
verkligheten finns de bara allra längst i norr. För turismen skulle vildrenar säkert vara positivt”. 
På följdfrågan svarade 1 markägare ”Mer chans att se vilda djur vid besök i skogen. Rogivande med 
djur” och 1 ”De som vill skjuta älg kanske minskar om älgantalet minskar. Säkert många restriktioner 
runt skytte på vildrenen. Mindre utländska jägare kommer om antalet älg minskar. / … /” 

Personen från LRF svarade ”Vet inte”. 

Personen från Sveaskog svarade ”Ja, det skulle kunna öka värdet litegrann”. På följdfrågan svarade 
hon ”Det är en upplevelse att se vildren, det är ett ytterligare vilt att jaga vilket också har ett 
rekreationsvärde”. 
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11. Tror du att ett återinförande av skogsvildrenen skulle kunna stimulera och gynna 
ekoturismen i berörda delar av landet? 

 

 
Figur 15. 

 

I figur 15 ses svarsresultatet från fråga 11. 

1 renägare kryssade inte i något svarsalternativ men skrev under ”Övriga kommentarer”; ”Allt i detta 
land skall tydligen gå ut på att turisterna får ett större värde./ … / Allt för turisten!” 

Under ”Övriga kommentarer” skrev 1 jägare ”En art till att visa upp måste rimligen vara positivt”och 1 
skrev ”Det har nog ingen betydelse. Det som påverkar vår turism är vargen. Våra gäster från 
kontinenten vill se älg, det är ett högvilt. / … /”. 
Personen från LRF svarade ”Vet inte”. Under ”Övriga kommentarer” skrev hon ”/ … / det skulle säkert 
kunna bli gynnsamt i vissa fall beroende på drivet hos företagaren”.  

Personen på Sveaskog svarade ”Ja, det skulle nog vara lite gynnsamt”. 

 
12. Populationen av skogsvildrenar i Finland har minskat något de senaste åren, är du 
orolig för underartens fortlevnad och framtid i Norden? 

 

Figur 16. 
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I figur 16 ses svarsresultatet från fråga 12. 

Under ”Övriga kommentarer” skrev 1 jägare ”Stora hjortdjur är inte särskilt komplicerade att aktivt 
förvalta i önskad riktning”, 1 skrev ”Man är ju förstås inte orolig för nåt som man aldrig sett eller 
knappt hört talas om” och 1 skrev ”Är det deras mat som minskar eller är det rovdjuren som ökar? Är 
det någon ide att återinföra ett nytt djur i Sverige som är Europas rovdjurstätaste land? / … / ”. 

Under ”Övriga kommentarer” skrev 2 markägare att de visste för lite om skogsvildren för att kunna ta 
ställning i frågan. 

Personen från LRF svarade ”Nej, inte alls orolig”. 

Personen från Sveaskog svarade ”Vet inte”.  

 

För att läsa enkätfrågformuläret i sin helhet, se bilaga 2. 

 
3.3. Resultat av den finska enkätstudien 
Svarsfrekvensen var enligt följande: 4 av 10 (40 %) renägare/-skötare besvarade enkäten. 3 renägare 
kryssade i att de också tillhörde en eller fler andra kategorier, såsom exempelvis jordbrukare och 
jägare. 9 av 10 (90 %) jägare besvarade enkäten, och 5 av 5 markägare (100 %) besvarade enkäten. 
Kategorierna jägare och markägare överlappade också delvis varandra. 3 av 9 jägare kryssade i att de 
var skogsägare, och 3 av 6 markägare uppgav att de förutom skogsägare och jordbrukare även var 
jägare. 2 av 5 (40 %) av tjänstemännen besvarade enkäten, en turistföretagare och en tjänsteman på 
ett lantbruksverk/-kontor (”LV”). I enkäten fanns det färdiga svarsalternativ att välja mellan, och 
under ”Övriga kommentarer” och olika följdfrågor fanns det möjlighet att svara i fritext. Endast ett 
urval av de mest informativa följdsvaren och övriga kommentarerna redovisas.  
 
Enkätfrågor: 
 
1. Vad är din åsikt om att ha skogsvildren i dina omgivningar? 
 

 
Figur 17. 

 

I figur 17 ses svarsresultatet från fråga 1. 

Under ”Övriga kommentarer” skrev 1 renägare ”Det är ett sällsynt och ståtligt djur, som tillhör 
naturen och skulle förtjäna bättre livsvillkor. / … /”. 
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1 jägare besvarade inte frågan, och 1 jägare skrev under ”Övriga kommentarer”; ”Det är en ytterligare 
art i vår skog. Ett bra vilt att jaga. / … /”. 
1 markägare skrev under ”Övriga kommentarer”; ”jag uppskattar den som en del av naturens 
biodiversitet”. 
Personen från LV svarade ”Jag gillar det”. På ”Övriga kommentarer” skrev personen ”Skogsvildren 
ökar våra naturvärden”.  
Turistföretagaren svarade ”Jag gillar det mycket”. 
 
2. Tror du att skogsvildren kan orsaka problem eller skada på tamrenskötseln? 
 

 
Figur 18. 

 

I figur 18 ses svarsresultatet från fråga 2. 

På följdfrågan svarade 2 renägare att när skogsvildrenarna blandar sig med tamrenar är hjorden 
svårare eller mycket svårare att hantera. 
1 jägare svarade på följdfrågan att det kan bli problem med födokonkurrens, och 1 markägare svarade 
detsamma. 2 jägare svarade att det kan bli problem när tam- och vildrenar blandar sig 
1 markägare besvarade inte frågan. 
Personen från LV svarade ”Vet inte”. 
Turistföretagaren besvarade inte denna fråga. 
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3. Har du erfarit att skogsvildren kan orsaka skada på skogsbruket, t.ex. genom att beta 
på trädplantor? 
 

 
Figur 19. 

 
I figur 19 ses svarsresultatet från fråga 3. 

På följdfrågan svarade 1 renägare ”Skogsvildrenar, liksom tamrenar, skrapar och skaver på unga 
tallplantor när det är mildväder på vintern”. Under ”Övriga kommentarer” skrev 1 ”Skogsvildrenar, 
liksom tamrenar, äter inte gran eller tall. Båda äter endast lövträd, och endast från unga lövträd, vilket 
är rätt gynnsamt för skogsbruket”. 
1 jägare svarade på följdfrågan att de kan förhindra föryngring av skog i områden med tunna 
humuslager, och 1 att de trampar och gräver sönder en del unga plantor.  
1 markägare svarade att de betar på småplantor 
Personen från LV svarade ”Vet inte”. Turistföretagaren svarade ”Nej, inte alls”. 
 
4. Tror du att skogsvildrenen skulle kunna ha negativa effekter på någon annan skoglig 
näring än skogsbruket, t.ex. genom att beta ner renlavar etc.? 
 

 
Figur 20. 

 



 

32 
 

I figur 20 ses svarsresultatet från fråga 4. 

På följdfrågan svarade 2 renägare att skogsvildren är ett problem på bra lavmarker där folk skördar 
dekorationslavar, de kan orsaka förstörelse där”.  
2 jägare svarade praktiskt taget detsamma. 
Personen från LV svarade ”Vet inte”.  
Turistföretagaren svarade ”Nej, inte alls”. 
 
5. Har du erfarit att skogsvildren kan orsaka skada på jordbruket? 
 

 
Figur 21. 

 

I figur 21 ses svarsresultatet från fråga 5. 

På följdfrågan svarade 1 (”den första”) renägare att deras avföring blandas in i ensilage, vilket orsakar 
en bakteriell aktivitet som försämrar kvaliteten på ensilaget, och 1 (den andra) ”Skogsvildren, liksom 
tamren, orsakar förstörelse speciellt på våren när växterna börjar gro på ängar och åkrar med olika 
grödor”. 
1 jägare och 1 markägare svarade både som den första och den andra renägaren. 
2 jägare svarade att de förstör plasten på ”ensilagebollar”, och 1 av dem att den skadan kan undvikas 
genom att ta bort ”bollarna” från fälten innan hösten. 
2 jägare och 1 markägare svarade praktiskt taget som den första renägaren.  
Personen från LV svarade ”Nej, inga skador av betydelse”. 
Turistföretagaren svarade ”Nej, inte alls”. 
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6. Tror du att förekomsten av skogsvildren ökar risken för trafikolyckor? 
 

 
Figur 22. 

 

I figur 22 ses svarsresultatet från fråga 6. 

Under ”Övriga kommentarer” skrev 1 renägare ”Stark trafikerade vägar utgör alltid ett svårt problem 
för partåiga hovdjur”. 
1 jägare skrev ”Risker och olyckor är betydligt ofarligare än risker och olyckor med älg”. 
Personen från LV svarade ”Ja, lite”.   
Turistföretagaren svarade ”Ja, lite”.  
 
7. Tror du, från egen erfarenhet av jakt eller vad du hört från andra, att skogsvildren är 
ett värdefullt vilt att jaga? 
 

 
Figur 23. 

 

I figur 23 ses svarsresultatet från fråga 7. 

Under ”Övriga kommentarer” skrev 1 renägare ”I vårt område har vi inte jakt på skogsvildren, för 
detta är renskötselområde”. 
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1 jägare skrev ” Köttet är inte lika gott som älgkött, men det är ett intressant jaktvilt, för det är en 
sällsynt art med imponerande horn. / … /”, och 1 skrev ” Jakt på skogsvildren har varit så minimal att 
den inte är viktig. / … /” 

Personen från LV svarade ”Nej, inte speciellt värdefullt”, och under ”Övriga kommentarer”; ”I vårt 
område har höga nivåer av radioaktivitet uppmätts i skogsvildrenkött”.                                              
Turistföretagaren svarade ”Ja, ganska värdefullt”.  

 

8. Tror du att skogsvildrenen fungerar som ett alternativ bytesdjur för större rovdjur, 
och på så sätt minska predationen av annat jaktbart vilt som t.ex. älg? 

 

 

Figur 24. 

 

I figur 24 ses svarsresultatet från fråga 8. 

På följdfrågan svarade 1 renägare att predationen skulle kunna minska på tamren, och 1 att 
predationen skulle kunna minska på tamren och älg. Under ”Övriga kommentarer” skrev 1 ”Liksom 
tamren är skogsvildren ett lättare byte för odjur”. 

2 jägare svarade älg och rådjur (1 av dem också tamren), 2 svarade älg. 

1 markägare svarade tamren.  

Personen från LV svarade ”Ja, lite”, och på följdfrågan ”Älg och andra mindre djur, ex. hare”.                          

Turistföretagaren svarade ”Ja, mycket”. 
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9. Tror du att skogsvildrenen konkurrerar med något annat vilt i skogen, på ett sådant 
sätt att det minskar den populationen? 

 

 

Figur 25. 

 

I figur 25 ses svarsresultatet från fråga 9. 

På följdfrågan svarade 3 renägare att de skulle konkurrera med tamrenar. 

Personen från LV svarade ”Nej, inte betydligt”. 

Turistföretagaren svarade ”Nej, inte alls”. 

 

10. Tycker du att skogsvildrenen påverkar naturens rekreationsvärde? 

 

  

Figur 26. 

 

I figur 26 ses svarsresultatet från fråga 10. 
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På följdfrågan svarade 1 renägare ”Genom att synas och existera i naturen, uppliva i skogarna” och 1 
”Det är ett ståligt djur att se, men det är väldigt svårt att se den om man inte är erfaren, för den är så 
skygg”. 

3 jägare svarade att det är attraktivt för turister att se skogsvildrenar i centrala Finland, de behöver 
inte resa till lappland för att se renar (1 av dessa skrev att det skapar förutsättningar för jaktturism, 
och att sk.vr. gör folk i allmänhet intresserade av naturen), och 1 svarade att det är värdefullt att 
djurlivet blir mer variationsrikt.  

Personen från LV svarade ”Det ökar värdet”, och under ”Övriga kommentarer”; ”Skogsvildren är en 
sevärdhet som folk kommer för att se, / … /detta ökar turismen i vår region en del. ” 

Turistföretagaren svarade ”Det ökar värdet mycket”. 

 

11. Tror du att skogsvildrenen kan stimulera och gynna ekoturismen i din region? 

 

 

Figur 27. 

 

I figur 27 ses svarsresultatet från fråga 11. 

Under ”Övriga kommentarer” skrev 1 renägare ”Detta är renskötselområde! Att leva med 
skogsvildrenar i renskötselområde är omöjligt!”  

Personen från LV svarade ”Ja, kanske lite”. 

Turistföretagaren svarade ”Ja, definitivt”, och under ”Övriga kommentarer”; ”Som en turist-
entreprenör har jag noterat detta”  
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12. Skogsvildrenspopulationen i Kainuu har minskat tydligt under de senaste åren, är 
du orolig för underartens framtid? 

 

  

Figur 28. 

 

I figur 28 ses svarsresultatet från fråga 12. 

Under ”Övriga kommentarer” skrev 1 renägare ”Antalet stora rovdjur är för högt i området där 
skogsvildren lever”.  

På följdfrågan skrev 2 jägare att skogsvildrenspopulationen i Soumenselkä kan hållas på en jämn nivå 
om antalet stora rovdjur kontrolleras, och 1 skrev ”naturen skapar själv stabilitet”. 

Personen från LV svarade ”Nej, inte speciellt”. 

Turistföretagaren svarade ”Ja, mycket”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 
 

13. Har du personligen sett någon trend i antalet skogsvildrenar i dina omgivningar 
under de senaste åren? 

 

  

Figur 29. 

I figur 29 ses svarsresultatet från fråga 13. 

Under ”Övriga kommentarer” skrev 1 renägare ”På grund av stora rovdjur, kommer skogsvildrenen 
utrotas inom ca 10 år?! I Kainuu skulle det kunna vara runt 10000 skogsvildrenar. Endast några 
hundra är kvar. Detta skriver jag efter 40 års nära observation”. 1 annan svarade 
”Skogsvildrenspopulationen i norra delen av Kuhmo kommun/distrikt är nästan nere på 0! För 10 år 
sedan fanns det runt 2800 skogsvildrenar här, nu finns det 800”. 

1 jägare besvarade inte frågan, och 1 skrev under ”Övriga kommentarer” att när man studerar antalet 
kalvar verkar populationen öka. 

1 markägare skrev på ”Övriga kommentarer” att storleken på den övervintrande populationen har 
varit stabil. 

Personen från LV svarade ”De verkar minska lite”, och under ”Övriga kommentarer”; 
”Skogsvildrenarna har flyttat till grannkommunerna”. 

Turistföretagaren svarade ”De verkar minska lite”, på följdfrågan; ”Åtminstone i detta område, 
betesytorna har förändrats”. 

 

För att se det finska enkätfrågformuläret i sin helhet, se bilaga 3. 
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4. Diskussion  

 
4.1. Inledande diskussion 
Förhoppningsvis kan min studie trots sin begränsade storlek ge en trendvisning om hur attityden är 
till en återinplantering av skogsvildren hos olika grupper och organisationer i Sverige.  
När det gäller undersökningen av de naturmässiga förutsättningarna för ett återinplanterande, behövs 
det sannolikt en mer ingående studie för att med större säkerhet bedöma hur förutsättningarna för en 
återinplantering ser ut.  
Min målsättning var att också intervjua representanter för Sveriges Turistförening (STF), 
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), naturvårdsenheten på Värmlands länsstyrelse, Skogsstyrelsen och 
Mellanskog. Dessa organisationer avböjde att ställa upp på intervju i ämnet av olika skäl, vilket ledde 
till att min intervjustudie blev mindre omfattande än planerat. Jag försökte också att kontakta 
Världsnaturfonden Sverige (WWF) och Sveaskog för att boka in intervjuer, men de svarade inte. LRF, 
Skogsstyrelsen och Mellanskog valde att inte ställa upp på intervju för att de inte trodde frågan vara 
realistisk eller inte tyckte att det ingick i deras roll att uttala sig i den specifika frågan. STF och 
Värmlands länsstyrelse tyckte inte att frågan var intressant eller relevant för dem. Jag upplever efter 
att ha genomfört min studie att det finns tydligt skilda åsikter kring, och grad av intresse för, en 
eventuell återinplantering av skogsvildren. Frågan tycks också för vissa organisationer vara känslig att 
uttala sig i.        
 
  4.2. Naturmässiga förutsättningarna för en återetablering av skogsvildren i 
Sverige 
 

 
Figur 30. Potentiellt utbredningsområde för skogsvildren söder 
om renskötselområdet (eniro.se). 
I norra och mellersta Värmland, södra och mellersta 
Dalarna, samt delar av Hälsingland och Gästrikland 
finns det ekologiskt sett stora arealer passande habitat 
för skogsvildren. Detta område kan ses inritat i figur 
30, ”rutan” i figuren utgör dock endast en ungefärlig 
avgränsning av ett potentiellt utbredningsområde.  

 
  Figur 31. Renskötselområdet i Sverige  

(SNA- Jordbruket). 
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Stora delar av området i figur 30 är glesbefolkat och skogsbeklätt, 
vilket utgör en gynnsam grundförutsättning för en återetablering 
av skogsvildren. I Figur 32 visas hur stor andel av marken i de 
olika landskapen som består av lavtyp. Området hyser över lag 
stora arealer mark av lavtyp, speciellt i norra och mellersta 
Dalarna är lavförekomsten riklig (Jörgen Jonsson, muntl., Stig-
Åke Svensson, muntl.) Andelen lavmarker är en central faktor för 
områdets lämplighet som habitat. Detta för att lavar är en mycket 
viktig födoresurs för skogsvildren, i synnerhet marklavar (Helle 
1981, Härkönen och Bisi 2007).  
Med tanke på att skogsvildrenen i ett historiskt perspektiv har 
funnits till relativt nyligen i både Mellansverige och i norra 
Norrland (Ekman 1910, Ekman 1922, Höglund 1958), så kan det 
förmodas att skogsvildren skulle klara sig bra i dessa områden 
återigen.  
Skogsvildrenens potentiella utbredning begränsas i realiteten 
sannolikt av renskötselområdets utsträckning. Det svenska 
renskötselområdets nuvarande utbredning kan ses i figur 31 . En 
stor andel av Norrland är renskötselområde. En återetablering av 
skogsvildren i Norrland vore därför troligen problematisk även om 
habitatet där är gynnsamt. Detta pga. att det uppstår problem för 
tamrensskötseln om vildrenar vandrar in i renskötselområdet. De 

Figur 32. Vegetationskarta som anger  
andelen lavrik mark (markinfo.slu.se). 

 
blandar sig med tamrenarna och försvårar renskötseln (Jörgen Jonsson, muntl.,). Söder om 
renskötselområde föreligger däremot inte denna direkta problematik i förhållande till rennäringen.    
De naturmässiga förutsättningarna för skogsvildren i Sverige har sannolikt förändrats en del sedan 
den utrotades. Skogsbruket kan antas vara en faktor av betydelse genom dess påverkan på skogen som 
habitat för renar. Trakthyggesbruket lett till att vinterbetet för tamrenar minskat med 30-50% i 
renskötselområdet. Detta beror bl.a. på att andelen gammal skog (där det finns hänglavar) p.g.a. de 
korta omloppstiderna i trakthyggesbruket har minskat mycket kraftigt, och på att markberedning 
minskat förekomsten av marklavar (Berg m.fl. 2008, Kivinen m.fl. 2010). Denna delvisa utarmning av 
tamrenarnas vinterbete påverkar sannolikt också skogsvildren. Klövviltstammarna i Mellansverige är 
dock så glesa att det troligtvis finns utrymme och föda för skogsvildren där ändå (Hans von Essen, 
muntl.),  
 
Predation från varg kommer att påverka en eventuell skogsvildrenspopulation i lägre eller högre grad. 
En stor andel av Sveriges vargstam finns i Mellansverige, så predationstrycket kan bli en faktor av viss 
betydelse. I östra Finland har man under perioden 2000- 2007 sett en kraftig minskning av 
skogsvildrenspopulationen pga. ett ökat antal vargar (Härkönen och Bisi 2007).  
Det förekom dock vargar i Sverige långt innan skogsvildrenen utrotades, och det är väl dokumenterat 
att det var mänskliga jägare och inte vargar som utrotade skogsvildrenen i Sverige (Ekman 1910, 
Höglund 1958).  
Finska forskare menar att rovdjurens stora påverkan på skogsvildrenen kan vara ett resultat av att 
skogslandskapet har blivit ogynnsamt för skogsvildren. De pekar på att skogsvildren och varg har 
kunnat samexistera i den boreala skogen i 10 000 år, men att det naturliga skogslandskapet var helt 
annorlunda än dagens intensivt brukade produktionsskogar. I dagens produktionsskogar överlappar 
skogsvildrenens och älgens (vargens huvudbyte) livsmiljöer varandra i stor utsträckning hävdar de. 
Detta leder till att skogsvildrenarna nuförtiden möter rovdjuren oftare än de gjorde i 
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naturskogslandskapet för hundra år sedan (Kojola och Pusenius 2011). Det intensiva och storskaliga 
moderna trakthyggesbruket kan således vara en negativ faktor av betydelse för skogsvildrenen.  
Direkt genom att minska förekomsten av mark- och hänglavar (Berg m.fl. 2008, Kivinen m.fl. 2010), 
och indirekt genom att öka skogsvildrenarnas exponering för predatorer (Kojola och Pusenius 2011). 
 
Söder om det område som är inritat i figur 30 är de naturliga förutsättningarna för skogsvildren 
antagligen mindre gynnsamma. Detta bl.a. för att det varmare klimatet söderut missgynnar 
skogsvildren (Bjärvall och Ullström 1985, Nordenram 1997) och att det är en betydligt mindre andel 
lavmarker söder om Värmland och Dalarna, se figur 32. Landskapet är också i högre grad exploaterat 
av människan. Det är mer bebyggelse och infrastruktur, och ett mer uppodlat landskap med en mindre 
andel skog. Det finns både mindre utrymme och födoresurser för skogsvildrenen. Delar av småländska 
höglandet kanske är ett relativt passande habitat för skogsvildren om man ser till klimat och 
skogtäckning, men som ses i vegetationskartan i figur 32 så är andelen lavmark där inte särskilt hög. 
Så förmodligen är småländska höglandet inte särskilt passande som biotop för skogsvildren, när man 
tar de olika faktorerna i beaktande.     
 
Mina slutsatser är att de naturmässiga förutsättningarna för en återinplantering av skogsvildren i 
Sverige sannolikt är rätt gynnsamma till gynnsamma.  
Vargstammen kommer antagligen att påverka en eventuell framtida skogsvildrenspopulation i viss 
grad. Men eftersom den rådande rovdjurspolitiken har satt en begränsning på antalet vargar, kommer 
predationen från varg förmodligen inte ha en så stor effekt på mortaliteten att den omöjliggör en 
återetablering av skogsvildren.  
Skogsbruket har sannolikt en negativ påverkan på förutsättningar för skogsvildren, på samma sätt 
som det påverkar förutsättningarna för tamren. Men det kommer antagligen bara att försämra 
förutsättningarna till en viss grad (Berg m.fl. 2008).  
Skogsvildren har återinplanterats framgångsrikt i västra Finland, där de naturmässiga 
förutsättningarna liknar de mellansvenska förhållandena i relativt hög grad. Det tyder på att det 
åtminstone finns en sannolikhet i att en återinplantering av skogsvildren i Mellansverige skulle kunna 
vara genomförbar och få ett framgångsrikt utfall.     
 
4.3. Diskussion kring intervjuerna och enkätstudierna  
Det finns ett intresse för att återinplantera skogsvildren hos representanterna för Jägar-
organisationerna, och även ett visst intresse från SNF:s sida och natuvårdschefen på Dalarnas 
länsstyrelses sida, alla de intervjuade ser dock en tydlig problematik med en återinplantering i 
förhållande till renskötseln. SSR:s ordförande var emot en återinplantering. En viktig aspekt i frågan 
är att rennäringen idag är pressad av olika faktorer, ex. ett ökat predationstryck i Sveriges sydligaste 
samebyar (Raine Larsson, muntl.) och ett intensivt skogsbruk (Berg m.fl. 2008, Kivinen m.fl. 2010). 
Skulle det vandra in skogsvildrenar i renskötselområdet finns det en risk att det skulle innebära en 
ytterligare en betydande störningsfaktor. I Finland har man byggt ett långt viltstängsel för att hålla 
isär tamrenar och skogsvildrenar (Härkönen och Bisi 2007). Jag refererade till detta i några av 
intervjuerna, och J-O Helldin och Hans von Essen kommenterade att det skulle bli ett stort hinder för 
övrigt vilt, speciellt klövvilt. De ansåg att en sådan barriär i landskapet skulle vara negativt ur 
ekologisk synpunkt.  
Solveig Larsson trodde att man i Finland liksom i Sverige har pengar nog för att klara av att bevara 
hotade arter, och att vi i Sverige inte skulle behöva oroa oss och vidta åtgärden att återinplantera 
skogsvildren. 
När det gällde frågan om skogsvildrenens potential att fungera som ett alternativt bytesdjur, trodde 
några av de intervjuade att skogsvildrenen skulle kunna fungera som ett alternativt bytesdjur och 
sänka predationstrycket på t.ex. älg och rådjur. Solveig Larsson trodde att så skulle kunna bli fallet 
rent teoretiskt, om man klarade av att hålla rovdjursantalet på en konstant nivå. Hon trodde dock 
aldrig att vi skulle kunna göra det i praktiken, så därför trodde hon inte att predationstrycket skulle 
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minska. J-O menade att man behöver veta vargens relativa preferens för skogsvildren innan man 
skulle kunna svara på frågan. De intervjuade trodde att skogsvildrenen skulle kunna bli ett värdefullt 
jaktbart vilt. Attityden var också genomgående positiv i frågan hur skogsvildrenen skulle kunna 
påverka naturens rekreationsvärde. Det fanns också hos några av de intervjuade en tro på att 
skogsvildren skulle kunna gynna ekoturismen, medan andra var mer tveksamma till detta. Förutom 
handläggaren på SNF var ingen av de intervjuade oroliga för skogsvildrenens framtid, överlag var de 
inte insatta nog i skogsvildrenens utvecklig för att ha reflekterat över frågan och hade därmed ingen 
tydlig åsikt i frågan. De intervjuade var överlag, med undantag för någon, inte så insatta i 
skogsvildrenens utbredningshistoria, biologi och påverkan på mänskliga verksamheter och värden. 
Detta kan tyckas vara rätt naturligt då skogsvildren har varit utrotad i Sverige i närmare 150 år.  
Generellt sett verkade attityden till en återinplantering av skogsvildrenen vara försiktig, även om det 
fanns ett visst intresse för underarten. Kunskapen om vad en eventuell skogsvildrenspopulation i 
Sverige skulle kunna medföra för konsekvenser för olika näringar, värden eller intressen var inte så 
stor.     
 
Resultatet från den svenska enkätstudien ger en liknande bild av attityden till skogsvildren som 
intervjuerna. Det finns både intressen för och emot skogsvildren. Jägare är generellt mer positiva till 
en återinplantering än markägarna, som är mer positiva än renägarna. Det var större skillnad mellan 
kategorierna i den svenska enkätundersökningen än i den finska. Värt att notera är att attityden 
varierar en hel del inom kategorierna.   
 
Jämför man resultatet från den svenska enkätstudien med resultatet från den finska enkätstudien så 
ser man vissa skillnader. På frågan 1 om vilken åsikt man har om att ha skogsvildren i sina 
omgivningar är jägare och renägare ungefär lika positiva, markägare intar en mellanposition i frågan. 
Det är tydligt att skogsvildrenen överlag är ett uppskattat vilt, oavsett om man frågar renägare, 
markägare eller jägare. 75 % av renägarna svarade att de ”gillar starkt” eller ”gillar” att ha 
skogsvildrenen i sin omgivning. Svaren och övriga kommentarer på fråga 2 tyder på att renägarnas 
positiva attityd till skogsvildren verkar förutsätta att skogsvildrenen inte är så nära renskötselområde 
att renskötseln blir lidande. 75 % av renägarna svarade nämligen att skogsvildrenar orsakar mycket 
skador och problem för tamrenskötseln. På fråga 12 uttrycker 75 % av renägarna ändå att de är mycket 
oroliga för underartens framtid, en högre andel än både jägare och markägare. Detta beror sannolikt 
bl.a. på att skogsvildrenarna i östra Finland har minskat mycket i antal medan det har skett en 
populationsökning i västra Finland. Men det är ändå ett resultat som visar att renägare i Finland inte i 
någon större utsträckning ogillar skogsvildren, även om det finns en risk för konflikt med 
tamrenskötseln. Om skogsvildrenar skulle kunna hållas separerade från tamrenar i Sverige, skulle de 
kanske kunna ses som ett positivt inslag i vår fauna även av svenska renägare. 
Generellt tyder resultatet på att attityden till skogsvildren överlag är relativt positiv hos renägare, 
markägare och jägare i Finland. Jägare är generellt mer positivt inställda än markägare. Det var 
mindre skillnad i attityd mellan jägare och renägare än jag förväntat mig. Renägare ansåg i jämförelse 
med jägare att skogsvildrenen kan orsaka lite mer skada och trodde mindre på att underarten skulle 
kunna stimulera ekoturismen, men de var också mer oroliga för underartens framtid. Attityden 
varierar dock en hel del inom kategorierna, vissa är negativa medan andra är mycket positiva. Men 
man kan nog inte dra för långtgående slutsatser av dessa skillnader pga. undersökningens begränsade 
storlek.        
 
Utifrån min undersökning tror jag att de samhällsmässiga förutsättningarna för ett återinplanterande 
av skogsvildren i Sverige är relativt gynnsamma, under förutsättning att man i stor utsträckning kan 
undvika eventuella konflikter och problem orsakade av sammanblandning av skogsvildrenar och 
tamrenar. Olika tillvägagångssätt för att lösa detta kan tänkas. Rimligtvis skulle det behövas någon 
form av kompensation till renskötarna i Sverige om en återinplantering skulle innebära att 
skogsvildrenar strövar in i renskötselområdet och försvårar tamrenskötseln. Ett annat alternativ är att 
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använda samma metod som tillämpats i Finland, alltså att avskärma renskötselområdet med ett 
viltstängsel. Huruvida ett sådant stängsel innebär mer fördelar än nackdelar ur ett 
naturvårdsperspektiv bör i sådana fall övervägas. 
Attityden till skogsvildren bland renägare i östra Finland, och bland jägare och markägare i västra 
Finland, tyder på att skogsvildren upplevs som ett relativt positivt till positivt inslag i faunan.     
 
4.4. Avslutande diskussion 
Det totala antalet skogsvildrenar i världen är i dagsläget inte kritiskt litet, det uppgår till ca 9000 
individer. Men populationsminskningarna i ryska Karelen och Finland, med populationen i 
Suomenselkä som positivt undantag, är ändå oroväckande ur naturvårdssynpunkt.  
Under mitt examensarbete kontaktade jag några personer som jobbar med forskning om, eller 
förvaltning av, skogsvildren i Finland. Jukka Bisi, chef för viltfrågor på Forststyrelsen i Finland (en 
ungefärlig motsvarighet till Skogsstyrelsen i Sverige), skrev att ”det finns osäkerheter över 
skogsvildrenens framtid”. 
 
Juridiskt sett finns det tydliga regler och lagar för vad en nation har för rättigheter och skyldigheter 
när det gäller artintroduktioner och återetableringar. Sveriges regelverk i frågan styrs både av EU-
rätten och av de internationella konventioner som Sverige har undertecknat. Det komplicerande med 
dessa regelverk när det gäller förvildande är att de både förhindrar och uppmanar till 
artintroduktioner som naturvårdsåtgärd. Enligt Konventionen om biologisk mångfald (CBM) från 
1992 ska de som undertecknat konventionen ”förhindra införsel av, kontrollera eller utrota de 
främmande arter som hotar ekosystem, livsmiljöer eller arter.” Men i konventionen ingår också regler 
som uppmanar parterna att återinföra hotade arter till sina naturliga livsmiljöer. EU:s Art- och 
habitatdirektiv innehåller också på ett liknande sätt något motstridiga regler gällande återinförsel av 
arter. Om en art betecknas som ”främmande” eller ”inhemsk” är alltså centralt, det avgör om 
artinförsel är en plikt enligt reglerna eller ett brott mot dem. Definitionen för om en art klassas som 
främmande eller inte baseras på artens historiska och nutida utbredning, och en arts rättsliga status 
kan variera inom ett och samma land då biologiska gränser knappast alltid följer statgränser 
(Christiernsson 2010). Ett återinplanterande av skogsvildrenen skulle kunna vara en positiv 
naturvårdsåtgärd med syftet att försöka leva upp till de konventioner angående biologisk mångfald 
och hållbar utveckling som Sverige har skrivit på.  
 
En viktig fråga är vad vi i Sverige har för ansvar för denna underart som vi utrotade? Skogsvildren 
finns visserligen i Finland och i Ryssland. Men betyder det att vi kan överlåta ansvaret för 
skogsvildrenens framtid åt våra grannländer, eller har vi i Sverige också ett ansvar? 
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6. Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjufrågeformulär 

 

Intervjufrågor 

Attitydundersökning kring skogsvildren  

 

Bakgrund till intervjun:  

Skogsvildren (Rangifer tarandus fennicus) är en underart av renen (Rangifer tarandus). Skogsvildrenarna 
utrotades i Sverige under andra hälften av 1800 talet. Dom finns nu kvar i några områden i Finland, dit de delvis 
blivit återinplanterade, och i ryska Karelen. Skogsvildrenar skiljer sig från fjällvildrenar och tamrenar bl.a. 
genom att dom har längre ben, mörkare päls och horn som är mer upprättstående och inte lika utsvängda som 
hos tamren och fjällvildren. Deras sociala beteenden skiljer sig också något åt, och dessa skillnader kan härledas 
till deras anpassning till olika livsmiljöer.     

Skogsvildrenen livnär sig till stor del på lavar och konkurrerar inte så mycket med andra hjortdjur, eller annat 
vilt överhuvudtaget, om födan. ”Produktionen” av vilt skulle således kunna öka i våra skogar om skogsvildrenen 
återigen blev en del av vår fauna. Dessutom skulle förekomst av skogsvildrenen möjligen kunna minska trycket 
från rovdjuren på övrigt vilt såsom exempelvis älg och rådjur, vilket ju kan ses som en fördel då rovdjurstrycket 
på t.ex. älg idag upplevs besvärande av många.  

Problem för tamrenskötseln uppstår lätt när vildrenar blandar sig med hjordarna av tamrenar, varför ett lämligt 
habitat för skogsvildren i dagens Sverige inte skulle kunna ligga i renskötselområdet. Ett område som skulle ha 
potential att bli ett framtida utbredningsområde i Sveriges för skogsvildren är delar av Dalarna och Hälsingland 
söder om renskötselområdet, samt delar av Gästrikland, Västmanland och Värmland. Även delar av Småländska 
höglandet skulle kunna erbjuda lämpliga habitat.    

En intressant frågeställning i sammanhanget är den om vårt ansvar för biologisk mångfald. Bör vi återinföra en 
underart som varit en naturlig del av vårt lands fauna? Skogsvildrenen finns kvar i Finland och Ryssland, 
fjällvildrenen i Norge, men i Sverige är båda underarter utrotade. Ska vi överlåta ansvaret för dessa vildrenars 
framtid åt våra grannländer eller vill vi i Sverige också ta ett ansvar? 

 

 

1. Skogsvildrenen har tidigare funnits i vårt land men utrotats. Tycker du att det skulle vara en bra åtgärd att 

återinplantera den till lämpliga delar av Sverige?  

 

2. Tror du att skogsvildrenen, om den återetablerades i delar av Sverige, skulle kunna skada eller på något sätt 

orsaka problem för skötseln av tamrenar? 

 

3. Tror du att skogsvildren skulle kunna skada skogsbruket, t.ex. genom att beta på unga trädplantor ? 

 

4. Tror du att skogsvildren skulle kunna skada jordbruket på något sätt? 
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5. Tror du att förekomst av skogsvildren skulle utgöra en risk för trafikolyckor? 

 

6. Tror du att skogsvildrenen skulle kunna bli ett värdefullt vilt att jaga?  

 

7. Tror du att förekomst av skogsvildren skulle kunna utgöra ett alternativ bytesdjur för större rovdjur och på 

så sätt minska predationen av annat jaktbart vilt som t.ex. älg?  

 

:Om du svarade ja; vilket annat vilt tror du att de skulle kunna minska trycket på? 

 

8. Tror du att skogsvildrenen skulle kunna konkurrera med något annat vilt i skogen, på ett sådant sätt att det 

minskar den populationen? 

:Om du svarade ja; vilket vilt tror du att de skulle kunna konkurrera med? 

 

9. Tror du att skogsvildrenen skulle kunna påverka naturens rekreationsvärde på ett positivt eller negativt sätt? 

 

:Om du tror att rekreationsvärdet skulle kunna påverkas; på vilket sätt rent konkret? 

 

10. Tror du att ett återinförande av skogsvildrenen skulle kunna stimulera och gynna ekotourismen i berörda 

delar av landet? 

 

11. Populationen av skogsvildrenar i Finland har minskat något de senaste åren, är du orolig för underartens 

fortlevnad och framtid i Norden? 
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Bilaga 2. Svenskt enkätfrågeformulär 

 

Frågeformulär: 

Attitydundersökning kring skogsvildren  

 

Svara såhär: Svara genom att kryssa för ett alternativ per fråga. Under ”Övriga 
kommentarer” och andra följfrågor kan du svara med text. Tveka inte att dela med dig av dina 
synpunkter!   

 

Tillhör du någon av följande personkategorier? 

Renägare /-skötare □ 

Markägare □ 

Jägare □ 
Övrigt: 

 

Kön: 

Man □  

Kvinna □  

 

Bakgrund till enkätstudien: 

Skogsvildren (Rangifer tarandus fennicus) är en underart av renen (Rangifer tarandus). Skogsvildrenarna 
utrotades i Sverige under andra hälften av 1800 talet. De finns nu kvar i några områden i Finland, dit de delvis 
blivit återinplanterade, och i ryska Karelen. Skogsvildrenar skiljer sig från fjällvildrenar och tamrenar bl.a. 
genom att dom har längre ben, mörkare päls och horn som är mer upprättstående och inte lika utsvängda som 
hos tamren och fjällvildren. Deras sociala beteenden skiljer sig också något åt, och dessa skillnader kan härledas 
till deras anpassning till olika livsmiljöer.     

Skogsvildrenen livnär sig till stor del på lavar och konkurrerar inte så mycket med andra hjortdjur, eller annat 
vilt överhuvudtaget, om födan. ”Produktionen” av vilt skulle således kunna öka i våra skogar om skogsvildrenen 
återigen blev en del av vår fauna. Dessutom skulle förekomst av skogsvildrenen möjligen kunna minska trycket 
från rovdjuren på övrigt vilt såsom exempelvis älg och rådjur, vilket ju kan ses som en fördel då rovdjurstrycket 
på t.ex. älg idag upplevs besvärande av många.  

Problem för tamrenskötseln uppstår lätt när vildrenar blandar sig med hjordarna av tamrenar, varför ett lämligt 
habitat för skogsvildren i dagens Sverige inte skulle kunna ligga i renskötselområdet. Ett område som skulle ha 
potential att bli ett framtida utbredningsområde i Sveriges för skogsvildren är delar av Dalarna och Hälsingland 
söder om renskötselområdet, samt delar av Gästrikland, Västmanland och Värmland. Även delar av Småländska 
höglandet skulle kunna erbjuda lämpliga habitat.    

En intressant frågeställning i sammanhanget är den om vårt ansvar för biologisk mångfald. Bör vi återinföra en 
underart som varit en naturlig del av vårt lands fauna? Skogsvildrenen finns kvar i Finland och Ryssland, 
fjällvildrenen i Norge, men i Sverige är båda underarter utrotade. Ska vi överlåta ansvaret för dessa vildrenars 
framtid åt våra grannländer eller vill vi i Sverige också ta ett ansvar? 
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1. Skogsvildrenen har tidigare funnits i vårt land men utrotats. Tycker du att det skulle vara en bra åtgärd att 

återinplantera den till lämpliga delar av Sverige?  

 

Ja, det skulle vara en mycket bra åtgärd □ 

Ja, det skulle vara en ganska bra åtgärd □ 

Vet inte □ 

Nej, det skulle vara en ganska dålig åtgärd □ 

Nej, det skulle vara en mycket dålig åtgärd □ 
 
Övriga kommentarer: 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

2. Tror du att skogsvildrenen, om den återetablerades i delar av Sverige, skulle kunna skada eller på något sätt 

orsaka problem för skötseln av tamrenar? 

 

Nej, de skulle nog definitivt inte orsaka problem/skada □   

Nej, de skulle nog förmodligen inte orsaka problem/skada □ 

Vet inte □ 

Ja, de skulle nog förmodligen orsaka problem/skada □     

Ja, de skulle nog definitivt orsaka problem/skada □ 
 

Om du tror att de skulle kunna orsaka skada; på vilket sätt? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 



 

50 
 

 

 

 

Övriga kommentarer: 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 

3. Tror du att skogsvildren skulle kunna skada skogsbruket, t.ex. genom att beta på unga trädplantor ? 

 

Nej, de skulle nog definitivt inte orsaka någon skada □ 

Nej, de skulle förmodligen inte orsaka någon särskild skada □ 

Vet inte □  

Ja, de skulle nog kunna orsaka lite skada □ 

Ja, de skulle nog kunna orsaka stor skada □  
 

Om ja; vilken typ av skada? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

Övriga kommentarer: 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

4. Tror du att skogsvildrenen skulle kunna skada någon annan skoglig näring än skogsbruket, t.ex. genom att 

beta ner renlavar etc?  
 

Nej, de skulle nog inte alls orsaka någon skada □ 

Nej, de skulle nog inte orsaka någon betydande skada □ 
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Vet inte □ 

Ja, de skulle nog kunna orsaka lite skada □ 

Ja, de skulle nog kunna orsaka stor skada □  
 

Om du tror att de orsakar skada; på vilket sätt? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

Övriga kommentarer: 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

5. Tror du att skogsvildren skulle kunna skada jordbruket på något sätt? 

 

Nej, de skulle nog inte alls orsaka någon skada □ 

Nej, de skulle nog inte orsaka någon betydande skada □ 

Vet inte □ 

Ja, de skulle nog kunna orsaka lite skada □  

Ja, de skulle nog kunna orsaka stor skada □  

 

 

 

 

Om ja; vilken typ av skada? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

Övriga kommentarer: 
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_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

6. Tror du att förekomst av skogsvildren skulle utgöra en risk för trafikolyckor? 

 

Nej, de skulle nog inte alls öka olycksrisken □ 

Nej, de skulle nog inte öka olycksrisken betydligt □ 

Vet inte □ 

Ja, de skulle nog kunna öka olycksrisken litegrann □  

Ja, de skulle nog kunna öka olycksrisken mycket □  

 

Övriga kommentarer: 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

7. Tror du att skogsvildrenen skulle kunna bli ett värdefullt vilt att jaga?  

 

Ja, väldigt värdefullt □ 

Ja, ganska värdefullt □ 

Vet inte □ 

Nej, inte särskilt värdefullt □ 

Nej, inte alls värdefullt □ 
 

Övriga kommentarer:  

_______________________________________________________
_______________________________________________________
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_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

8. Tror du att förekomst av skogsvildren skulle kunna utgöra ett alternativ bytesdjur för större rovdjur och på 

så sätt minska predationen av annat jaktbart vilt som t.ex. älg?  

 

Ja, det skulle den definitivt □  

Ja, det skulle den kanske □ 

Vet inte □ 

Nej, det skulle den förmodligen inte □ 

Nej, det skulle den inte alls □ 
 

Om du svarade ja; vilket annat vilt tror du att de skulle kunna minska trycket på? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

 

 

Övriga kommentarer:  

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

9. Tror du att skogsvildrenen skulle kunna konkurrera med något annat vilt i skogen, på ett sådant sätt att det 

minskar den populationen? 

 

Nej, de skulle nog inte alls konkurrera □ 

Nej, de skulle nog inte konkurrera märkbart □ 

Vet inte □ 
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Ja, de skulle nog konkurrera litegrann □ 

Ja, de skulle nog konkurrera mycket □ 
 

Om du svarade ja; vilket vilt tror du att de skulle kunna konkurrera med? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

10. Tror du att skogsvildrenen skulle kunna påverka naturens rekreationsvärde på ett positivt eller negativt 

sätt? 

 

Ja, den skulle kunna öka värdet mycket □ 

Ja, den skulle kunna öka värdet litegrann □ 

Vet inte □ 

Nej, den skulle kunna minska värdet litegrann □ 

Nej, den skulle kunna minska värdet mycket □ 
 

 

Om du tror att rekreationsvärdet skulle kunna påverkas; på vilket sätt rent konkret? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

Övriga kommentarer: 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

11. Tror du att ett återinförande av skogsvildrenen skulle kunna stimulera och gynna ekotourismen i berörda 

delar av landet? 
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Ja, det skulle nog vara mycket gynnsamt □ 

Ja, det skulle nog vara lite gynnsamt □ 

Vet inte □ 

Nej, det skulle nog inte vara särskilt gynnsamt □ 

Nej, det skulle nog inte alls vara gynnsamt □ 
 

Övriga kommentarer: 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

12. Populationen av skogsvildrenar i Finland har minskat något de senaste åren, är du orolig för underartens 

fortlevnad och framtid i Norden? 

 

Ja, mycket orolig □ 

Ja, lite orolig □ 

Vet inte □ 

Nej, inte särskilt orolig □ 

Nej, inte alls orolig □ 
 

Övriga kommentarer: 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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Bilaga 3. Finskt enkätfrågeformulär 
  

 

Kyselytutkimus/Questionnaire: 

 

Millaista on elää lähellä metsäpeuroja?/How is it to live close to the wild forest 
reindeer (Rangifer tarandus fennicus) ? 

 

Kuinka vastata: Vastaa merkitsemällä rasti yhteen annetuista vaihtoehdoista. Kohdissa 
”Muita kommentteja” ja ”Jos kyllä;...” voit vastata suomeksi, englanniksi tai ruotsiksi. Älä 
arkaile kommentoida! 

How to answer: Answer by crossing one alternative for each question. Under “Other 
comments” and “If yes;…” you can choose to answer in Finnish, English or Swedish. Don’t 
hesitate to give your comments!   

 

Mihin asianosaisten ryhmiin kuulut?/ Which type, or types of stakeholder are you? 

Poron omistaja Reindeer owner 

Metsän omistaja Forest owner 

Metsästäjä  Hunter  

Maanviljelijä  Farmer 

  . 

Muu (metsätyöläinen, metsästyksen valvoja tms. / other (e.g. forester or hunting manager etc): 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Sukupuoli?  What gender are you? 

Mies  Male  

Nainen Female 

 

 

 

1. Mitä mieltä olet metsäpeurojen (Rangifer tarandus fennicus) esiintymisestä ympäristössäsi? 

What is your opinion about having the wild forest reindeer (Rangifer tarandus fennicus) in your surroundings? 

 

 Arvostan sitä hyvin paljon  I appreciate it strongly    

Arvostan sitä   I appreciate it   

Ei mielipidettä  I have no opinion  

Pidän sitä vastenmielisenä  I dislike it  
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Pidän sitä hyvin vastenmielisenä I dislike it strongly 

 
Muita kommentteja / Other comments: 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

2. Voivatko metsäpeurat mielestäsi aiheuttaa ongelmia tai haittaa poronhoidolle? / Do you think that wild 

forest reindeer could cause problems or damage to the management of semi-domestic reindeer? 

Ei, ne eivät aiheuta lainkaan ongelmia/haittaa  
No, they don’t cause problems/damage at all   
 
Ei, ne eivät aiheuta mitään merkittäviä ongelmia/haittaa 
No, they don’t cause problems/damage of any importance  
 

En tiedä/Don’t know  

Kyllä, ne aiheuttavat jonkinverran haittaa/ongelmia 
Yes, they cause some damage/problems      
 
Kyllä, ne aiheuttavat paljon haittaa/ongelmia 
Yes, they cause a lot of damage/problems 
 

Jos metsäpeurat aiheuttavat ongelmia tai haittaa, niin millä tavalla?/If they cause problems or damage; in which 
way? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

Muita kommentteja/ Other comments: 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

3. Oletko kokenut, että metsäpeurat voivat aiheuttaa haittaa metsätaloudelle, esimerkiksi syömällä nuoria 

puita?/Have you experienced that wild forest reindeer can cause damage to the forestry, for example by 
browsing on young trees ? 

 

Ei, ne eivät aiheuta lainkaan haittaa  No, they don’t cause damage at all  

Ei, ne eivät aiheuta mitään merkittävää haittaa 
No, they don’t cause damage of any importance  
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En tiedä/Don’t know  

Kyllä, ne aiheuttavat jonkin verran haittaa                             Yes, they cause some damage 

Kyllä, ne aiheuttavat paljon haittaa  Yes, they cause a lot of damage   

 

Jos vastasit kyllä, minkä tyyppisestä haitasta on kyse?/ If yes; which type of damage? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

Muita kommentteja/ Other comments: 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

4. Luuletko, että metsäpeuroilla voisi olla negatiivisia vaikutuksia metsän muihin taloudellisiin arvoihin, kuten 

jäkälänkeruuseen tms.? /Do you think that wild forest reindeers could have negative effects on other economic 
values of the forest, such as collection of reindeer-lichens e.g.?  
 

Ei mitään negatiivisia vaikutuksia  No, no negative effects at all 

Ei huomattavia negatiivisia vaikutuksia  No, no negative effects of importance 

En tiedä/Don’t know  

Kyllä, joitakin negatiivisia vaikutuksia  Yes, some negative effects 

Kyllä, suuria negatiivisia vaikutuksia  Yes, large negative effect 

 

Jos metsäpeuroilla on negatiivisia vaikutuksia muihin metsän taloudellisiin arvoihin, millä tavalla?/If they have 
negative effects; in which way? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

Muita kommentteja/ Other comments: 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

5. Oletko kokenut, että metsäpeurat voivat aiheuttaa vahinkoa tai haittaa maanviljelykselle? /Have you 

experienced that wild forest reindeer can cause damage to the agriculture? 
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Ei, ne eivät aiheuta mitään haittaa      No, they definitively don’t cause damage  

Ei, ne eivät aiheuta merkittävää haittaa/   
No, they  don’t cause any damage of importance 
  
En tiedä/Don’t know  

Kyllä, nen aiheuttavat jonkin verran haittaa                        Yes, they cause some damage  

Kyllä, ne aiheuttavat huomattavasti haittaa                         Yes, they cause a lot of damage   

 

Jos kyllä, millaista haittaa tai vahinkoa?/ If yes; which type of damage? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

Muita kommentteja/Other comments: 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

6. Luuletko, että metsäpeurojen esiintyminen alueella lisää liikenneonnettomuuksien riskiä? /Do you think 

that the presence of wild forest reindeer increase the risk for traffic accidents?  

 

Ei lainkaan  No, not at all  

Ei huomattavasti No, not particularly 

En tiedä /Don’t know 

Kyllä, hieman                              Yes, a little bit 

Kyllä, paljon  Yes, a lot 

 

Muita kommentteja / Other comments: 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

7. Onko metsäpeura arvostettu riistalaji metsästyksessä? Voit vastata oman tai toisten metsästyskokemusten 

perusteella. /Do you think, from own experience of hunting or from what you heard from others,      that the wild 
forest reindeer is a valuable game-species for hunting?  
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Kyllä, hyvin arvostettu  Yes, very valuable 

Kyllä, melko arvostettu  Yes, quite valuable 

En tiedä/Don’t know 

Ei erityisen arvostettu  No, not especially valuable 

Ei lainkaan arvostettu  No, not valuable at all 

 

Muita kommentteja/Other comments: 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

8. Luuletko, että metsäpeura on vaihtoehtosaalis suurpedoille ja että se näin ollen vähentää suurpetojen 

saalistusta muita riistalajeja, kuten hirveä kohtaan? /Do you think that the wild forest reindeer functions as an 
alternative prey for large predators, and in this way decreases the predation of other game animals such as 
moose? 

 

Kyllä, huomattavasti  Yes, a lot 

Kyllä, hieman                              Yes, a little bit 

En tiedä/Don’t know 

Ei erityisesti   No, not particularly 

Ei lainkaan    No, not at all 

 

Jos kyllä, mihin eläinlajeihin kohdistuvaa suurpetojen saalistusta metsäpeurat voisivat vähentää?/If yes; for 
which animals-species could it decrease the predation? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

Muita kommentteja/ Other comments: 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 

9. Luuletko, että metsäpeurat kilpailevat joidenkin toisten riistalajien kanssa vähentäen toisten riistalajien 
populaatioita? /Do you think that the wild forest reindeers compete with any other game animal-species, in such 
a way that they decrease that population? 

 

Ei lainkaan  No, not at all 
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Ei erityisesti  No, not particularly 

En tiedä/Don’t know 

Kyllä, jonkin verran Yes, a little bit 

Kyllä, paljon  Yes, a lot 

 

Jos kyllä, minkä eläinlajien kanssa metsäpeurat kilpailevat?/ If yes; which animal-species do they compete with? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

10. Luuletko, että metsäpeurojen esiintyminen alueella vaikuttaa luonnon virkistyskäyttöarvoon? /Do you 

think that the presence of wild forest reindeer affects the recreational value of the nature?  

 

Se nostaa arvoa paljon  It increases the value a lot 

Se nostaa arvoa  It increases the value 

Se ei muuta arvoa  It doesn’t affect the value 

Se vähentää arvoa  It decreases the value 

Se vähentää arvoa paljon  It decreases the value a lot 

 

Jos metsäpeura mielestäsi vaikuttaa luonnon virkistyskäyttöarvoon, niin miten se käytännössä tapahtuu?/If you 
think that the value is affected; in which concrete way? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

Muita kommentteja/ Other comments: 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

11. Luuletko, että metsäpeurat voisivat stimuloida ja olla hyödyksi alueesi ekoturismille? /Do you think that 

wild forest reindeers could be stimulating and benefiting for the ecotourism in your region? 

 

Kyllä, ehdottomasti  Yes, definitively 

Kyllä, ehkä hieman  Yes, maybe a little bit 

En tiedä/Don’t know 
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Todennäköisesti ei  No, probably not 

Ei lainkaan   No, not at all 

 

Muita kommentteja/ Other comments: 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

12. Suomen metsäpeurakanta on pienentynyt viime vuosina, oletko huolestunut metsäpeurojen 

tulevaisuudesta? /The wild forest reindeer population in Kainuu has declined clearly during the last years, are 
you worried for the future of the subspecies? 

 

Kyllä, hyvin huolestunut  Yes, very worried  

Kyllä, melko huolestunut  Yes, quite worried 

En tiedä/Don’t know 

En erityisen huolestunut  No, not especially worried 

En lainkaan huolestunut  No, not worried at all 

 

Muita kommentteja/Other comments: 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

13. Oletko henkilökohtaisesti huomannut mitään muutosta metsäpeurojen määrässä lähiympäristössäsi viime 

vuosina? /Have you personally seen any trend in the abundance of wild forest reindeers in your neighbourhood 
during the last years? 

 

Populaatio näyttää kasvaneen paljon  The population seems to increase a lot 

Populaatio näyttää kasvaneen hieman  The population seems to increase a little bit 

En ole huomannut muutoksia  Can see no trend 

Populaatio näyttää vähentyneen hieman  The population seems to decrease a little bit 

Populaation näyttää vähentyneen paljon                      The population seems to decrease a lot 

 

Muita kommentteja/ Other comments:  

_______________________________________________________
_______________________________________________________
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_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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