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Faunarestaurering…

…is the process of assisting the 
recovery of an ecosystem that has 
been degraded, damaged, or 
destroyed. 

 (Society for Ecological Restoration International Science & Policy Working Group, 2004.)



Restaurering –
ett nytt sätt att betrakta naturen (?) 

Tidsperiod/huvudfokus Synsätt på naturen Människans roll

…fram till förra sekelskiftet Naturen är vild och farlig Kamp mot naturen, naturen 
ska tämjas

…fram till 1950 Modernisering: naturen är 
en resurs som kan brukas

Naturen kan exploateras
för tillväxt

Naturskydd och bevarande: 
naturen har ett egenvärde

Naturen behöver skyddas 
från människan 

…sedan slutet av 1980-
talet 

Ekologisk restaurering:
naturen följer sin egen 
logik även om den är 
påverkad av människan 

Restaurering och design av 
landskap: människan och 
naturen bör inte och ska 
inte ses som åtskilda. 



Ekologisk restaurering:
 “a new and sensitive natural science” (Helford 1999), 

 “a community science that includes profound 
philosophical and cultural shifts” (Higgs 2003), 

 “a merging of science and artistic creation” (Turner 1994), 

 “a most important field of the twenty-first century that 
integrates science, practice and policy (Hobbs and Harris 2001). 

 ‘nature conservation as if people mattered’ (Aronson et.al. 2006)

 “a new paradigm and a new communion with nature that 
shakes our traditional understanding of science, nature 
and society (Jordan 2003).



Ett 
paradigmskifte…

…som utmanar traditionell 
top-down förvaltning 

…som kräver nya anpassade 
förvaltningsverktyg

…som utmanar uppdelningen 
mellan 

-natur och kultur,  

- forskning och praktik, dvs. 
experter och lekmän (’the 
democratisation of ecological
science’).

(Gross, 2008)

Darkone, Wikimedia commons



Nya förvaltningsverktyg:
Social acceptanskapacitet/bärkraft - älg  

Direkt 
påverkan 

Indirekt 
påverkan 

Negativ

Positiv 

(Nils Pettersson,Högskolan Dalarna). Rädsla

Wikimedia
commons



Nya förvaltningsverktyg:
Social acceptanskapacitet/bärkraft – varg   

Direkt 
påverkan 

Indirekt 
påverkan 

Negativ

Positiv 

Rädsla 

Wikimedia commons

Wikimedia commons



Frågeställningar:
 Vilka förvaltningsverktyg behövs för att nå framgångsrik 

restaurering?
 Vilken tidpunkt (i historien) används som referenspunkt 

för restaurering? 
 Påverkar referenspunkten legitimiteten? 
 Vem/vilka initierar restaurering och av vilka skäl? 
 Vem/vilka deltar/bör delta i restaureringen? 
 Vem tar ansvar för ”kostnaderna” för restaurering –

planerade och oplanerade? 
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