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Vildare  Sverige	
•  Minska köttkonsumtionen - Ät mer grönt! 
•  Öka andelen viltkött - Öka viltstammarna! 
•  Ät inhemskt producerat kött, som utfodras 

med inhemska grödor! 
•  Mer vilt och större andel inhemskt kött 

o  Bidrar till en rik, levande landsbygd 
o  Ökar mängden djur i landskapet 
o  Bidrar till ett öppnare landskap 
o  Skapar långsiktiga förutsättningar för biologisk mångfald! 

•  Kaninen – Såväl vilt som produktionsdjur! 
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Ämnesöversikt  Kaniner	
•  Mat 
•  Näring 
•  Regional utveckling 
•  Myndighet 
•  Djursjukdomar 
•  Djurvälfärd 
•  Sjukvård 
•  Kläder 
•  Ekonomi 
•  Sociologi 

•  Vilt 
•  Jakt 
•  Ekologi 
•  Mångfald 
•  Naturmedvetenhet 
•  Matmedvetenhet 
•  Klimat 
•  Hälsa 
•  Etik 
•  Forskning… 
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Ekosystemet  &  Mångfalden	

•  Nyckelart i Medelhavs-
området 
o  Betning/störning 
o  Avföring sprider frön och gödslar 
o  Hålorna skydd för andra arter 
o  Bytesdjur för (hotade) rovdjur 



Delibes-‐‑Mateos  et  al.  (2008).  Conservation  Biology  22  (5),  1106–1117	



•  Kaniner i Medelhavsregionen: 
o  Frösprider 72 växtarter 
o  Producerar pellets till två arter dyngbagge 
o  Hålor nyttjas av: 

•  4 groddjur 
•  1 kräldjur 
•  5 gnagare 
•  6 rovdjur 
•  1 uggla 

o  Äts av 46 arter (exklusive H. sapiens) 
o  Nyttjas av 22 släkten ektoparasiter (!) 
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Ekosystemet  &  Mångfalden	

•  Kaninen i Sverige? 
o Nordgräns för utbredning 
o  Fragmenterad förekomst 
o  Introducerad 
o  Skadedjur eller mångfald? 



“Bäverslingan”	
Bäverdamm	

Träd  dör/betas	

Dammen  överges	

Området  dräneras	

Glänta  uppstår!	

Klövdjur  betar	

Öppna  marker	

Förbuskning  (?)	

Aggregering	
pga  rovdjur?	



“Bäverslingan”	

Öppna  ytor  bra  för  biologisk  mångfald	
-‐‑  Växter	
-‐‑  Insekter	
-‐‑  Fåglar	
	
Vilda  herbivorer  kan  skapa  miljöer  som  liknar	
lågintensivt  brukande!	
	
	
	



“Bäverslingan”	

?	



Kaniner  &  Medvetenhet	

•  Shifting Baseline Syndrome* 
o  Prägling under uppväxten 
o  Påverkar referensramarna som vuxen 
o Gradvis acceptans över generationer 
 

*Pauly  (1995)  Trends  in  Ecology  and  Evolution  10(10):  430	

”den som inte hör fågelsång som barn, 
saknar den inte heller som vuxen”  
[Stephen Hubbell, UCLA] 



Kaniner  &  Medvetenhet	
 

•  Vad betyder kaniner? 
o  Finns i centrala Stockholm (mm) 
o  Sällskapsdjur för många barn 
o  Skapar intresse och engagemang för djur 

(kanin) och natur? 
o …och mat? 



Tack  &  Välkomna!	


