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Rewilding Sweden

• Projektverksamhet i Norrbotten sedan 2016. 

• Stiftelse grundad 2018, som lokal partner till Rewilding Europe.



Vår vision

Mer plats för det vilda –
till nytta för samhälle och 
natur. 



Den europeiska landsbygden förändras



European landscapes without 
large herbivores - for the first 
time in a long history

Betandet från tamdjur
minskar.



Resultat – ett polariserat landskap



1970  1.070
2009 9.500

1972 17.850
2008 25.000

1970 4.000
2012 12.000

1970 3.000
2012 9.500

1970 75.000
2003 337.000

1970     205.000
2008 2,440.000

1970    484
2011 2.759

1970   400.000
2007  720.000

Samtidigt kommer vilda djur tillbaka på bred front



Vi måste ge naturen plats för att 
bromsa klimatförändringarna och 
förlusten av biologisk mångfald.



REWILDING: 
Ett nytt narrative för naturvård

• Biodiversity derived from natural processes

• Future oriented, learning from the past

• Nature as an ally in solving today’s challenges

• Connecting modern society with wild nature 

through new nature-based economies

• More cost-effective, compared to recurrent 

management

• Progressive, moving up a scale of wildness



Det lokala perspektivet: naturturism snabbast växande
segmentet inom turism.



I detta är vilda djur viktiga

• Marknadsföring av regioner – tex myskoxen I Härjedalen
• Ger underlag för att utveckla produkter/upplevelser (guider, 

transporter, mat & logi, upplevelser).



Turismens 
exportvärde

Källa: Tillväxtverket



Kompletterar traditionell naturvård, för 
att lösa våra miljöutmaningar:

• Stöttar nyckelarter som ger 
kaskadeffekter

• Skapar nya inkomstmöjligheter från 
naturen

• Kostnadseffektiv naturvård - Ger plats 
för naturens egen dynamik - Inte 
statiska mål



• Pilotprojekt som
kombinerar
rewildingmodeller med 
uppskalningspotential

• Tar plats på landskapsnivå

• Inspirerar andra aktörer

MODELLER SOM SKALAS UPP

Scaling up

rewilding

Rewilding 
landscapes

Rewilding

models



Rewilding Europe - 10
skyltfönster för rewilding 
över hela Europa

?

?

• För närvarande 8 områden, 
utvalda från > 30 nomineringar

• Lokalt förankrade
• Område 9 och 10 ännu inte 

utvalda.

?

?





Southern Carpathians (Romania)
‘European bison as a driver of change’



Europe’s largest natural forests



Building a free-roaming population 
of European bison > 300 animals



Engage, involve and partner with 
local communities and stakeholders



Starting wildlife watching and nature tourism



Basis for a new wildlife economy



Velebit Mountains (Croatia)
‘Changing Hunting Practices’



Beautiful landscapes, low wildlife numbers



Turning a hunting concession 
into a wildlife reserve



Wildlife recovery in breeding/no take zones



Re-stocking of keystone species



Wildlife watching as a new, economic activity



Protecting old growth forests



Central Apennines (Italy)
‘Creating Corridors for Wildlife’



Central Apennines (Italy):
Creating corridors for wildlife



Marsican brown bear conservation and 
human-wildlife conflict mitigation



Nature-based economies

Building nature-based economies



• Restoring Mediterranean 
forests and wildlife corridor

• Reducing risk of fire: natural 
grazing & Iberian wolf

• Local economy: Star Camp, 
flycamps, bush dinners, local 
products and culture

GREATER COA VALLEY -
Portugal



• Large-scale wetland 
restoration & productivity

• Reinvigorated delta vision, 
supporting nature & local 
communities

• Nature-based economy

DANUBE DELTA – Romania, 
Ukraine & Moldova



RHODOPE MOUNTAINS -
Bulgaria - Greece

• Restoring trophic chains
• Improve prey base for large 

carnivores and scavengers
• Natural grazing with rewilded 

horses and bovines
• Three vulture species as 

‘flagship species’
• Local nature-based economy



• Inte bara djur! 
• Nya perspektiv på såväl

naturvård som
naturbruk.

Mål och ambitioner i 
Sverige



Mål för rewilding area i västra 
Norrbottens län (”Laponia 
extended”):
• Pite, Råne och Kalix älvsystem som 

blågröna korridorer i landskapet.

• Återställa misslyckade skogsdikningar 

i våtmarksområden, öka 

koldioxidlagring. Inrikes 

klimatkompensationsprojekt?

• Säkra renens vandringsvägar så att 

den kan visa vägen för grön 

infrastruktur.



Mål för rewilding area i västra 
Norrbottens län (”Laponia 
extended”) forts:

• Kartlägga de äldsta skogarna 
och göra lokala 
överenskommelser om anpassat 
skogsbruk.

• Stärkt naturturism.



Tankar om engagemang i 
södra/mellersta Sverige:

• Faunarestaurering –
skogsvildren och visent i södra 
Sverige, stärka myskoxen i 
Härjedalen.

• ‘Kept wild’ – vildare betande 
djur.



Ett attraktivt budskap 
som når ut!

• Serien Europes New Wild kommer 
att visas för 150 miljoner hushåll 
på 45 språk i 164 länder, inkl SVT.



Historisk potential!

Vårt uppdrag omfamnas och 
välkomnas av breda grupper

Medvetenhet om vikten av vild 
natur och biologisk mångfald har 
ökat snabbt.

Sverige uppfattas som ledande i 
klimatfrågan, kan även ta ett 
ledarskap för biologisk mångfald.

Sverige har låtit flera djurarter göra 
comeback, vi bör våga fler.



Lets make Sweden a wilder place!

Linnéa Falk, Rewilding Sweden
linnea.falk@rewilding-sweden.com


