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Världen är på väg mot en utdöendekatastrof som kan liknas vid den då dinosaurierna 

utrotades och den är till stor del orsakad av människan. I dyningarna av detta har uppfödning 

av utrotningshotade arter i fångenskap för återintroduktion i det vilda blivit en av de främsta 

strategierna för att bemöta utdöendekatastrofen. Djur som annars skulle ha försvunnit för 

gott får en andra chans och möjlighet att komma tillbaka. Dock så påverkar dessa 

uppfödningar den genetiska hälsan och anpassningar som behövs i det vilda.  

 

 

Vi står inför en utdöendekris 
En utdöendekris som inte har skådats på miljontals år är på väg att uppstå. Det är ett 

antagande som fler och fler forskare ställer sig bakom. Men, vad kan göras för att förhindra 

detta? En metod som får allt större betydelse för hotade större ryggradsdjur är att föda upp 

individer i till exempel djurparker genom så kallat ex situ bevarande för att när möjligheten 

finns släppa ut dessa igen till sina rätta strövmarker.  

 

Det finns dock ett stort problem med ex situ uppfödning och det är att lyckas bevara den 

ursprungliga genetiska variationen i arvsmassan som är helt avgörande för att en art ska kunna 

komma tillbaka och överleva i naturen igen.  

 

Vad påverkar den genetiska variationen? 
För att en art ska kunna anpassa sig till förändringar i sina omgivningar krävs den uppsättning 

av gener som har evolverats fram just där. Därför är genetiken alltid i fokus när ett ex situ 

projekt ska genomföras. Flera destruktiva processer riskerar dock att uppstå, två av de mest 

uppmärksammade är inavel och utavel.  

 

Inavel 

Inavelsdepression kan uppstå hos avkomma från individer som är nära släkt och kan yttra sig 

som fysiologiska skador, genetiska sjukdomar eller ett försvagat immunsystem. Två arter som 

har påverkats av inavel, men som är tillbaka i vår europeiska natur helt tack vare att ex situ 

har bedrivits, är visenten och panterlon. Båda dessa arter stod vid utrotningens brant innan de 

fångades in och föddes upp i avelsanläggningar. Då det var så få individer kvar var man 

tvungen att para nära släktingar för att kunna öka antalet individer. Detta lyckades väl, antalen 

ökade sakta men säkert.  

 

Däremot så upptäcktes oroande konsekvenser i form av en dödlig nekrossjukdom hos visenten 

och en nedsatt spermiekvalitet hos panterlon, vilka var direkta resultat av inaveln. Dessa 

åkommor betraktas inte som några ultimata hot mot arternas långsiktiga överlevnad, men har 
sett till att man nu endast försöker korsa individer som är så obesläktade som möjligt. Utöver 

detta så ser man till att alla individer får ett likvärdigt antal avkommor så att genetiken inte 

utarmas genom att bara några få djur utgör basen för kommande generationer. Om inte dessa 

åtgärder hade satts in så är det möjligt att ännu värre konsekvenser hade kunnat uppstå som i 

slutändan inneburit en slutgiltig dödsdom. 
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Utavel 

Ibland händer det att inga negativa konsekvenser alls uppstår från till exempel inavel eller 

utavel. Ett sådant exempel är fjällgåsen i vår skandinaviska fjällvärld som minskade drastiskt 

innan fåglar köptes in från europeiska djurparker till ett ex situ projekt bedrivet på en 

avelsanläggning utanför Nyköping i regi av Svenska Jägareförbundet. 

 

Projektet var mycket lyckat och flera utsläpp skedde tills man upptäckte att en andel av 

fåglarna hade gener från den närbesläktade bläsgåsen. Hybridisering av två olika arter är en 

form av så kallad utavel och måste ha skett för flera generationer sedan i djurparkerna. 

Utaveln kan påverka fjällgåsens anpassningsförmåga till sin hemmamiljö då främmande gener 

som har evolverats fram för en helt annan miljö nu uttrycks i fåglarna.  

 

Oron var stor att den population som byggts upp i det vilda skulle krascha, men hittills har 

inga negativa konsekvenser av utaveln observerats. Det kan tyda på att fjällgåsen tolererar en 

viss andel bläsgåsgener då det nu dessutom är känt att dessa arter även kan hybridisera i det 

vilda. Dock så är det möjligt att populationen kommer att minska vid miljöförändringar då de 

saknar specifika anpassningar som bytts ut mot gener från bläsgås.  

 

 

Vad har vi lärt oss av detta och hur ser framtiden ut? 
De tre nämnda fallen visar tillsammans på osäkerheten kring hur ex situ projekt egentligen 

påverkar den genetiska variationen inom berörda populationer. De processer som teoretisk 

sett riskerar att uppstå behöver inte alltid uppkomma, inte minst är fallet med fjällgåsen ett bra 

exempel på detta.  

 

Vad som är säkert är att utrotningen av arter bara kommer att fortsätta och för att kunna 

bemöta detta med ex situ bevarande som en av strategierna krävs att ännu mer forskning görs 

kring de processer som formar genetiken under denna tillämpning. Vidare så måste 

forskningen breddas till fler djurgrupper, just nu är söta och karismatiska däggdjur 

överrepresenterade som studieobjekt. Sammantaget kommer det ge oss en bra grund i arbetet 

med att vända den negativa trenden för vårt gemensamma naturarv. Men för att förhindra att 

utdöendekrisen förvärras måste vi alla ta vårt ansvar och se till att vi bidrar så lite som möjligt 

till landskapsförstörelse och klimatförändringar. Dessa är nämligen de vanligaste faktorerna 

till att arter minskar så mycket att ex situ bevarande måste sättas in. 
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