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Foto: Några kilometer utanför Niepolomice, i ett skyddat urskogsområde, finns den 
berömda visentuppfödningen (Tommy Svensson). 
 
Konferensen ”The Wisent in Royal Forest” är den 8:e nationella 
konferensen som Bison Friend Society inbjuder till. Syftet är att 
presentera forskning, studier och nyheter kring den aktuella situationen 
för bevarande arbetet med visenter. I Niepolomice anordnas konferensen 
tillsammans med det regionala skogsvårds distrikt i området. De 100 
talet delegaterna kom från hela Europa. 
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Foto: Den svenska gruppen samlad i Niepolomice; Erika Godoy, Annika Hofling, Marek Goczkowski, 
Rickard Wiklund, Sven Björck och bakom kameran Tommy Svensson. 

Rapport 
Tommy Svensson 

 
Det kändes förväntansfullt och spännande att följa spåren av Sven Faxéns polska resa som 
han gjorde 1968 till bland annat uppfödningen här i Niepolomice. Under två intensiva 
konferensdagar, på det fantastiska nyrenoverade medeltida slottet, presenterades här mer än 
ett 40 tal rapporter om visenter samt givetvis ett studiebesök på den berömda uppfödningen.  
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Visentuppfödningen i Niepolomice 
I ett underbart skogsområde finns den berömda uppfödningen i Niepolomice som 
startade sitt arbete 1936. Här arbetar de numera, sedan 1976, med låglandslinjen. 
Totalt har 255 visenter fötts här. Dessa har ”exporterats” främst till andra Polska 
anläggningar och för utplanteringar i Bieszczady, men även utomlands, främst till 
Tyskland men även till Sverige. Den första var PULIK som kom till Skansen 1957 
och placerades i Julita. Som en följd av Sven Faxéns Polska resa kom PUDAM 1969 
till Avesta följt av PUCHREK 1974. Vi kan också räkna in även PUSZEK II, som kom 
till Köpenhamn, eftersom deras visenter hamnade i Sverige när de slutade  med 
uppfödningen. 
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EBCC European Bison Conservation Center 
Under konferensen i Niepolomice hölls även styrelsemöte i EBCC.  
Viktiga frågor som behandlades även denna gång var EBCC´s globala avelsprogram 
för visenter. Viktiga gener från founders är på väg att försvinna. Det är, Y-
kromosomerna från Nr 100 Kaukasus och Nr 15 Begrunder, med endast 5 resp 22 
levande tjurar kvar i världen. Misslyckas vi med att ta tillvara på dessa så försvinner 
de för alltid. Inga av dessa gener finns i Sverige eller Skandinavien. 
Efter intensiva diskussioner och förhandlingar lyckades det mig att ”boka” två av 
dessa viktiga tjurar till Sverige, före bland andra viktiga länder som Ryssland. Så 
liksom Sven Faxén kunde jag få hem två avelstjurar från vårt besök i Niepolomice. 
Överlämnade mynt präglat på invigningen i Avesta som delbetalning!! 
Engagemanget i EBCC har betalat sig. Det kändes riktigt, riktigt bra. En tredje visent, 
i brons, kom också med hem, se nedan. 
 
Stora utplanteringar av visenter planeras, i Polen, Rumänien, Slovakien, Ukraina och 
Ryssland. De flesta viktiga avelsdjuren finns i tyskland. Även här har mitt arbete gett 
resultat. Minst en eller kanske två transporter kommer att gå från Sverige. Planering 
pågår. 
 Glädjande kan vi konstatera att det nu finns 4000 visenter i världen, 1800 i 
fångenskap och vi kan konstatera att av dessa finns 400 inom EEP programmet i 
EAZA.   
De regionala centren rapporterade om sitt arbete. Organisations frågor och 
finansierings frågor diskuterades. I Skandinavien, ökar intresset mer och mer bland 
uppfödare som är intresserade att förbättra sin visentavel och kunna vara en del av 
det globala avelsprogrammet. Det känns roligt och jag har framför era önskemål både 
ni som efterfrågar nya avelsdjur och placeringar av era överskottsdjur. Hör av mig så 
fort några lösningar finns. 
 
Framför allt är nog en sådan här konferens en bra mötesplats där det går att träffa och 
prata med både praktiker och forskare från hela Europa. Det finns så mycket kunskap 
att hämta från, var och en behöver inte uppfylla hjulet självt. 
Ett trevligt tips: Reiner Glünz, föreståndare för visentuppfödningen i Hardehausen 
har en egen hemsida (Wisent-wissen.npage.de) 
 
 
September 2010 
Tommy Svensson 
EBCC Skandinavien 
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Foto: Annika Hofling och Erika Godoy från Linköpings universitet presenterade sina 
arbeten med hjälp av posters, här tillsammans med Rickard Wiklund från 
visentparken i Avesta (Tommy Svensson). 
 
”Do enclosure characteristics affect anti-predator behaviour in the European bison” 
(Annika Hofling). 
 
“Effects of the captive environment and enrichment on the daily activity of European 
Bison (Erika Godoy). 

 

 
                 Foto: Avesta, Höör, Eriksberg, Lycksele, Kolmården, Skansen och  
                 Borås visenter ingick i studien (Tommy Svensson) 
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Foto: Rickard Wiklund föreståndare för visentparken i Avesta överlämnade 
kommunens gåva, en mini rostfri visentstaty, nr 1, till Wanda Olech och Bison 
Friend Society (Marek Goczkowski/Tommy Svensson). 
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Foto: European bison Friend Society hedrade, i samarbete med kungliga slottet i Niepolomice, till 
”visentälskare” en hedersbetygelse, i form av en visentstaty i brons och marmor till Tommy 
Svensson för mångåriga arbete med räddningsarbetet med visenter (Tommy Svensson). 
 
Följande personer fick hedersbetygelsen; Generaldirektör för Polens skogar Marian Pigan,  
borgmästaren i Niepolomice Roman Bird, chefen för det regionala direktoratet för Polens skogar 
Stanislaw Dream book, Ryszard Paszkiewicz Ustrzyki ansvarig för Bieszczady visenterna och den 
svenske fotografen från Eriksberg (och Avesta) Tommy Svensson.  
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