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Förord 
 

Mitt intresse för Japan har växt under 15 års regelbundna resor dit för att hälsa på 

min frus familj och som medföljande på min frus tjänsteresor. Det är ett land med 

stor variation i klimat, topografi, vegetation och övriga naturförhållanden och 

samtidigt starkt omvandlat genom industrialisering, infrastruktur, energiför-

sörjning och bebyggelse. Det finns många likheter i de moderna samhällen som 

vuxit fram i Sverige och Japan, men samtidigt lever många gamla traditioner, 

förhållningsätt och tankemönster kvar i Japan och ger ett spännande möte mellan 

nytt och gammalt. Sedan unga år har jag arbetat med naturvårdsfrågor i Sverige 

och när jag fick möjlighet att ta tjänstledigt på deltid 2013 bestämde jag mig för 

att göra en studie av naturvårdsarbetet i Japan för att lära mig mer om detta 

spännande land och hitta goda exempel som kan berika naturvårdsarbetet i 

Sverige och Europa. Genom att studera andra länder och andra kulturer lär man 

sig också mycket om sitt eget land och de för- och nackdelar som finns i sättet att 

angripa problem och hitta lösningar. Min utgångspunkt var att naturvård inte bara 

handlar om skydd och vård utan måste ses i ett brett perspektiv, från den allmänna 

opinion och natursyn som skapar förutsättningar för naturvårdsarbete, via media, 

myndigheter, politik, ideella organisationer och företag, till hur politiska 

ambitioner och lagstiftning genomförs i verkligheten. För att få en så rättvis bild 

som möjligt av situationen i Japan utgick jag från att de ideella organisationerna 

bäst kunde svara på vilka utmaningar som finns, vilka goda exempel de vill 

rekommendera och hur de prioriterar för att nå framgång i arbetet. Hösten 2012 

ansökte jag om ett resestipendium från Stipendiestiftelsen för studier av japanskt 

samhällsliv och i februari 2013 beviljades jag en del av de sökta medlen. Detta 

har gjort det möjligt att resa till Japan och göra besök på intressanta platser och 

projekt. Jag är mycket tacksam för stiftelsens bidrag till studien. I Japan vill jag 

särskilt tacka fru Furukawa vid Wild Bird Society för all den hjälp hon gett mig 

genom översättning vid möten och kontakter med viktiga personer och 

organisationer inom Japansk naturvård. Jag vill också rikta ett stort tack till alla 

de personer som på olika sätt ställt upp på intervjuer, guidningar och svarat på 

mina ofta ganska svåra frågor. Slutligen vill jag påpeka de begränsningar som en 

studie av detta slag under begränsad tid medför för en utomstående som inte kan 

språket och inte är van vid landets kulturella traditioner och tankemönster. 

Samtidigt ger en annan bakgrund möjligheter att se problem och möjligheter på 

ett nytt sätt. Arbetet har varit oerhört lärorikt och jag hoppas att denna 

sammanställning kan bidra till att öka förståelsen för natur- och miljövårdsarbetet 

i Japan. 

 

Per Blomberg 2014-02-17 
 

 

 

Japans bergiga inland täcks av 
täta skogaer som här på berget 

Mitake i nationalparken Chichibu 

Tama kai. 
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Sammanfattning 
 

Japan har en mycket varierad natur på de tusentals öar som sträcker sig 3000 

kilometer från norr till söder på den östra sidan av den Asiatiska kontinenten. Här 

finns subarktiska miljöer i norr, och på de många berg som landet domineras av, 

till subtropiska miljöer i söder på öar omgivna av korallrev och täckta med 

tropiska skogar. För ca 15 miljoner år sedan skiljdes de japanska huvudöarna från 

fastlandet och under denna tid har ett stort antal för ögruppen unika arter 

utvecklats. I förhållande till sin storlek är Japan mycket artrikt och särskilt de 

marina miljöerna hör till de mest artrika i världen. 

 

Japan koloniserades tidigt och här finns lämningar efter en av världens äldsta 

keramikkulturer, ca 10 000 år gammal. För ca 2000 år sedan kom kunskapen att 

odla ris hit från fastlandet och ett intensivt odlingslandskap växte fram på 

kustslätterna och i floddalarna. De bergiga inre delarna av landet förblev 

förhållandevis orörda under lång tid. I övergången mellan slätterna och 

bergsskogarna växte det fram ett varierat kulturlandskap som idag kallas för 

Satoyama. Från början av 1600-talet och fram till mitten av 1800-talet var landet 

nästan helt slutet för omvärlden och man utvecklade ett avancerat 

kretsloppssamhälle som hushållade med naturresurserna. 

 

Efter Meijirestaureringen på 1860-talet inleddes en intensiv industrialisering för 

att komma ikapp västvärldens tekniska och ekonomiska utveckling. Efter andra 

världskrigets förlust byggdes landet upp igen och Japan genomgick en otrolig 

teknisk utveckling där ekonomisk utveckling kom i första hand. Trots att landet 

har få egna råvaror växte den japanska ekonomin till att bli den näst största i 

världen efter USA. Denna utveckling fick dock även mycket negativa effekter för 

natur- och livsmiljöer med giftspridning, luftföroreningar, kraftig bebyggelse-

utveckling, utfyllnad av grunda havsområden, plantageskogar, kanalisering av 

vattendrag, dammbyggen m.m. En aktiv miljörörelse växte fram i protest mot de 

negativa effekterna och parlamentet antog en rad lagar som reglerade påverkan på 

miljö och natur. 

 

Efter 1991 avtog den ekonomiska utvecklingen och trycket på naturen minskade. 

Naturvårdsarbetet i landet har gjort stora framsteg men fortfarande finns stora 

utmaningar. Skogsbruket har låg lönsamhet, och gallring och skötsel är eftersatt. 

Landsbygden avfolkas och kulturlandskapet håller på att växa igen. Livsmiljöerna 

för många hotade arter är förstörda eller hotas av nya byggprojekt.  Införda arter 

håller på att bli ett stort hot och konkurrerar ut den unika inhemska floran och 

faunan. Många miljöproblem som åtgärdats i Japan har exporterats till andra 

länder, t.ex. genom omfattande timmerimport, handel med exotiska djur, 

överutnyttjande av havets resurser och industriproduktion med förorening av luft 

och vatten. 

 

Kring millennieskiftet nådde befolkningen 127 miljoner invånare på en yta som 

motsvarar ca 65 % av Sveriges. Befolkningstätheten är således ca 20 gånger större 

i Japan. Jämfört med Sverige är den allmänna opinionen för naturvård svag i 

Japan. Antalet medlemmar i miljö- och naturvårdsanknutna ideella föreningar är 

mer än 20 gånger högre i Sverige sett till befolkningsmängden. Media har en 

mindre ifrågasättande roll och myndigheternas agerande är inte lika transparent 

som i Sverige. Lagstiftning och myndighetsorganisationer har stora likheter i de 

båda länderna medan genomförandet skiljer en del. Den japanska maktstrukturen 

är mycket mer hierarkisk och toppstyrd och därmed mindre flexibel. När något 

väl beslutas sker dock genomförandet ofta mycket effektivt och engagerat. 

Internationella konventioner och samarbeten spelar ofta stor roll för utvecklingen 

av naturvårdsarbetet i Japan och man har varit föregångare genom bl.a. 
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Kyotoprotokollet om klimatpåverkan och Nagoyaföredraget om biologisk 

mångfald. När det gäller CITES-förhandlingar och valjakt har resultatet dock varit 

det omvända och Japan har motverkat internationella överenskommelser. 

 

Det finns många goda exempel i Japan som Sverige kan få inspiration från. 

Många japaner vill uppleva den fina naturen, och infrastrukturen för friluftslivet 

är väl utbyggt. Man har också skapat ett stort antal besöks- och upplevelsecentra 

med mycket pedagogiska och fina utställningar. Flera artprojekt har varit 

framgångsrika och man jobbar med naturturism på ett strategiskt sätt. Några 

naturvårdskampanjer för att skapa opinion och samverkan har varit lyckade. I 

Sverige har man också en del att lära av hur man på flera platser i Japan arbetar 

med lokal förankring och delaktighet från boende och verksamma i det berörda 

området. 

 
 

Badande japanska makaker 
vid Yamanouchi. 
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1 Introduktion 
Japan ligger i ett av jordens mest jordbävningsdrabbade och 
vulkantäta områden. 10% av jordens aktiva vulkaner finns i 
Japan och 10% av jordbävningarna sker i Japan. Här möts fyra 
av kontinentalplattorna och ger upphov till friktioner som 
skakar jordytan och sprickor som gör att magman kommer 
upp till ytan.  
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1.1. En vulkanisk ögrupp 
 

Japan ligger i ett av jordens mest jordbävningsdrabbade och vulkantäta områden. 

10 % av jordens aktiva vulkaner finns i Japan och 10 % av jordbävningarna sker 

där. Här möts fyra av kontinentalplattorna och ger upphov till friktioner som 

skakar jordytan och sprickor där magman kommer upp till ytan. Det är främst 

Stillahavsplattan som trycker på från öster och glider in under de Euroasiska, 

Filippinska och Nordamerikanska kontinentalplattorna. Tokyo ligger nära mötet 

mellan de tre sistnämnda. Vulkaner uppträder ofta en bit in från kontinental-

plattans kant, speciellt på den sida som trycks upp av den andra plattan. Hela den 

japanska ökedjan består av över 500 vulkaner, varav 108 fortfarande är aktiva. 

Den mest kända vulkanen är Fuji strax söder om storstadsområdet kring Tokyo. 

Vulkanen har en ovanligt välformad kon och är med sina 3776 meter det högsta 

berget i Japan. Många av de andra vulkanerna och vulkanområdena ligger i natur-

skyddade områden och är populära utflyktsmål. I anslutning till vulkanerna finns 

varma källor där grundvatten som tränger ner i berggrunden hettas upp och 

kommer upp till markytan igen. Detta möjliggör de 10 000-tals badanläggningar, 

onsen, som finns i Japan och som får naturligt hett vatten från marken. På några 

platser tränger svavelrik ånga ut och många av badanläggningarna har en svavel-

osande doft över sig. Gaserna som kommer ut vid vulkanutbrott kan vara mycket 

giftiga och man brukar stänga av stora områden av säkerhetsskäl. 

 

Varje år inträffar ca 1500 jordskalv som registreras av seismologerna. Av dessa är 

det ett 20-tal som kan kännas tydligt om man befinner sig i området. Själv kände 

jag att huset skakade varje eller varannan vecka under min vistelse i Tokyo 2013. 

Den senaste stora jordbävningen inträffade 2011 vid Japans nordöstra kust och 

mätte 9,0 på richterskalan. Få människor dog av själva jordbävningen tack vare 

omfattande förebyggande arbete med extra stabila byggnader, vägar och järnvägar 

och att epicentrum låg långt ut till havs. Men som så många gånger när jord-

bävningar inträffar ute till havs skapas en tryckvåg i havet som resulterar i en hög 

våg, en tsunami. Totalt räknar man med att ca 19 000 människor omkom på grund 

av den efterföljande tsunamin 2011. Speciellt den nordöstra kusten drabbas regel-

bundet av mäktiga tsunamier med vågor på upp till 30 meter vart 50:e-200:e år. 

Havsbotten kan flytta sig flera meter vid jordbävningar och det finns uppgifter om 

att havsbotten bitvis sjönk 400 meter på östkusten vid den stora jordbävningen 

1923 (Naturhistoriska riksmuseet 2009). 

 

Japan har en mycket komplex geologi med vulkaniska och sedimentära bergarter. 

Här finns kontinentala bergarter som gnejs och granit, men även kalksten och 

sandsten som skapats på havsbotten för mycket länge sedan. Den urbergsbit som 

idag är Japan låg då längre söderut i tropiska hav som avlagrade kalkrika djur som 

sedan pressades till berggrund. Det var för ca 20 miljoner år sedan som den 

japanska berggrunden började frigöra sig från fastlandet och driva österut. För ca 

15 miljoner år sedan var ögruppen helt frigjord och Japanska havet hade skapats. 

På den tiden var klimatet subtropiskt ända upp till Hokkaido. Isoleringen gjorde 

sedan att de arter som fanns på de japanska öarna utvecklades i en annan riktning 

än sina artfränder på kontinenten och nya arter uppstod. För ca 3 miljoner år 

sedan blev klimatet kallare och sedan 800 000 år har vi haft återkommande ned-

isningar. Dessa variationer i klimatet påverkade vegetation och fauna i stor ut-

sträckning och arter som inte kunde sprida sig söderut gick under när det blev 

kallare. Faunan och floran i Japan klarade dock nedisningarna bättre än i Europa 

där tvärgående bergskedjor har stoppat spridningen. Så sent som för ca 10 000 år 

sedan fanns Naumanns elefant, Yabes jätte-hjort och steppbison i Japan. Dessa 

försvann sedan när klimatet åter blev varmare och inverkan från de skickliga 

mänskliga jägarna ökade. Alla dessa förändringar kan man studera i den japanska 

geologin och ett bra ställe att fördjupa sina kunskaper om Japans geologi, fossil 

och seismologiska aktiviteter är det naturhistoriska museet i Tokyo.  

Vulkanen Fuji är Japans 
högsta berg med 3776 meter. 

Ogasawaraöarna har skapats 
längs kanten av kontinental-

plattan 1000 km söder om 

Tokyo. 

Varma källor på berget 
Hakone. 

Svavelosande ånga i 
nationalparken Kirishima 
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1.2. Från subtropiskt till subarktiskt klimat 

 

När man reser genom Japan med snabbtåget Shinkansen kan man inte låta bli att 

förundras över hur växlande klimatet är, såväl från norr till söder som mellan kus-

ten och bergsområdena. En resa under våren från kusten till bergen kan bjuda på 

värme med över 25 grader vid kusten och frost med snö uppe i bergsdalarna. 

Samma sak om man reser norrut från en solig och varm vårdag i Tokyo och kom-

mer till snötäckta risodlingar några tiotal mil norrut. Japan räknas som ett regnrikt 

land och har mellan 600 och 3600 mm nederbörd varje år. Detta kan jämföras 

med södra Sverige som har ca 700 mm. Japan har fyra årstider som är mer tydliga 

i de norra och centrala delarna och mindre längst i söder. Japan sträcker sig från 

norra Hokkaido ner till den sydligaste ön i Okinawakedjan som ligger strax norr 

om Taiwan. Totalt är detta en sträcka på ca 300 mil och har sin motsvarighet på 

samma latitud i Europa från Paris ner till södra Marocko. Dock saknas den varma 

golfströmmen som finns i Atlanten och klimatet är betydligt kallare på Hokkaido 

än i Frankrike.  

 

Med detta stora avstånd mellan norr och söder skiljer sig klimatet mycket åt i de 

både ändarna. Man brukar dela in Japan i fyra klimatzoner. Längst i norr på 

Hokkaidos bergsområden och på de högre bergen på Honshu finns en subarktisk 

zon med barrskog och många arter som är gemensamma med kontinentala 

Euroasien. Trädgränsen går här på ca 1200 meters höjd mot ca 2800 på berget 

Fuji. Första snön kommer redan i november och ligger kvar till fram i maj. På 

låglandet på Hokkaido och de norra delarna på Honshu samt bergsområden på 

Kyushu och Shikoku finns en tempererad zon med vinterkal lövskog. Här växer 

bl.a. den japanska boken på skyddade bergssluttningar. Även här snöar det 

mycket, speciellt på den västra sidan av bergskedjorna där det kan komma upp 

mot 5 meter snö i medeldjup och rekordet, från 1945, är på 7,85 meter. Vindar 

från Kina för med sig fuktig luft som faller som nederbörd på bergens väst-

sluttningar.  

 

 

 

 

 

 

Vid Shiretoko på Hokkaidos 
nordostkust för de kalla 

strömmarna med sig packisen 

söderut på vintern. 
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Kustområdena på de tre södra huvudöarna består av varm tempererad skog med 

vintergröna lövträd. Olika ekarter dominerar, men trädens artrikedom är stor. Här 

snöar det mycket sällan och vintrarna är normalt nederbördsfattiga. Våren brukar 

anlända i slutet av mars när körsbärsträden blommar och löven slår ut. Regn-

perioden börjar normalt i slutet av maj och pågår till slutet av juli. Sommaren är 

varm och mycket fuktig. Det kan periodvis bli uppemot 40 grader varmt. Under 

augusti och september inträffar en period med ostadigt väder och flera stormar 

som kallas taifun (typhoon). Hösten är ofta mild och höstfärgerna kommer inte 

ordentligt förrän i november. Längst i sydväst ligger de subtropiska öarna från 

Okinawa och söderut och i söder ligger ökedjan med Ogasawara som sträcker sig 

över 1000 km från huvudöarna. Här är medeltemperaturen sällan under tio grader 

på vintern. Nederbörden faller under större delen av året och ger en frodig regn-

skog i inlandet och mangroveskog längs kusterna. Även här inträffar säsongsvisa 

oväder i slutet av sommaren. 

 

Klimatet påverkas av två huvudströmmar kring de japanska öarna. Från söder 

kommer den varma Kuroshioströmmen längs östra kusten och från norr kommer 

den kalla Oyashioströmmen längs Hokkaidos ostkust. Den varma strömmen når 

upp till Tokyo och i mötet mellan de båda strömmarna skapas mycket rika förut-

sättningar för fiskfaunan. Kuroshio har en mindre sidoström som går upp i 

Japanska havet väster om Japan. Den kalla strömmen från norr gör också att 

packisen driver söderut under vintern och når rekordsydliga latituder vid Hok-

kaidos nordöstra kust. Längst i söder är havet så varmt att koraller kan leva och 

ända upp till södra Shikoku finns korallrev. Okinawa är känt för sina fina korall-

rev med en mångfald av fiskarter. Från ett svenskt perspektiv känner man bäst 

igen klimatet i norr på Hokkaido och norra Honshu. Nederbörden är ungefär lika 

stor och årstidsväxlingarna sker ungefär samtidigt som i Sverige. Kommer man 

längre söderut känner man dock inte igen sig på motsvarande breddgrad i Europa 

där somrarna är förhållandevis torra. Temperaturen i Tokyo är dock ungefär den-

samma som i södra Spanien under året. 
 

Chichijima i Ogasawara 
ögruppen ligger 1000 

kilometer söder om Tokyo i ett 

subtropiskt klimat. 

Ön Taketomi ligger i södra 
delen av Okinawa ökedjan 

med subtropiskt klimat och 

korallrev. 
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1.3. Myllrande mångfald 

 

I en av salarna på naturhistoriska museet i Tokyo finns en modell med 12 glas-

pelare med symboliska arter ingraverade. Glaspelarna står i tre rader som var och 

en symboliserar Japan, England och Nya Zealand, och Japans pelare är mycket 

högre än de två andra. Alla tre länderna är ögrupper av ungefär samma storlek 

men Japan är mycket mer artrik än de andra. Här finns 109 inhemska däggdjur, 

540 fågelarter som regelbundet besöker öarna och 250 av dem häckar, 83 land-

levande reptiler och 15 havslevande, 64 amfibier, över 90 sötvattensfiskar och 

närmare 3600 havslevande fiskarter, mer än 30 000 insektsarter (hittills besk-

rivna), 6000 kärlväxter, 1600 mossor, 5500 alger, 1800 lavar och mer än 16 500 

svampar. Hur kommer det sig då att Japan är så mycket mera artrikt än de två 

andra ögrupperna? Bland annat har det att göra med läget närmare ekvatorn och 

närheten till kontinenten som har gett fler arter möjlighet att leva här och att ta sig 

hit. England är betydligt kallare och återkoloniseringen efter istiderna har gått 

långsammare. Nya Zealand ligger alltför isolerat och artbildningen har haft få 

artgrupper att vidareutveckla. Andelen unika, endemiska arter är dock mycket hög 

på Nya Zealand. Man kan också jämföra med tropiska öriken som Filippinerna 

där antalet däggdjur och fåglar är lägre, medan antalet växter och amfibier är 

högre. Men vad som är särskilt intressant med Japan är den höga andelen en-

demiska arter, det vill säga arter som bara finns här i hela världen. Det är dock 

inte speciellt länge sedan Japan skildes från fastlandet, ca 15 miljoner år, och 

redan har faunan och floran utvecklat en stor andel unika arter. Bland däggdjur är 

det 40 %, fåglar 4 % (lättspridda), reptiler 77 %, amfibier 84 %, fiskar 45 %, 

kärlväxter 45 % och mossor 18 %. Vad som ytterligare bidrar till den biologiska 

mångfalden är en varierad topografi både på land och till havs. Dessutom finns en 

stor variation i klimat, nederbörd, geologi och latitud vilket ger förutsättningar för 

den stora mångfalden bland växter och djur. 

Havsörn vid Shiretoko 
nationalpark på nordöstra 

Hokkaido. 

De japanska makakerna är 
endemiska för Japan och är de 

nordligast levande 

primaterna. 
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I havsområdena är Japans biologiska mångfald än mer imponerande. Av världens 

112 marina däggdjur finns nästan hälften (50) i de japanska vattnen. Bland fisk-

arterna är motsvarande siffra 25 % av världens ca 15 000 arter. Detta beror främst 

på de näringsrika strömmar som flyter längs de japanska kusterna och ger förut-

sättningar för ett rikt planktonliv som sedan föder de högre nivåerna i närings-

kedjan. 

 

Några av de mer kända arterna i Japan är t.ex. japansk jättesalamander, japansk 

trana, japansk tofsibis, japansk makak, japansk hjort (Shika) och en lång rad väx-

ter, bl.a. trädgårdsväxter som blivit populära i Europa och USA. Tyvärr har en rad 

arter försvunnit från Japan och bland dessa några endemiska arter, t.ex. fyra fåglar 

som funnits på öar. Deras försvinnande har huvudsakligen berott på införda arter 

som råttor och katter i en miljö där de tidigare hade få predatorer. Två däggdjur 

har blivit utrotade, dels floduttern och dels den sydliga björnen på Kyushu. Båda 

dessa har drabbats av jakt och för uttern har föroreningar spelat stor roll. På den 

senaste rödlistan över hotade arter i Japan (2012) fanns 3420 arter vilket var en 

ökning med 419 från bedömningen fem år tidigare. Situationen för många av de 

ca 90 000 kända arterna är med andra ord inte speciellt bra. 

 

Men arter försvinner inte bara, utan nya tillkommer också. Detta är dock inte helt 

okomplicerat eftersom de ofta konkurrerar med den ursprungliga faunan och 

floran. Med människans hjälp, medvetet eller omedvetet, kommer varje år många 

nya arter till Japan. En del är exotiska husdjur som släpps ut, andra liftar med 

jord, frukt eller andra produkter som importeras till Japan från hela världen. 

Fartygens barlasttankar har varit en viktig transportväg för många marina arter. 

Tillsammans med förlusten av livsmiljöer p.g.a. mänsklig verksamhet är främ-

made arter det största hotet mot den biologiska mångfalden i Japan. 

Östliga storkar i Tooyoka 
storkcenter. 

Toki, den japanska tofsibisen 
var utrotad men har åter-

introducerats i den vilda 

faunan. 

Den endemiska japanska 
tranan häckar främst på 

Hokkaido där det finns ett  

hundratal par. 
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1.4. Shintoism  en helig natur 

 

Japan är unikt bland de industrialiserade länderna genom att fortfarande ha en 

naturreligion, shintoismen. Denna har mycket gamla rötter och praktiseras sedan 

500-talet parallellt med buddhismen. Shinto betyder ”gudarnas väg” vilket 

användes efter att buddhismen kommit till Japan för att skilja de två lärorna. 

Innan dess hade religionen inget namn. Det är inte en enhetlig trosbekännelse 

eller systematisk teologi som t.ex. kristendomen, utan den består mer av ritualer 

och traditioner. Ett stort antal gudar och heliga företeelser finns i naturföremål 

och fenomen. Tempel och altare har uppförts vid olika platser, att hedra och tillbe. 

Naturandarna kallas på japanska för kami och tillbedjan av naturväsen brukar 

kallas för animism. Mycket av shintoismen kretsar kring reningsritualer vilket kan 

jämföras med synd, nåd och förlåtelse inom kristendomen. Resultatet av 

årtusenden av shintoism är ett stort antal platser och naturföreteelser som är heliga 

och därför har bevarats intakta på ett unikt sätt. Allt från enorma berg till små 

stenar är heliga och har fortfarande stor betydelser för merparten av invånarna i 

Japan. Ett tydligt exempel är berget Fuji som är Japans högsta med 3 776 meter 

och med sin symmetriska vulkankon en symbol för landet. Sedan lång tid tillbaka 

har det gjorts pilgrimsvandringar till berget och andra bergsområden. Det finns 

raststugor som är många hundra år gamla högt upp i bergen och förr främst 

användes av pilgrimer och munkar. Även många mindre berg har shintotempel på 

toppen och kräver ganska besvärliga vandringar för att nås. Flertalet tempel har 

dock placerats vid foten av berget och med tiden har stora landområden blivit 

inkluderade i templens domäner och intressesfär. Kring templen har skogen 

bevarats och man hittar ofta enorma cedrar på tempelområdena, medan 

omgivande bergsskogar ofta har omvandlats till plantager under 1900-talet.  

Tori ute i tidvattenzonen vid 
Miyajima utanför Hiroshima. 

Många vattenfall i Japan är 
förknippade med olika gudar. 

Här i Nikko nationalpark 

finns ett av landets högsta 
vattenfall. 
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Vissa särskilt märkliga eller gamla träd har andar i sig och ses som heliga. Dessa 

har ofta ett grovt rep hängande runt stammen och många har nått imponerande 

dimensioner. Merparten av Japans jätteträd är sådana heliga träd. Det finns även 

märkliga stenar och stenblock som är heliga och även dessa har ibland ett tjockt 

rep runt sig. Kami kan även finnas i sjöar, vattenfall och vattendrag. Ett känt 

shintotempel vid Hiroshima ligger i en vik på ön Mijashima med porten, torin, ute 

i vattnet vid kanten av tidvattenzonen. Den typiska torin finns vid alla shinto-

tempel och är ett bra sätt att skilja dem från buddistiska tempel. Templen 

påminner annars i arkitektur om buddhistiska tempel och fram till mitten av 1800-

talet var det inte någon stor skillnad mellan de båda byggnadstyperna, utan 

utformningen beror mer på när de byggdes. Andra typiska inslag i shintotemplet 

är vattenkaren vid ingången för rening, såväl andligen som fysiskt. Små träplattor 

med önskningar eller knutna pappersark med texter om framtida rikedom finns 

ofta uppsatta på en träställning eller i träd. Shintoismen upplevde sin senaste 

storhetstid under perioden efter shogunatets fall på 1860-talet och fram till andra 

världskriget då en form av shintoism var stadsreligion. Det finns ett stort antal 

sekter inom shintoismen och man talar om åtta miljoner kami eller naturandar 

som tillbeds på olika platser. Shintoism förknippas oftast med födelse och många 

japaner döper sina barn i shintotempel medan buddhismen ofta tar hand om de 

döda. Tankarna om renlighet och pånyttfödelse märks även i traditionen att 

uppföra ett nytt tempel med jämna mellanrum. Det mest betydelsefulla shinto-

templet i Ise byggs upp vart 20:e år på en plats bredvid det gamla som en renings-

ritual. För att återuppbygga templet kan en del virke återanvändas, men det 

behövs också mycket nytt byggnadsmaterial. Den heliga naturen har dock inte 

helt kunnat stå emot den omfattande omvandlingen av naturlandskapet som skett 

sedan andra världskriget. Många tempelområden är omvandlade för att möta det 

stora antal turister som vill besöka platsen och heliga berg har påverkats av skid-

anläggningar och hotellkomplex. I det stora hela har dock de heliga naturplat-

serna och -företeelserna betytt mycket för att bevara Japans unika natur och rika 

biologiska mångfald. 
Heliga stenar vid kusten på 
Kumanohalvön. 

Ingången till Isetemplet som 
är ett av Japans äldsta och 

mest vördnade tempel. 

Heligt träd intill ett tempel 
utanför Gotemba. 
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1.5. Satoyama  kulturlandskapet 
 

Under Edoperioden, från början av 1600-talet till mitten av 1800-talet, var Japan 

nästan helt slutet mot omvärlden. Detta var endast möjligt genom ett väl 

fungerande kretsloppssamhälle där man hushållade med de begränsade natur-

resurserna (Brown 2010). Nationellt styrdes landet med järnhand av militär-

regimen och lagstiftningen var utformad för att både träråvaror, jordbruks-

produkter och andra råvaror skulle räcka till de viktigaste användningsområdena. 

Lyx sågs som ett hot och man införde en rad restriktioner för att hålla efter onödig 

konsumtion av råvaror. På den lokala nivån krävde risodlingen en väl fungerande 

samordning i byarna och man hade sedan lång tid tillbaka utvecklat kunskap om 

hur en uthållig försörjning kunde ske. Det är intressant att notera att under denna 

period var antalet invånare i Japan ganska konstant 30 miljoner och värdens 

största stad, Tokyo, hade ca 1,3 miljoner invånare och fungerade som en krets-

loppsstad där näringsämnen cirkulerades i samverkan med jordbruket i omlandet. 

Stora delar av det bergiga landskapet var relativt orört medan slättbygderna var 

mycket intensivt odlade. Mellan dessa fanns ett varierat kulturlandskap med rik 

biologisk mångfald. Den låga andelen animalieproduktion var delvis nödvändig 

för att kunna försörja den stora befolkningen. Det var mer effektivt att odla föda 

direkt till befolkningen än att förlora 90 % genom att låta näringen passera hus-

djur. Sammanfattningsvis var det ett intensivt utnyttjat landskap, men det fanns 

kunskap om och respekt för hur dess förmåga att upprätthålla ekosystemtjänster 

fungerade. Dessutom fanns stora områden med liten eller ingen påverkan av 

människan. Naturligtvis fanns det miljöproblem redan på denna tid men de var 

lokala och främst knutna till mineralbrytning och tidig industriproduktion. 

 

Under årtusendena utvecklades ett samspel mellan människans utnyttjande av 

natur och växter och djur kring bosättningarna som kom att kallas Satoyama. Sato 

betyder odlingsbar och yama berg och avser övergångsmiljön vid bergets fot där 

bosättningarna traditionellt ligger, mellan dalgångarnas risodlingar och bergs-

sluttningarnas lövlundar. Idag förknippas satoyama ofta med traditionellt brukade 

skogar i de nedre delarna av bergssluttningarna men ordet syftar även på hela 

kulturlandskapet. Med införandet av risodling på 1000-talet f.Kr. skapades de 

omfattande årstidsbundna våtmarker som fortfarande präglar det japanska kultur-

landskapet. Risodling passar i det nederbördsrika och fuktiga klimat som finns i 

Japan. En rad våtmarkslevande arter har anpassat sig till livet i risodlingarna. Ett 

stort antal grod- och fiskarter vandrar till risfälten för att leka och lägga ägg. Även 

många insekter lever en del av sitt liv på risfälten, t.ex. trollsländor, eldflugor och 

vattenskalbaggar. Insekter, grodyngel och fiskar blir i sin tur föda åt fåglar och 

mindre däggdjur. Risodlingarna kräver ett sinnrikt system av bevattningskanaler 

som fyller risfälten på våren och sedan håller en jämn nivå tills hösten då det är 

dags för skörd. Under vintern är risfälten normalt torra. I anslutning till bosätt-

ningarna fanns oftast en eller flera dammar som magasinerade vatten för odlingen 

och hushållets behov. Kring bosättningen fanns även fruktbärande träd som 

vårdades för att ge riklig skörd. Lite längre bort låg lövskog som brukades som 

skottskog där stammarna skördades med jämna mellanrum, ofta 10-15 år. Veden 

användes som bränsle och framställning av träkol m.m. En del av skogen var 

gemensam för byn och användes för virke till husen i byn. Utan återkommande 

skötsel av skogen tar de vintergröna träden över istället för de vinterfällande löv-

träden som gynnas av lantbrukaren.  

 

Många vilda örter har skördats i Satoyama och det finns många exempel på odling 

av t.ex. svampen shitake genom att sporer ympas i hål som borrats i avverkade 

stockar. Löven i skogen var också en viktig källa till gödning för risfälten. Annars 

var näringsämnen i vattnet och mänskliga restprodukter de viktigaste källorna till 

ny näring för risfälten.  

Kulturlandskap i bergen 
väster om  Fukushiyama. 

Risfält i Shirakawago i de 
japanska alperna. 

Jordbruket är idag 
mekaniserat även om 

brukningsenheterna är små. 

Modern planteringsmaskin för 
risodling. 
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Inte alla fält användes för risodling, utan man hade även andra grödor som säd 

och grönsaker. Husdjur förutom höns var relativt sällsynta, men i vissa trakter 

fanns ängsmarker för att föda hästar och nötkreatur som bl.a. användes som last- 

och dragdjur. I trakten av berget Aso på Kyushu fanns en omfattande häst-

uppfödning och här finns också den största gräsmarken i Japan med lång 

kontinuitet bevarad. Gräsmarkerna används främst som betesmark och bränns 

regelbundet för att föryngra gräset. 

 

I den varierade miljön i Satoyama trivdes en lång rad arter, från våtmarksarterna i 

risfälten, vattendragen och dammarna, ängsarter kring fälten, bebyggelsen och i 

gläntor till rena skogsarter i lövskogarna. Med den omfattande industrialisering 

och ekonomiska utveckling som ägde rum från 1955 till 1975 skedde en drastisk 

omflyttning från landsbygden till städerna. Jordbruket rationaliserades delvis, 

men har fortsatt att vara ganska småskaligt. Än idag är medelarealen för ris-

odlande bönder bara en hektar. På denna areal brukar man få ca ett ton ris. Många 

lantbrukare är idag gamla och föryngringen är dålig. Mekanisering, kulvertering 

av vattenkanaler, giftspridning för bekämpning av ogräs och insekter har minskat 

den biologiska mångfalden betydligt. Skogens nyttjande har i stor omfattning 

upphört och stora delar av satoyama har vuxit igen eller övergått till bambusnår 

och planteringar. Mellan 1988 och år 2000 ökade bambusnårens utbredning med 

130 % (Miljöministeriet 2005). Konkurrensen från billig importerad bambu har 

också bidragit till att bruket av bambulundar har minskat. Det är ganska arbets-

krävande att underhålla satoyama och idag finns det få på landsbygden som kan 

och vill använda de traditionella metoderna. Under 1990-talet ökade dock åter 

intresset för satoyama och det finns idag över 500 lokala grupper som arbetar för 

att på ideell basis restaurera och bevara satoyama. Många av de arter som har 

blivit hotade på grund av satoyamas tillbakagång har på vissa platser kunnat 

återställa sina populationer, men över stora delar av Japan är de nästan helt för-

svunna. Man räknar med att hälften av de hotade landlevande arterna i Japan lever 

i Satoyama. 
Shirakawa go med sina 
välbevarade stråtäckta hus. 

Risfält på Okinawa, Iriomote. 
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1.6. Den industriella revolutionen 

 
Redan i slutet av 1800-talet skedde en snabb industrialisering i Japan efter 

europeisk förebild. Järnvägar och stora fartyg byggdes, industrier startades och 

militären rustade. Människor sökte sig in till städerna och de nya arbetstillfällena. 

Utvecklingen kulminerade i andra världskriget då stora delar av Japans infra-

struktur och industri förstördes. Men med amerikansk hjälp byggdes landet snabbt 

upp igen och den ekonomiska och industriella utveckling som skedde mellan 

1955 och 1975 liknar den vi ser i Kina idag, med över 10 % årlig tillväxt. 

Omfattande subventioner och lån gavs till de stora industrigrupperna och 

ekonomisk utveckling hade hög prioritet. Tokyo växte till världens största stads-

bildning och flera andra städer expanderade snabbt. Byggnadsindustrin utveck-

lades till en av de största i världen. Snabbtåget Shinkansen började trafikera 

sträckan mellan de största två stadsbildningarna redan 1964 och utbyggnaden har 

fortsatt sedan dess. Motorvägar byggdes, floder reglerades och dämdes upp, 

stränder skyddades mot orkaner och tsunamis genom stora betongkonstruktioner 

och stora delar av landskapet förvandlades. Japan har inte många naturresurser 

utan tvingades importera mycket av de metaller och fossila bränslen som var 

basen för industriutvecklingen. Genom den imponerande industriutvecklingen 

nådde Japan en mycket hög levnadsstandard på bara några årtionden. Idag har 

Japan världens längsta medellivslängd och en hög materiell standard. Men det är 

en utveckling som också haft stora miljökonsekvenser. Japan fick tidigt rykte om 

sig att vara ett av världens mest förorenade länder. Föroreningsnivåerna i Tokyo 

tvingade trafikpolisen att ha syrgasmasker, floderna blev kraftigt förorenade och 

havet utanför fabriksområdena var fulla av gifter.  

Tokyo, världens största 
stadsbildning med ca 35 

miljoner invånare i en 

sammanhängade bebyggelse i 
många olika sammanväxta 

städer. 
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Man fick flera uppmärksammade giftskandaler, t.ex. i Minamata där fabriken 

släppte ut metylkvicksilver i viken intill och människor drabbades av vad som 

kallades Minamatasjukdomen. Över 6500 personer fick allvarliga skador under 

åren 1932 till 1968. Ett annat exempel var kadmiumförgiftning från industriavfall 

i Toyama som skapade den extremt smärtsamma itai-itai-sjukdomen (aj aj). I 

början av 1970-talet spreds kronisk arsenikförgiftning genom damm från arsenik-

gruvor i Shimane- och Miyazaki-regionerna. Ytterligare en allvarlig förgiftnings-

händelse var Yokkaichi-astma som skapades av svaveldioxid och kvävedioxid på 

1960-talet.  Mycket av problemen förnekades av företag och myndigheter och en 

proteströrelse växte fram. Protesterna resulterade i lagstiftning inom vatten- och 

luftvård som fick stort genomslag under 1970- och 1980-talen. Japan blev ledande 

inom miljöteknikutvecklingen och luft- och vattenkvaliteten förbättrades. Förr 

kunde man inte se berget Fuji från centrala Tokyo många dagar per år medan man 

idag snart kan se berget hälften av alla dagar. Men många av de gamla 

föroreningssynderna finns kvar i deponier och sediment i sjöar och havsområden 

och en hel del av miljöproblemen har exporterats utomlands genom importen. 

Japan är dessutom en av de största konsumenterna av tropiska produkter – från 

timmer till utrotningshotade arter. Den omfattande omvandlingen av vattendrag 

och kuster har motiverats av de omfattande naturkatastrofer som drabbar landet, 

men den är också ett resultat av en stark byggsektor och ett politiskt system med 

regionala politiker som vill få stöd genom att ordna stora investeringar till den 

lokala valkretsen. Bebyggelsen är inte speciellt hög i många av stadsbildningarna, 

utan städerna breder ut sig över de bördiga slätterna. Stora delar av de skogrika 

bergsområdena har omvandlats till planteringar på 1950- och -60-talen med litet 

utrymme för biologisk mångfald. 

Den inhemska turistnäringen 
är omfattande och medför 

slitage och exploatering av 

naturmiljöer. 

Den japanska fiskeindustrin 
tillhör en av de största i 

världen och ca 40% av de 

marina fiskpopulationerna är 
överutnyttjade (FAO) 

Japans omfattande import påverkar naturmiljön i andra länder. 
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1.7. Naturvården växer fram 

 
Miljö- och naturvårdsrörelsen i Japan tog sin början i mitten på 1960-talet med de 

allvarliga förgiftningskatastroferna från industriutsläppen. Flera av de mer upp-

märksammade katastroferna fick utdragna rättsliga efterspel. Folk demonstrerade 

för skärpt lagstiftning, och lokala miljögrupper startades med inspiration från 

andra länder. En konsumentorganisation bildades 1969 och arbetade en hel del 

med miljöfrågor, kärnkraft och föroreningar i livsmedel etc. 1970 antogs fjorton 

nya lagar som skulle reglera miljöpåverkan. Förorenarna blev ekonomiskt an-

svariga för de skador som uppkom. Men trots de märkbara framgångarna, eller 

tack vare, lyckades inte någon starkt ideell miljörörelse få fäste. Miljörörelsen 

fortsatte att vara splittrad i många små och medelstora organisationer, ofta med 

lokala frågor i fokus. Till skillnad från i USA och Europa är också den allmänna 

opinionen svag och endast 26 % av japanerna ansåg att miljöorganisationer 

spelade en stor roll för att kunna lösa miljöproblemen jämfört med upp till 90 % i 

väst (enligt UNEP 1980-tal).  

 

Idag finns det tre större organisationer som arbetar med liknande frågor. Störst är 

Världsnaturfonden med ca 42 000 stödjande privatpersoner och 300 stödjande 

företag. Näst störst är Ecosystem Conservation Society med 32 000 medlemmar 

och den tredje största är The Nature Conservation Society of Japan med 21 000 

stödjande medlemmar, varav 12 000 individuella medlemmar. Tillsammans har 

dessa tre organisationer 86 000 medlemmar vilket är mindre än hälften vad både 

WWF och Naturskyddsföreningen har var för sig i Sverige. Detta i ett land med 

14 gånger så många invånare. WWF är en global organisation och arbetar främst 

med internationella projekt, men även med några lokala projekt i Japan. 

Organisationen bildades 1971 och arbetar bland annat med skogsfrågor, söt-

vattensfrågor, marina frågor, biologisk mångfald, klimatförändring och giftiga 

kemikalier. Japan är en av de största virkesimportörerna i världen och ligger långt 

efter Europa och USA när det gäller kemikalielagstiftning. På kontoret i Tokyo 

arbetar ca 70 personer. Ecosystem Conservation Society Japan (ECO-Japan) 

arbetar brett med naturvårdsarbete genom information, opinionsbildning, natur-

vårdsförvaltning, debatt och internationella samarbeten. Fokus är ekosystem och 

hållbar utveckling med hänsyn till naturen. Organisationen har 50 anställda på 

kontoret i Tokyo. Dessutom finns ca 35 anställda på deras forskningsavdelning i 

Saitama City. Avdelningen jobbar med både forskning och inventeringar i fält, 

samt med sammanställning av andras forskningsresultat. ECO-Japan har kontor i 

USA och Tyskland för utbyte av erfarenheter. Mycket fokus ligger just nu på 

skolor och skolgårdar.  

En av de första stora natur-
vårdsstriderna i Japan skedde 

när man ville bygga en stor 

damm i Ozeområdet på 1940-

talet. Ideell naturvård 

lyckades ändra beslutet och 

som ett resultat föddes en av 
de äldsta och största natur-

vårdsorganisationerna, 

Nature Conservation Society 
Japan. 

Förvaltningen av de 10 000 -
tals varma källor som värmer 

spaanläggningar lyder under 

miljöministeriet. 
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The Nature Conservation Society of Japan (NACS-J) är den äldsta naturvårds-

organisationen och uppstod ur protesterna mot vattenkraftsutbyggnad i vad som 

nu är nationalparken Oze. Kansliet i Tokyo har 24 anställda som sysslar med 

policyfrågor, information, opinionsbildning, medlemsregistering och administ-

ration och dessutom ger ut tidskriften ’Shizen Hogo’ (Naturvård) med 6 nummer 

om året. Dessutom finns 10-15 deltidsarbetande och mellan 1000-1500 volontärer 

och supporters i lokala projekt. Många av dessa arbetar med miljöövervakning i 

lokala områden. Den mest betydelsefulla föreningen förutom dessa tre är Wild 

Bird Sociation of Japan (WBSJ). Organisationen bildades 1934 och har idag 

47 000 medlemmar i 90 lokala grupper över hela Japan. Kansliet finns i Tokyo 

och föreningen har 120 anställda. Föreningen ansvarar för 11 fågelskydds-

områden runt om i Japan. Föreningens mål är att skydda fåglar och deras livs-

miljöer, uppmuntra folk till fågelskådning och genomföra forskning om fåglarnas 

status och habitat. 

 

Totalt finns över 1000 registrerade mindre miljöorganisationer i Japan och en av 

de mer intressanta som jag besökte i Tokyo är Japan Wildlife Conservation 

Society (JWCS). Organisationen bildades 1990 och har sitt huvudkontor i Tokyo 

med enbart en deltidsanställ verksamhetssamordnare samt några volontärer. 

JWCS arbetar med biologisk mångfald och hur vi påverkar den på olika sätt. 

Några av de projekt som pågår är husdjur och risk för införsel av hotade och 

främmande arter, skydd av hotade hajarter, konsekvenser av indirekt stöd till jord-

bruk, fiske och skogsbruk som skadar biologisk mångfald, valjaktsproblematiken 

etc. De vågar ta tag i svåra frågor som de andra organisationerna inte vill arbeta 

med, t.ex. är de ensamma om att vara med i de internationella CITES-förhand-

lingarna och diskutera Japans kontroversiella handel med hotade arter. Samman-

fattningsvis är det ett fantastiskt arbete som den japanska miljö- och naturvårds-

rörelsen lägger ner, men det allmänna stödet till den är bara en bråkdel av vad 

motsvarande organisationer i flertalet länder i Europa och Nordamerika har. 

Regnskogen på Iriomote är 
den största tropiska regn-

skogen i Japan och skyddad 

som nationalpark. 

Ayaskogen norr om samhället 
med samma namn skyddades 

genom bybornas insatser 

redan på 1960-talet och är 
idag en unik rest av den 

vintergröna skogen i Japan. 
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2 Naturvård i Japan 
Förutsättningarna för ett 
framgångsrikt naturvårdsarbete 
är att det finns en bred förståelse 
för varför detta arbete är viktigt 
samt kunskap om hur naturen 
fungerar och de avvägningar som 
är nödvändiga för att bevara den 
biologiska mångfalden och 
ekosystemtjänsterna. Naturvård 
är ett brett begrepp som även 
omfattar geologiska, 
landskapseststiska och rekreativa 
värden förutom de rent 
biologiska.  
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Hur ser då befolkningen i Japan på naturen och naturvårdsarbetet? Vad innebär 

natur för dem? Har de möjlighet och förmåga att framföra sina åsikter? Detta är 

några av de frågor jag försöker besvara i detta kapitel. 

 

Det finns skillnad mellan traditionell västerländsk och japansk syn på naturen 

enligt en rad forskningsprojekt (Kellert m.fl.). Skillnaden mellan natur och kultur 

är mer distinkt i väst, medan begreppen är mer integrerade i Japan. Man tar större 

hänsyn till känslor i förhållande till naturen i Japan, medan man i väst är mer 

vetenskapligt ”objektiv” i sin syn. I Japan söker man en art eller företeelses ”rätta 

natur”. Till exempel en krokig tall på en klippa vid havet är den rätta naturen för 

tallen och efterskapas i trädgårdsarkitekturen. I äldre japanska skriftliga källor 

beskrivs naturen animistiskt, det vill säga att naturen har själ och gudomligheter 

finns i naturen. Vild natur förekommer inte traditionellt i japansk kultur utan 

människa och natur är ett. Kami eller helighet finns dock främst i av människan 

opåverkade naturföreteelser.  Mycket av de traditionella förhållningssätten till 

naturen i Japan påminner om ekofilosofi – människa och natur i harmoni. Men det 

kan också beskrivas som en rädsla för naturkrafterna och de andar som symbol-

iserar dem. Idag har den vetenskapliga västerländska synen på naturen tagit över. 

Människan är separerad från naturen och använder naturen för sin nytta, för att 

producera antingen varor eller tjänster. 

 

Det var den snabba industrialiseringen och globaliseringen efter Meijirestaurerin-

gen på 1860-talet som förändrade bilden totalt. Genom import blev man inte läng-

re beroende av kretsloppssamhället och denna utveckling accelererade snabbt med 

användningen av fossila bränslen i början av 1900-talet. Den ekonomiska utveck-

lingen fick företräde och påverkan på naturmiljön blev omfattande. Det fanns 

dock tidiga opinionsbildare som varnade för den snabba omvandlingen av natur-

miljön och dess konsekvenser. En av dessa var Kinji Imanishi som 1941 publice-

rade en mycket inflytelserik bok, ’En japansk syn på naturen’. En viktig kritik 

mot västerländskt tänkande var bristen på ansvar, med fokusering enbart på vinst. 

Kinji föddes 1902 och blev en av Japans mest kända antropologer och primato-

loger. 

 

Under 1960- och 1970-talen växte en miljörörelse fram som protest mot de akuta 

miljöproblem som skapats. Resultaten kom efterhand i form lagstiftning och myn-

dighetsansvar och krafttag för att förbättra främst vatten- och luftvård. Men miljö-

rörelsen var splittrad och bestod av många lokala grupper och individer. I förhål-

lande till de problem som fanns då och de som finns idag kan det verka förvånan-

de att inte fler har engagerat sig för dessa frågor. Det finns säkert flera förklarin-

gar och jag skulle vilja framhålla några. Haruko Inoue skriver om miljörörelsen i 

Japan (Kirby 2011) att ”naturvårdstanken har inte fått riktig förankring i Japan, 

lokala grupper och rörelser har inte fått bekräftelse som erkända organisationer, 

med andra ord det saknas naturvårdsorganisationer i Japan som har påtagligt 

socialt inflytande och hyser hög respekt som Sierra Club i USA. Eftersom natur-

vårdsrörelsen är i konflikt med känsliga politiska och diplomatiska ställnings-

taganden [t.ex. amerikanska militärbaser, författarens kommentar] är det svårt att 

bygga upp alternativ av rörelsen.” (författarens översättning från engelska). 

 

En annan aspekt som Inoue tar upp och som jag tror är viktig är avsaknaden av 

folkrörelsetraditioner. I både USA och Europa har folkrörelserna varit viktiga för 

att bygga upp både demokrati och socialt engagemang. Japan saknar denna folk-

rörelsehistoria. Landet har präglats av militärdiktatur under många århundraden 

fram till slutet av andra världskriget, förutom några decennier med påbörjad 

demokrati i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. I slutet av 1940-talet var 

det USA som tog fram den nuvarande konstitutionen och det var något som gavs  

 
 

 

På japanska heter miljö 
kankyo. 

Matens kvalitet och eventuell 
förekomst av gifter och 

radioaktivitet är något som 

många japaner är 
uppmärksamma på. 

Den nuvarande 
regeringschefen i Japan heter 

Shinso Abe och har tidigare 

varit premiärminister 2006-
2007. 
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till befolkningen, inget de hade strävat efter och skapat själva. Det tar tid att 

bygga upp en social förmåga att utöva påverkan och även få den accepterad. 

 

Dessutom finns en moraltradition med rötter hos Konfucius i Kina om respekt för 

den överordnade och lydnad. Dessa tankar gynnade militärdiktaturen och dess 

syften under århundradena och är ett viktigt historiskt arv. Fortfarande saknas det 

en levande politisk diskussion bland befolkningen i Japan. Man är inte van vid att 

diskutera politiska frågor med varandra och jag har ständigt förundrats över den 

försiktighet på gränsen till ointresse för politik som präglar samtal mellan japaner. 

Men det finns andra exempel på länder med diktatur i sen tid som snabbt utveck-

lat demokratiska system och acceptans, t.ex. Spanien. Vad är det som gör att 

Japan inte genomgått samma snabba utveckling? Ja, den frågan är svår att svara 

på, men helt klart finns en mer konservativ hållning till makt och även brister i 

insyn och möjligheten att påverka inom det rådande politiska systemet. 

Många hävdar att japaner har ett särskilt förhållande till naturen och hänvisar ofta 

till den stora vördnaden för körsbärsblomning, trädgård, blomsterarrangemang, 

konsthantverk, vallfärd till särskilda naturområden etc. Hur går denna vördnad för 

naturen ihop med den stora omvandling av Japan som skett de senaste 60 åren? 

Hur skiljer sig synen på naturen från de i t.ex. USA och Nordeuropa?  Hur har 

den förändrats med moderniseringen? 

 

I en vetenskaplig undersökning av allmänhetens syn på naturen i USA och Japan 

1987 (Kellert) visades en hel del skillnader. Japaner hade en mer människo-

centrerad syn på naturen där vissa företeelser eller arter fick stort intresse. 

Nyttjandet av naturen var viktigare än moraliska och ekologiska ståndpunkter. De 

amerikanska deltagarna i studien visade ett mycket större etiskt ställningstagande 

i förhållande till naturen. Ekologiska ställningstaganden visade också på ett större 

engagemang för naturvård i USA. Amerikanerna visade sig ha mycket högre kun-

skaper om arter och naturföreteelser än japanerna vilka främst hade kunskap om 

arter med praktisk betydelse. I djupintervjuerna framkom en förkärlek för att njuta 

av naturföreteelser i kontrollerade former som trädgård, tecermoni, blomster-

arrangemang eller bonsai. Japaner hade också en mer individualistisk syn och 

satte sig själva i centrum för upplevelsen av naturen med lite intresse för veten-

skapliga sammanhang. I båda länderna fanns ett större intresse för naturen bland 

högre utbildade. Det fanns också större intresse, förståelse och engagemang för 

naturvård bland yngre än bland äldre i båda länderna. I frågor om viljan att bevara 

en våtmark från att exploateras eller betala mer för tonfisken för att rädda andra 

arter från att skadas var få japaner villiga att göra detta jämfört med amerikaner. 

Japanerna var dock mycket mer tveksamma till jakt och betydligt färre ägnades 

sig åt detta än i USA.  Sammantaget kan man säga att man i Japan inte har någon 

större kärlek till naturen än i andra länder. Man har mer intresse av den reglerade 

och styrda naturen i trädgårdar och blomsterarrangemang och man betraktar helst 

naturen på avstånd. 

 

Idag lever flertalet av japanerna i storstäder och har mycket liten relation till 

naturen. Kunskapen och engagemanget för naturen är lägre än i många länder 

vilket visar sig i opinion och engagemang i organisationer. Man har också en 

tradition av att inte engagera sig politiskt och inte debattera känsliga ämnen. Man 

vill inte sticka ut i mängden, utan anpassar sig till vad omvärlden tycker. Indus-

trins starka ställning i samhället ger deras syn företräde även om vissa tendenser 

till ökat miljöengagemang och energisparande har märkts de senaste decennierna. 

Kärnkraftsolyckan i Fukushima har ökat förståelsen för människans och naturens 

känslighet. Bland annat har intresset för giftfri mat ökat och särskilt kvinnor visar 

större omsorg om vad barnen får i sig. Naturvårdsintresset visar generellt en 

stadig ökning och bland annat i den akademiska miljön finns det idag ett stort 

antal forskare som arbetar med dessa frågor och utbudet av kurser på univer-

siteten har ökat kraftigt de senaste decennierna. 

Japan är till mycket stor del 
beroende av importerad 

energi för att klara sin 

försörjning. Under 2013 har 
samtliga 48 kärnkraftverk 

varit stängda vilket 

ytterligare ökat importen av 
fossila bränslen. 

Den japanska industrin har 
gjort många ansträngningar 

för att minska energi-

förbrukning och minska 
miljöpåverkan från produk-

terna. Japan har länge varit 

en föregångare när det gäller 
elbilar och hybridbilar. 
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Media spelar en mycket viktig roll för opinionsbildning, kunskapsspridning och 

granskning av näringsliv, politiker och myndigheter. Allt detta är mycket viktigt 

för naturvårdsarbetet och därför intressant att studera i detta arbete. Japan har ett 

av världens högsta tidningsläsande och det finns många olika dagstidningar att 

välja bland. Själv följde jag noga den engelskspråkiga Japan Times under 2013. 

Denna tidning har dock en mer kritisk hållning än vad de nationella tidningarna 

har och liknar i mycket New York Times som den samverkar med. Under året 

förekom det en del artiklar om natur och naturvård och min uppfattning är att 

frågan belystes ungefär som i USA eller Europa. De personer som jag frågat om 

den japanska pressen och dess nyhetsbevakning har svarat att de uppfattar den 

som objektiv och seriös. Det som tidningarna skriver om är troligen balanserat 

men frågan är vad tidningarna inte skriver om. Japan är känt för att tillgången till 

myndighetsinformation är starkt reglerad. Bara vissa journalister blir inbjudna till 

presskonferenserna och det som skrivs i tidningarna är nästan ordagrant vad som 

framförts av myndigheterna. Någon kritisk granskning verkar inte vara vanlig och 

det är lätt att förlora sin kreditering till dessa möten om en alltför kritisk gransk-

ning sker (Kerr 2001, Kirby 2011). Visst förekommer ibland kritiska reportage 

och larmrapporter om föroreningar. Som vanligt när det sker så följs alla åt och 

det blir mycket skrivet om en speciell fråga under en viss tid. Bland annat väcker 

förorening av mat stort intresse i Japan, och t.ex. efter kärnkraftsolyckan i Fukus-

hima rapporterades mycket om radioaktivitet och risk för att äta olika grönsaker 

och kött. Den samlade bilden är dock att Japan till stor del saknar kritiskt grans-

kande media som kan ställa företag, myndigheter och politiker till svars och 

därmed uppmärksamma de effekter som olika projekt har på naturen. 

 

Advokaten och journalisten Kazuo Hizomi skrev boken ’Masukomi wa naze 

masugomi to yobareru no ka?’ (”Why is mass communication media called mass 

garbage?”) där han hävdar att ett nätverk av institutioner som elitbyråkrater, 

jurister, utbildningssystem, lagstiftning och stora etablerade företag alla tjänar på 

att vidmakthålla status quo, det vill säga att inget förändras, och att forma media 

och kommunikation på ett sätt som kontrollerar politiken och försvårar kritiskt 

tänkande hos den japanska befolkningen (Japan Times 16/6 2012). Denna kritik 

av media i Japan delas av andra journalister och allmänhet och den 5/11 2010 

skedde en stor demonstration i Tokyo. Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima följde 

Hizomi över 100 presskonferenser som Tepco, det statliga företag som driver 

kärnkraftverken, höll. Han var mycket kritisk till den styrning av informations-

flödet som gynnar ledande byråkrater genom undanhållande av information och 

skrev boken ’Kensho Fukushima Genpatsu Jiko Kishakaiken’ (”Examining the 

Fukushima Nuclear Accident News Conferences”) strax innan han gick bort 2012. 

 

När det gäller kunskapsspridning om naturen så erbjuder den japanska medievärl-

den en uppsjö av fina reportage och dokumentärer om naturen. Den statliga TV-

kanalen NHK har fantastiska naturprogram och det finns många specialmagasin 

som behandlar natur och landskap. 

Shinso Abe skall hålla tal i 
Ginza i februari 2014. 

Kandidater håller tal i 
Yurakusho inför 

borgmästarvalet i Tokyo i 

början av februari 2014. 
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2.3. Lagstiftning och politiska ambitioner 
 

Som tidigare nämnts fanns tidigt en politisk medvetenhet om behovet av att reg-

lera naturresurser och människans påverkan på miljön under Edoperioden. Med 

den snabba industrialiseringen följde ett behov av att kompensera de negativa 

konsekvenserna med miljölagstiftning. De tidiga lagarna var bl.a. Riktlinjer för 

skydd av skog 1915, Nationalparkslagen 1931 (de första fyra nationalparkerna 

inrättades 1934), Fiskelagstiftningen 1949, Naturparkslagstiftningen 1957, Natur-

vårds- och jaktlagstiftningen 1963 och så den nya Naturskyddslagen 1972. Grund-

dragen i dagens miljö- och naturvårdslagstiftning var därmed klara och därefter 

har en rad revideringar och kompletteringar skett. 1980 skrev Japan på Ramsar-

konventionen för bevarande av viktiga våtmarker. Samma år skrev man på CITES 

för reglering av handel med hotade arter. Konventionen om biologisk mångfald 

skrevs på 1992 i samband med Riokonferensen. Sedan 1997 har lagen om miljö-

konsekvensbeskrivningar för större projekt antagits. 2004 kom regler för invasiva 

arter och 2005 inrättade man regionala miljökontor. 

 

Från 1971 då miljövårdsmyndigheten bildades skötte denna samordning av miljö-

vårdsarbetet fram till 2001 då det nybildade miljöministeriet tog över ansvaret. 

Miljöministeriet är idag ansvarigt för miljö- och naturvårdsarbetet i Japan och har 

ca 2000 medarbetare uppdelade på många olika avdelningar. På Naturvårdsbyrån 

arbetar ca 175 personer som är uppdelade på fyra sektioner: Policy och strategier; 

Biologisk mångfald; Nationalparker och skyddade områden; samt Fauna och 

flora. Naturvården är en relativt liten avdelning jämfört med t.ex. de regionala 

miljökontoren med 640 medarbetare och kärnkraftsavdelningen med 470 med-

arbetare. Arbetet är mycket mer centraliserat än i Sverige, men det finns även 

regionala myndigheter som arbetar med miljö och naturvård. På lokal nivå är det 

dock mycket mer sällsynt att man har naturvårdskompetens. 

 

Skyddade områden är en viktig del i den nationella naturvårdspolitiken. I Japan 

finns många olika former av skyddade områden. Japan har 31 nationalparker (5,4 

% av landytan), motsvarande 2 miljoner hektar som skyddar de finaste områdena i 

landet. Begreppet ”vildmarksområden” syftar till att skydda natur i orörd form 

och omfattar idag ca 5600 hektar. Naturvårdsområden avser främst biologiskt rika 

miljöer och 10 områden med en sammanlagd areal på 21 598 hektar är skyddade 

på detta sätt. Naturparker omfattar både begreppet Kvasinationalparker med 55 

områden (3,6 % eller 1,36 miljoner hektar) och 301 Regionala naturparker. Till-

sammans utgör dessa grupper 14 % av hela landet och omfattar alla tänkbara 

ekosystem. Kvasinationalparker tillkom främst för att utveckla turism och rek-

reation i närheten av tätortsområden och kom att omfatta ganska stora områden 

med höga upplevelsekvaliteter. Även landskapsbild och biologisk mångfald be-

tyder mycket för dessa båda skyddsformer. För att genomföra intentionerna med 

de skyddade områdena gör Miljöministeriet genomförandeplaner för alla national-

parker och kvasinationalparker vart femte år. Flertalet av de nationella skyddsom-

rådena är också indelade i tre olika zoner med varierande restriktioner. Detta lik-

nar mycket biosfärsområdena som har skyddszoner kring kärnområdena. I Japan 

har man ett särskilt system för skydd av privat mark som ingår i de nationella 

skyddsformerna. För att förhindra konflikter mellan privata intressen och skydds-

intressen köps ibland privat mark in och privata markägare ersätts för intrång. I 

mars 2006 hade 8,500 hektar köpts in för en kostnad av nästan 15 miljarder yen i 

14 nationalparker, 5 kvasinationalparker och två vildmarksskyddsområden. 

 

Parkförvaltare anställs vid de lokala kontoren. Trots att antalet har varit ganska 

lågt historiskt sett har en ökning skett under senare år. 1959 fanns endast 46 för-

valtare och 2005 var de 246 stycken. Sedan år 2005 finns även assisterande park-

förvaltare som utför enklare sysslor som patrullering, undersökningar, samord-

ning av volontärer etc. Vid starten fanns 60 assisterande förvaltare.  

Bambuskog 

Shikahjort 

Zenbudistisk stenträdgård 
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Det är ganska vanligt med volontärer som hjälper till i de skyddade områdena. År 

2005 räkntar man med att över 2000 volontärer hjälpte till i nationalparker och 

andra skyddade områden. 

 

Det finns även två skyddsformer som heter Naturliga habitatskyddsområden res-

pektive Växt- och djurskyddsområden. Dessa är mer fokuserade på att bevara 

biologisk mångfald och hotade arter. Totalt har 3767 områden skyddats som växt- 

och djurskyddsområden motsvarande en yta på 3 601 000 hektar. Ytterligare en 

skyddsform är Naturmonument som fokuserar på det som är typiskt japanskt. 

Totalt 955 områden har skyddats som naturmonument. I Naturskyddsskogar ges 

skyddsbehovet företräde och det finns sju olika skyddsmotiv. Totalt är 787 om-

råden omfattande 470 000 hektar skog skyddade. Skyddade vatten omfattar 2200 

kilometer vattendrag, 240 ha sjöar och 3000 ha hav. Det finns dessutom flera 

områden avsatta enligt internationella överenskommelser, två världsarv, elva 

Ramsarområden och fem biosfärsområden (Miljöministeriet 2012). 

 

Friluftslivets infrastruktur och informationscentra håller en mycket hög standard i 

Japan, men så är också besökstrycket extremt stort. Vissa artprojekt har varit 

framgångsrika, t.ex. för storken och ibisen som fått omfattande nationellt stöd. 

I många av de större skyddade områdena har miljödepartementet inrättat besöks-

centra och informationsanläggningar för att sprida kunskap om natur och natur-

vård. Man har också inrättat särskilda forsknings- och naturvårdscentra för 

bevarande av särskilt skyddsvärda arter som t.ex. iriomotekatten, tsushimakatten, 

Blakistons fiskuv, japansk trana och kortstjärtad albatross. 

 

Var femte år görs en nationell översikt av situationen för naturmiljön i landet. 

Detta började man med 1973 och har sedan fortsatt med omfattande analyser och 

inventeringar. Sedan 1995 har Japan tagit fram fyra strategier för biologisk mång-

fald, den senaste 2010. Dessa är viktiga dokument för arbetet med bevarandet av 

biologisk mångfald. 

 

Sedan 1990 har Ministeriet för post och telekommunikation uppmuntrat inter-

nationellt samarbete genom delaktighet mellan människor. 20 % av räntan i 

postsparandet avsätts som donationer och distribueras till ideella organisationer. 

Flertalet projekt är av social karaktär i tredje världen, men här finns även flera 

miljö- och naturvårdsprojekt. Staten har också avsatt medel för stöd till miljö-

projekt där ideella organisationer kan söka 50 % av projektkostnaderna. 

 

2010 var världens blickar riktade mot Nagoya och världskonferensen som hand-

lade om Konventionen om biologisk mångfald (COP10). Detta var det 10:e mötet 

efter att konventionen antogs i Rio 1992 och ett viktigt steg i arbetet att genom-

föra konventionens intentioner. 192 länder inklusive EU var partners och till-

sammans kom man fram till det som kallas Nagoyaprotokollet. Alla FN:s med-

lemsnationer har skrivit under konventionen utom USA, Andorra och Sydsudan. 

Konferensen var mycket lyckad och gjorde viktiga framsteg. Samma sak skedde 

inom klimatarbetet 1997 då Kyoto var värd för det enda bindande dokument som 

världens länder kunnat enas om hittills. Japan är annars inte speciellt känt för 

framstående diplomatiska åtaganden men har här två mycket viktiga bidrag i 

arbetet mot en långsiktigt hållbar framtid. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att Japan har en mycket modern och ambitiöst 

utformad naturvårdslagstiftning, naturvårdspolitik och naturvårdsorganisation. 

Lagstiftningen inom några områden ligger dock efter USA och EU, t.ex. inom 

kemikaliehantering. 

Berget Fuji 

Japansk trana 

Stellers havsörn 

Shikahjort, hind 
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Japan har en modern naturvårdslagstiftning och naturvårdsorganisation som liknar 

de som finns i Europa och Nordamerika. Hur fungerar då genomförandet av lag-

stiftning och politiska ambitioner? Jag skall försöka belysa några aspekter här 

utifrån de synpunkter som de ideella naturvårdsorganisationerna fört fram och 

som debattörer tagit upp i litteraturen.  

 

Japan har en stor andel skyddad natur i procent av landarealen. Nationalparkerna 

är landets viktigaste skyddade naturområden. Hur fungerar då skyddet i prak-

tiken? Här finns en del problem, bland annat när det gäller markägarfrågan.  

I Sverige äger staten all mark i nationalparkerna och har därför stort inflytande 

över hur de förvaltas. I Japan är en stor del privatägd vilket försvårar förvalt-

ningen. Dessutom är det inte miljödepartementet som förvaltar all statlig mark i 

nationalparkerna, utan t.ex. all skog förvaltas av skogs-, jordbruks- och fiske-

departementet som har en mycket mer ekonomisk syn på förvaltningen. Många av 

nationalparkerna har dessutom turism som ett viktigt mål och det är inte ovanligt 

med stora hotell- och skidanläggningar, vägar och kommersiell bebyggelse inne i 

nationalparkerna. Det stora antalet besökare sliter på naturen och medför stör-

ningar för faunan. Dessa aspekter försvårar möjligheten att uppnå de bevarande-

mål som var syftet med inrättandet av nationalparkerna. Dessutom framförs kritik 

mot brister i uppföljningen av miljöstatusen i nationalparkerna för att undersöka 

om bevarandemålen uppnås. 

 

Det riktas också kritik från naturvårdsorganisationerna mot att mycket pengar 

läggs på storslagna besöksanläggningar, men mindre på drift och förvaltning av 

naturmiljön. Flera personer har framfört att miljöministeriet har låg status i den 

statliga hierarkin och att det oftast är departementet för ekonomi, handel och in-

dustri som styr när de viktiga besluten ska tas. Dessutom verkar det som om om-

sättningen på personal på miljöministeriet är stor, dels genom att personal slutar, 

men också för att personalen omplaceras inom förvaltningen. Detta medför 

svårigheter att behålla kompetens och erfarenhet i organisationen.  

 

Under mina förberedelser inför studien av naturvårdsarbetet i Japan hade jag 

mailkontakt med ledningen för naturvårdsavdelningen på miljöministeriet. De 

framförde dock farhågor för att mina frågor vid en intervju skulle vara känsliga 

rent politiskt och att det därför skulle vara svårt för tjänstemännen att svara. De 

önskade därför att få frågorna skriftligt och efter att jag skickat frågorna svarade 

de inte längre på mina mail. En anledning kan vara att jag tog upp valfångst som 

en fråga som de svenska läsarna gärna ville veta mer om. Denna fråga är politiskt 

mycket känslig i Japan och tjänstemän vågar inte uttala sig utan besked från hög-

sta instans. 

 

Samtidigt har Japan varit värd för två av de senaste decenniernas viktigaste 

internationella möten om miljö och naturvård, Kyotoprotokollet och Nagoya-

fördraget. Detta visar på en stark vilja att vara med i den internationella diskus-

sionen och initiativförmåga från de japanska myndigheterna. Kerr skriver 2011 att 

trycket utifrån har haft stor betydelse under främst 1980-talet för miljö- och natur-

vårdsarbetet i Japan. Inför konferensen om hållbar utveckling och biologisk 

mångfald i Rio 1992 vidtog Japan en rad åtgärder för att leva upp till de inter-

nationella åtagandena trots att den interna opinionen var svag. Samtidigt finns 

flera internationella påtryckningar som haft rakt motsatt effekt, t.ex. Valfångst-

frågan där Japan trotsat internationella påtryckningar och överenskommelser för 

att kunna fortsätta jakten (se vidare kapitel 3). 

 

Vad som ändå bidrar till en relativt positiv situation för en del av naturvårds-

frågorna är den kuperade terrängen som gör intensivt skogsbruk och exploatering 

Varningsskylt för Iriomote-
katten längs kustvägen i 

nationalparken. 

Skogsbrand på Hakonebergets 
sluttning. 

Yoshinobergen är kända för 
sina vackra körsbärsskogar. 

Växtligheten på de sub-

tropiska öarna Okinawa är 

frodig med färgsprakande 

blomsterprakt. 



 

 

31 

 

svårt att genomföra i stora delar av landet, de religiösa restriktioner som finns för 

en hel del naturområden och företeelser, samt ett uppvaknande för en mer hållbar 

utveckling. Subventioner till miljöstörande verksamhet är fortfarande mycket 

utbredda, men för att ta ett exempel så har snart alla vattendrag som kan åtgärdas 

med betong blivit åtgärdade. Eftersom stödsystemet verkar vara så cementerat så 

börjar man nu ta fram stöd för att återställa vattendrag till naturligt tillstånd och 

bidragssymbiosen mellan staten och lokala och regionala makthavare kan behål-

las, men förhoppningsvis förändras till det bättre för naturen och i förlängningen 

för människorna. 

 

Genomgående under efterkrigstiden har konflikten mellan bevarande av natur-

miljöer och utveckling och exploatering varit aktuell. Att exploateringar ofta 

genomförs trots höga värden beror på maktförhållanden inom de nationella för-

valtningarna där Ministeriet för land, infrastruktur och transport (tidigare bygg-

ministeriet) har täta förbindelser med de inflytelserika privata företagen och där 

Miljöministeriet har en svag roll. Lagstiftningen är otydlig i avvägningsfrågor 

mellan olika intressen, naturvårdsopinionen är svag och starka intressen verkar för 

att stimulera ekonomin med regionala infrastrukturprojekt.” the imbalance in eco-

nomic and political power in Japan means that, in general, where forces of devel-

opment and conservation are at odds, forces for development prevail. Many of 

these factors exist in other countries facing challenges to the natural environ-

ment. The combination of such factors in Japan has nevertheless resulted in a far-

reaching assault on the environment.” (Catharine Knight 2010) 

 

 

 
 

Som tidigare framkommit har industrin en mycket stark ställning i Japan. Detta 

har sin bakgrund i uppbyggnaden av landet efter andra världskriget, då de stora 

industrikonglomeraten fick stöd från både USA och den japanska staten och växte 

kraftigt. De var en viktig faktor i landets fantastiska ekonomiska utveckling och 

har befäst sin ställning i samhället. Det finns också mycket starka band mellan 

politiker, stadsförvaltning och näringsliv. Politiker, höga tjänstemän och industri-

företrädare rör sig mellan de tre världarna och det är vanligt att byta uppdrag mel-

lan de olika rollerna. Det finns ett uttryck i Japan som heter ”att gå till himlen” 

och avser politiker och tjänstemän som vid 50 år pensioneras och sedan går till 

industrin eller deras lobbyorganisationer. Det är därför naturligt att näringslivet 

har mycket stort inflytande över förvaltning och politik i Japan.  

 

Samtidigt har de japanska företagen en unik och långsiktig planering som ofta 

saknas hos amerikanska och europeiska företag, där aktieägarna ställer kortsiktiga 

avkastningskrav. I Japan är företagen mer beroende av bankernas lån och så länge 

detta samarbete fungerar kan de planera på lång sikt. Det finns därför mer utrym-

me för etiska ställningstaganden och långsiktiga investeringar. Många företag sat-

sar omfattande resurser på miljö- och naturvårdsprojekt och alla större företag 

med självrespekt har någon form av fond för välgörande ändamål. Några av dessa 

som stödjer ideella organisationer är Aeon Group Environment Foundation, 

Global Citizens Foundation, Niwano Peace Foundation, Mitsubishi Bank Inter-

national Foundation, Hino Green Fund, etc.  Andra som stödjer forskning är 

Asahi Glass Foundation, Sumitomo Foundation, Foundation for Earth Environ-

ment, Toyota Foundation, Nissan Science Foundation, Nippon Life Insurance 

Foundation, etc.  I Japan är de viktigaste företagen samlade i nätverket Nippon 

Keidanren som har en egen kommitté för naturvård (KNCF) som bildades 1992. 

Totalt ingår 1343 företag, 130 industrisammanslutningar och 47 regionala eko-

nomiska organisationer i Nippon Keidanren. Keidanren Nature Conservation 

Fund har sedan 1992 bidragit med 2,4 miljarder yen till över 800 naturvårds-

projekt som genomförts av ideella organisationer över hela världen. 

Körsbärsblomning 
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3 Särskilda utmaningar i det japanska naturvårdsarbetet 
Många av de utmaningar som Japan har i naturvårdsarbetet är de samma 
som Sverige har. Vad som skiljer är bland annat de naturmiljöer och arter 
som är hotade samt skogsbrukets dåliga lönsamhet i Japan som gör att 
trycket på skogsmiljöer inte är lika hårt som i Sverige. Annars är samhällets 
tryck på naturen mycket större i Japan än i Sverige p.g.a. en större 
befolkning på mindre yta och en proportionerligt större byggsektor.  
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Om man använder begreppet ekologiskt fotavtryck, det vill säga den landyta som 

krävs för att producera de varor och tjänster som konsumeras samt att ta hand av 

det avfall som produceras, så har Japan en livsstil som skulle kräva 2,3 planeter 

om alla levde på samma sätt. Genom globaliseringen har Japan fått möjlighet att 

importera stora kvantiteter råvaror från andra länder. När det gäller matproduktion 

produceras endast 24 % i landet och resten importeras, främst från USA (19 %) 

och Kina (18 %). I takt med att Kina och andra länder i omvärlden ökar sin rå-

varukonsumtion kommer det att bli allt svårare för Japan att fortsätta med den 

stora importen, och inhemska råvaror som timmer och inhemska energislag som 

termisk energi, vind- och solkraft kommer troligen att få en större betydelse. 

 

 

  
 

Redan för 1000 år sedan var större delen av låglandsskogarna och våtmarkerna 

omvandlade till risodlingar. De mer avlägsna bergsområdena var relativt opåver-

kade och mellanliggande lägre bergssluttningar hade ett varierat kulturlandskap 

med många naturmiljöer där en rik biologisk mångfald kunde leva. Den andra 

stora omvandlingen av naturlandskapet skedde vid Meijirestaureringen då indus-

trialiseringen tog fart. De naturmiljöer som påverkades mest var skogsmiljöerna 

som överutnyttjades för industriändamål i anslutning till fabriker. Den tredje stora 

omvandlingen påbörjades efter andra världskriget och fick drastiska effekter. När 

det gäller förlust av biologisk mångfald är omvandlingen av naturmiljöer den utan 

jämförelse största orsaken. Sedan ekonomin bromsade in på 1990-talet och landet 

stärkte sina naturvårdsåtaganden har dock habitatförstörelsen minskat i omfatt-

ning. Tidigare omvandlingar har dock en fördröjd effekt på den biologiska mång-

falden som kommer att påverkas negativt under lång tid framöver även om till-

ståndet i naturmiljön är konstant. Om aktiv naturpåverkan avtar är det idag istället 

för liten påverkan i kulturlandskapet, Satoyama, som är det största hotet för natur-

miljön. 

 

Sjöar och våtmarker 
Med Japans branta topografi finns det inte utrymme för många sjöar och de täcker 

bara 0,6 % av landytan. Flera av dessa är dock mycket gamla som den stora Biwa-

sjön öster om Kyoto vilken hyser en mycket rik biologisk mångfald med många 

endemiska arter. Många mindre sjöar har dikats ut och omvandlats till jordbruks-

mark samtidigt som omfattande dammbyggen i bergsområden har skapat nya 

artificiella sjöar. En del av dammarna har skapats för att förhindra erosion och 

översvämning, men flertalet för elproduktion i vattenkraftverk eller för bevattning 

och dricksvatten. Sedan 1990-talet har få sjöar och vattendrag påverkats negativt 

rent fysiskt och idag är det främst näringsbelastning och föroreningar som hotar 

naturvärdena. Skapandet av risodlingar har till viss del kompenserat förlusten av 

våtmarker och en hel del våtmarksarter har kunnat anpassa sig till den nya miljön. 

Den tsunamidrabbade kusten 
på östra Tohoku. 

Mangroveskog på Iriomote 

Myrmark i Hakuba i de 
japanska alperna. 
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Vattendrag 
De större vattendragen i Japan är förhållandevis korta och snabbflytande på grund 

av en smal och bergig landsmassa. I ett internationellt perspektiv är vattendragen i 

Japan extremt påverkade av dammbyggen, kanalisering och invallning. Det verkar 

bara finnas ett enda stort vattendrag kvar som inte är reglerat. Långa sträckor av 

flod- och åfåror är ombyggda med betongmurar för att förhindra erosion. Detta 

har dock skett i större omfattning än vad som är motiverat och har även regional-

politiska orsaker och enorma summor har betalats ut i stöd från den nationella 

budgeten för att motverka erosion. Idag är vattenkonsumtionen i Japan en av de 

högsta i världen för odling, mänsklig förbrukning, elproduktion och industrins 

behov. Eftersom nästan alla sträckor av vattendrag som kan byggas om också har 

byggts om är det inte troligt att utvecklingen kommer att fortgå. Det finns flera 

indikatorer på att man nu börjar återställa sträckor av vattendragen för att öka den 

biologiska mångfalden, skapa fiskevatten och ge en vackrare landskapsbild. 

Kanske kvarstår det gamla bidragssystemet i regionalpolitiskt syfte, men ändras i 

stället till återställning av vattendrag. 

 

Kuster och strandängar 
Japan har genom sin topografi och många öar en väldigt lång kustlinje i 

förhållande till landets storlek. Trots detta återstår bara 60 % i naturligt tillstånd. 

Långa sträckor är idag kantade av betongmurar eller betongblock för att skydda 

kusten från erosion och tsunami. Efter den stora tsunamin 2011 har man börjat 

ifrågasätta den omfattande omvandlingen av kusterna och det framförs åsikter om 

att låta naturliga miljöer skydda mot erosion och tsunami. I återuppbyggnads-

arbetet syns dock få tendenser till revidering av den rådande politiken. Huvud-

sakliga förändringar av de grunda kustområdena är uppodling och utfyllnad för 

expanderande städer och industrier. Särskilt påverkade är de grunda strandom-

råden inom tidvattenzonen som är mycket viktiga för djurlivet, såväl det marina 

som fågellivet. Från år 1945 har arealen grunda strandområden minskat från 

83 000 ha till 54 000 ha, en minskning med nästan 40 %. Flertalet av de kvar-

varande grunda strandområdena finns på Stillahavssidan där tidvattenskillnaderna 

är större. Kvarvarande strandängar och salthedar är ofta mycket värdefulla för 

fågellivet, även om ytan inte är så stor. På de södra öarna spelar mangroveträsken 

en stor roll för den biologiska mångfalden, förhindring av erosion och rening av 

sediment från floderna. 

Opåverkade bäckar i 
Ayaskogen på Kyushu. 

Vinkarkrabba i 
mangroveskogarna på 

Okinawa. 
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Marina miljöer 
Omvandlingen av naturen har inte varit lika omfattande i marina miljöer, utan här 

är det främst överutnyttjande av biologiska resurser, föroreningar och invasiva 

arter som är de stora hoten. Dock har en del kustnära områden förstörts av hamn-

anläggningar, utfyllnader och skyddsmurar mot tsunami. Även mindre fysiska 

omvandlingar kan få stora konsekvenser på särskilt rika miljöer som korallrev. En 

ny hamn på fel plats kan därför få stora konsekvenser för den biologiska mång-

falden. En indirekt fysisk omvandling av de marina miljöerna är sedimentering på 

grund av erosion längs vattendragen som för med sig material till de kustnära 

haven. Särskilt för korallreven är detta ett stort problem. 

 

Odlingsmark 
Cirka 5 500 000 hektar eller 15 % av landytan är odlad, varav ungefär hälften är 

risodlingar. Under de senaste decennierna har arealen risodlingar minskat, bl.a. 

genom statligt stöd för att vidmakthålla en god lönsamhet för odlarna genom att ta 

mark ur produktion (Japan Times 2014-01-29). Många risodlingar har också er-

satts av bebyggelse och industrier kring de expanderande tätorterna. I en tradi-

tionellt skött risodling finns en ganska stor biologisk mångfald, betydligt större än 

på torra miljöer, genom de grunda och biologiskt rika våtmarker som skapas i od-

lingen. Kanterna på risodlingarna består av slagna ängsytor, och mellan fälten 

finns öppna diken med ett rikt biologiskt liv. Under efterkrigstiden har dock ris-

odlingarna rationaliserats genom att diken och kanaler har kulverterats och terras-

serade vallar har ersatts av betongmurar. Detta har försvårat vandringen via 

kanaler och diken till risfälten för fiskar och andra organismer. Risodlingen var 

som störst 1964 med 13 500 000 ton och har sedan minskat till under 10 000 000 

ton år 2002. Arealen riskodlingar har minskat än mer, från drygt 3 400 000 ha 

1970 till 2 500 000 ha år 2006. Denna minskning har haft stor betydelse för de 

arter som är beroende av risfälten under delar av eller hela sin livscykel. De tren-

der som nu finns inom jordbrukspolitiken, med ökad globalisering, riskerar att 

fortsätta den negativa utvecklingen för arealen risfält i Japan. 

 

Satoyama 
Det traditionella kulturlandskapet kring byarna och på de nedre sluttningarna av 

bergen som kallas för Satoyama har en mycket artrik flora och fauna. I begreppet 

ingår både odlingsmark och skogsmark och det kan ses som en övergång mellan 

dessa båda begrepp. Enligt skogsmyndighetens utvärdering 1978 beräknas 25 % 

av skogsarealen i landet utgöras av satoyama, dvs. blandlövskog som tidigare 

brukats på traditionellt sätt genom skottskogsbruk för bl.a. träkolsframställning. 

Denna tillverkning är idag mycket sparsam och skogen växer allt tätare. När det 

gäller odlingslandskapets tillbakagång så har den främst skett i de småskaliga 

marginalområden där satoyama har sina största värden. Under de senaste 50 åren 

har Japan genomgått en omfattande urbanisering, och genomsnittsåldern på lands-

bygden är idag mycket hög. Degraderingen av kvaliteten på mosaikmiljöerna i 

satoyama beror därför främst på utebliven hävd och skötsel. Det finns helt enkelt 

inte tillräckligt med resurser och personal för att sköta landskapet. En effekt av 

detta är att bambusnåren har expanderat kraftigt. Förr skördades de regelbundet 

och användes för hantverk och odling. I vissa områden har arealen bambu ökat 

med 130 % på kort tid. En naturtyp som endast finns i satoyama är gräsmarken 

som i naturligt tillstånd utgör ca 1 % av landytan. 1965 fanns fortfarande 2 200  

000 hektar gräsmark. År 2000 hade den minskat till 1 400 000 hektar, med en ut-

planing från år 1980 (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 2008). Dess-

utom finns sekundära gräsmarker som omfattar ca 3 % av landytan. Här återfinns 

övergiven odlingsmark, skidanläggningar och annan sekundär öppen mark. Trad-

itionellt har boskapsskötseln varit marginell i Japan, men i vissa trakter har det 

funnits fler djur, t.ex. kring vulkanen Aso på Kyushu. Här finns fortfarande 

Japans största naturliga gräsmarker som regelbundet bränns för att behålla sin 

kvalitet för betesdjuren. 

Den vanliga glasögonfågeln 
är en relativt vanlig fågel i 

Japan och känns lätt igen på 

den vita ögonringen. 

En clownfisk gömmer sig i 
korallerna på Ogasawara. 

Ekologiska risodlingar i Aya 
på Kyushu. 
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Skogen  
Skogsarealen utgör ca 68 % av landytan i Japan. Huvudparten växer i mycket 

kuperad terräng och är svår att bruka rationellt. Efter andra världskriget var be-

hovet av träråvaror mycket stor och staten satsade stora summor på att skapa 

plantageskogar med japansk ceder (Cryptomeria japonica) och japansk cypress 

(Chamaecyparis obtusa). Totalt planterades ca 45 % av skogsarealen med dessa 

trädslag i täta planteringar (FAO 2013). Ytterligare 25 % utgör rester av tradi-

tionellt skötta blandlövskogar och ca 18 % har fortfarande relativt opåverkad 

naturskogskaraktär i mer avlägsna bergsområden. Resterande är bl.a. tropiska 

skogsmiljöer och barrskogar på Hokkaido. Många av dessa naturskogar finns idag 

i skyddade områden. 

 

Redan på 1970-talet blev importerat virke billigare än det inhemska och skogs-

bruket hamnade i stora ekonomiska svårigheter. Effekten har blivit att uttaget av 

timmer har minskat kraftigt och att stora arealer skogsmark inte sköts alls. Efter-

satt gallring i planteringarna är ett stort problem idag vilket bl.a. resulterar i ökad 

erosion eftersom fältskiktet skuggas ut av de täta vintergröna träden. Sverige har 

samma andel av landytan täkt av skog, men landarrealen är 35 % större varför 

skogsarealen också är större i motsvarande grad. Dock avverkar man i Sverige 

fyra gånger så mycket timmerråvaror som i Japan. Länder som Egypten och 

Sudan avverkar lika mycket timmerråvara som Japan eller mer, vilket kanske är 

något oväntat. Virkesproduktionen i Japan 2009 var 17 805 000 m3. Volymen 

importerat virke var 1995 90 000 000 m3, och har därefter minskat till 80 000 000 

m3. Det minskade trycket på skogen i Japan har både gynnat och missgynnat 

arter. De arter som trivs i traditionellt skötta skogar har missgynnats genom igen-

växningen. De som trivs i äldre varierade blandlövskogar, som t.ex. den ende-

miska japanska serowen, har gynnats. Det låga trycket från skogsbruket på 

skogarna har också gjort att stora arealer kunnat skyddas, och att djur som kräver 

gammal skog och stora arealer gynnats. Internationellt kommer med stor sanno-

likhet bristen på timmerråvaror att bli en realitet i framtiden och därmed kommer 

priserna att stiga. Trycket på Japans skogar kommer därför troligen att öka.  

 

Det kan också nämnas att japanska skogar anses ha ett mycket stort värde för 

vattenrening, reglering och skydd mot erosion. Många skogsägare får ersättning 

för de ekosystemtjänster som skogen tillhandahåller, bl.a. genom en särskild 

regional miljöskatt, Forest Environment Tax (FET), som har införts i 30 av 47 

prefekturat (2003). Detta är möjligt genom Local Tax Act som decentraliserar 

rätten till skatteuttag. FET läggs på den regionala skatten med ca 500-1000 yen 

per person och ca 5-10% av företagsskatten. Många regioner får då från 100 till 

500 miljoner yen upp till 3,8 miljarder yen (Kanazawa) att använda till miljö- och 

skyddsåtgärder. Ytterligare en komplikation för skogsekosystemen är de ökade 

viltstammarna som påverkar återväxten. Jaktintresset i Japan har minskat drastiskt 

och i takt med det har viltstammarna ökat. Mest tydligt är det för den japanska 

hjorten (Shika) som på många platser nu är så talrik att vegetationen påverkas 

negativt. Eftersom jakttrycket är lågt tvingas man sätta upp viltstängsel för att 

hålla hjortarna borta från känsliga miljöer i nationalparkerna. 

 

Alplandskap 
Japan är ett bergigt land där över 70 % av landmassan räknas som berg. Träd-

gränsen går ganska högt, ca 1200 meter i norr och 2800 meter i centrala Japan. 

Ovanför denna nivå breder bergslandskapet ut sig med sina speciella växt- och 

djursamhällen. Denna miljö har hittills varit relativt opåverkad, men möter nu en 

del hot genom ökat slitage från friluftslivet och de ökade viltstammarna. Skid-

anläggningar är annars det vanligaste ingreppet i de alpina miljöerna, och även 

om arealerna är begränsade kan de lokalt medföra stora skador. På sikt är klimat-

förändringarna ett stort hot eftersom de alpina arterna inte har någonstans att ta 

vägen om trädgränsen kryper uppåt. 

Dalgången Kamikochi i de 
japanska alperna. 

Under 1950- och 1960-talen 
omvandlades ca 40% av 

skogsarealen till planteringar 

med främst ceder och cypress. 

Naturlig vintergrön lövskog är 
mycket artrik vilket syns i de 

många olika gröna färgerna i 

Ayaskogen. 

Naturlig barr– och blandskog 
i Oze nationalpark. 
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3.2. Giftspridning 
 

I efterkrigstidens snabba ekonomiska och industriella utveckling uppmärksam-

mades en rad allvarliga giftutsläpp där människor skadades allvarligt (Minami, 

itai-itai m.fl.). Främst skedde dessa mänskliga katastrofer under 1950- och 1960-

talen, men åtgärderna för att hindra fler liknande händelser kom främst under 

1970-talet och senare. Även övriga arter i den japanska naturen drabbades av de 

utsläpp av kemikalier som spreds från industrier till luft och vattendrag, men även 

fullt medvetet i jordbruket för att kontrollera skadedjur etc. Användandet av DDT 

och kvicksilver gjorde att flera fågelarter utrotades, de mest kända är den östliga 

storken och den japanska tofsibisen. Både dessa befann sig i toppen av närings-

kedjan och anrikade stora mängder av de giftiga substanserna som gjorde djuren 

sterila. Även om situationen har blivit mycket bättre sedan dess, så anrikades 

stora mängder skadliga ämnen i näringskedjorna och i sediment och det kommer 

att ta lång tid innan effekterna avklingar. Japans lagstiftning inom kemikalie-

hanteringen är avsevärt mindre reglerande än vad den är i Europa och USA. 

 

Enligt en FN-rapport 1998 var Japan då ansvarigt för 40 % av jordens utsläpp av 

dioxin, mycket från den omfattande sopförbränningen (80 % av alla sopor brän-

des då och andelen är fortfarande hög). Åtgärder för att rena utsläppen har dock 

varit framgångsrika och man har lyckats minska dioxinutsläppen betydligt. Det 

finns dock fortfarande risker med den omfattande förbränningen av blandade 

sopor, och andra ämnen kan bli framtida problem. Det stora beroendet av sopför-

bränning för energiändamål som av myndigheter kallas ”thermal recycling” har 

mött kritik (Japan Times 3 nov. 2007). 

 

Det är dock inte bara starkt giftiga ämnen som är ett problem för ekosystemen. 

Även normalt ”nyttiga” ämnen som t.ex. kväve och fosfor blir ett problem om de 

samlas i för stora koncentrationer. Detta brukar kallas övergödning. De största 

källorna för dessa näringsämnen är jordbruk, restprodukter från tätorter och för-

bränning av fossila bränslen, bl.a. i fordon. Ansamlingen sker både på land via 

luftutsläpp, men kanske främst i vattendragen där det förs vidare ut till sjöar och 

kustnära hav. Den intensiva odlingen, den täta bebyggelsen och den omfattande 

förbränningen av fossila bränslen gör övergödningen till ett stort problem i Japan. 

Effekterna för fauna och flora blir bl.a. att plankton tillväxer i sådan omfattning 

att syret förbrukas och det bildas syrefria miljöer där inga organismer kan leva. 

Många arter är också känsliga för allt för höga näringsnivåer eller konkurreras ut 

av andra arter som trivs bättre. 

På 1950- till 1970-talen hade 
Japan stora problem med 

gifter som spreds från 

industrier. 

Konventionell risodling kräver 
en hel del bekämpningsmedel 

och konstgödsel. 
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Med främmande arter avses arter som införts avsiktligt eller oavsiktligt och som 

skadar ekosystemen. Detta har skett under lång tid, men den globaliserade han-

deln gör att problemet växer snabbt och snart kan komma att utgöra det största 

hotet mot naturen i Japan. Totalt har 25 exotiska däggdjur etablerat sig i Japan 

vilket utgör 20 % av alla nu vilt levande däggdjur. De utgör ett stort problem för 

naturvårdsarbetet genom konkurrens med den inhemska faunan och skador på 

ekosystemet. Särskilt känsliga miljöer är de många mindre öar som har endemiska 

arter. På Ogasawara är t.ex. införda getter, råttor, mungo och ödlor ett hot mot den 

inhemska faunan och floran. Bland växter är problematiken densamma, med en 

rad arter som konkurrerar ut den naturliga vegetationen vilket medför mycket 

svåra konsekvenser för de djurarter som är beroende av den ursprungliga livs-

miljön. Även den marina miljön är drabbad av invasiva arter som ofta följer med i 

fartygens barlasttankar som sedan töms i avlägsna miljöer. Korallreven har drab-

bats av sjöstjärnor som äter upp stora arealer och kan sprida sig snabbt eftersom 

naturliga fiender saknas i den nya miljön. Många försök att rätta till tidigare miss-

tag har blivit än värre, t.ex. att införa rovdjur som ska begränsa den skadliga 

arten, men som upptäcker att andra arter är mycket läggare att jaga. Ett sådant 

exempel är införandet av mungo på Okinawa för att bekämpa giftormen habu 

(också en hotad art), men som visade sig bli ett stort hot mot den endemiska 

okinawarallen. Invasiva arter har redan en mycket stor ekonomisk påverkan på de 

areella näringarna i Japan, främst fiske och jordbruk, och effekterna lär öka i 

framtiden om inte kraftfulla åtgärder sätts in. 
Fällor för att fånga invasiva 
arter, bland annat råttor på 

Ogasawara. 

Staket och fällor för att fånga 
invasiva arter på Ogasavara 
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3.4. Ekologiskt fotavtryck   
 

Japan är ett av de länder i världen som har störst påverkan på den globala natur-

miljön och utarmningen av arter. Huvuddelen av denna påverkan sker i andra 

länder och främst i Sydostasien med dess rika tropiska ekosystem. Japan är ett 

land med relativt få råvaror och i stort behov av import från omvärlden. Man 

brukar tala om ett globalt fotavtryck för att beskriva länders påverkan på natur-

miljön i andra delar av världen. För Japans del är metaller, fossila bränslen och 

träråvaror de dominerande importprodukterna, men det finns en rad mer exklusiva 

produkter som eftertraktas i Japan. Det visar sig att Japan är världens största im-

portör av exotiska djur och djurdelar per capita enligt legal statistik och det finns 

omfattande illegal import. Japan Wildlife Conservation Society är den enda miljö-

organisation som deltar i CITES-förhandlingarna från Japans sida och gör detta 

tillsammans med 5-6 andra organisationer som alla representerar industrins intres-

sen. CITES (The Convention on International Trade in Endangered Species of 

Wild Fauna and Flora ) antogs 1973 och Japan skrev på först 1980 med en rad 

förbehåll för flera arter. Syftet är att reglera handeln med dessa arter så att deras 

överlevnad på sikt inte hotas. Elfenben från elefantbetar är efterfrågade både i 

arabvärlden och i östra Asien. Ett användningsområde är i musikinstrument men 

elfenben förekommer i många olika exklusiva konstföremål. Den illegala handeln 

är dock omfattande och vid flera tillfällen har stora beslag gjorts av tullen i olika 

länder. 2002 påträffades 6 ton elfenben i Singapore och en stor del av detta var 

avsett för den japanska marknaden. 2007 avslöjades en stor smuggelhärva i Osaka 

där Yakusan (den japanska organiserade brottsligheten) var inblandad.  

 

Totalt importeras varje år (2010) 32 000 sköldpaddor eller skal, 47 000 krokodil-

skinn samt 30 000 andra CITES-listade saker till Japan. Bekko kallas skalet från 

havssköldpaddorna karettsköldpadda (Eretmochelys imbricata), grön sköldpadda 

(Chelonia mydas) och sydlig bastardsköldpadda (Lepidochelys olivacea), och det 

är ett uppskattat material för hantverk och traditionella kläder i Japan. Japan är 

idag världens största importör av dessa hotade arter och nu används de främst i 

smycken, dekorationer och andra lyxartiklar. Under perioden 1970-1990 impor-

terade Japan i genomsnitt 37 ton per år legalt. Totalt motsvarar detta 2,3 miljoner 

havssköldpaddor. Merparten av importen kommer från länder som inte har dessa 

populationer och ursprungsländerna är ofta helt andra. 1987 accepterade bekko-

industrin att sluta importera arter reglerade i CITES från de länder som skrivit 

under konventionen. Viss förbättring skedde men import från reglerade länder 

fortsatte och sker fortfarande.  

 

Japan är också den största importören av levande sköldpaddor med över 50 % av 

världshandeln 1996. Dessutom är Japan den näst största importören av icke män-

skliga primater efter USA. 1971-1984 importerades 122 000 apor till Japan. 

Yanagawa (2000) noterade att djuraffärer annonserade om 40 olika arter ekorrar! 

Den totala importen av olika djurarter har dock minskat från 640 000 djur år 2003 

till 330 000 år 2007 vilket är nästan en halvering, men från mycket höga nivåer. 

För importen av fiskar har antalet inte minskat nämnvärt och utsläpp av exotiska 

akvariefiskar är omfattande. Handeln med fåglar är också omfattande och en 

studie av WBS-J visade att över 141 inhemska och 391 exotiska arter uppföddes 

och handlades med i Japan. Flera av dessa var akut hotade. Över 1000 amfibier 

och reptiler finns i handeln men omfattningen är inte känd. Konventionen om 

flyttande arter (eller Bonn Convention) syftar till att skydda flyttning på land, i 

hav och i luften i alla habitat. I december 2005 hade 95 länder i världen antagit 

konventionen, men Japan har varken signerat eller deltagit i några möten. Det 

finns en rad andra exempel på hur japanska politiker och myndigheter har mot-

arbetat eller ignorerat behovet av reglering av handel med utrotningshotade djur 

och därmed riskerat att kraftigt bidra till deras undergång (källor från JWCS 

hemsida). 

Sköldpaddsskal är en stor 
handelsvara i Japan och 

används bland annat till 

smycken, musikinstrument och 
souvenirer. 

Tsukiji fiskmarknad i Tokyo är 
den största och viktigaste 

fiskmarknaden i Japan. 
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3.5. Utnyttjande av marina resurser 
 

Japans fiskeindustri är mycket stor och viktig för landets ekonomi och försörj-

ning. Tyvärr sker ett kraftigt överuttag av de marina resurser som finns tillgäng-

liga. Man brukar dela in japansk fiskeflotta i tre olika kategorier: långväga fång-

ster, havsbaserad fångst och kustnära fiske. Det kustnära fisket har under lång tid 

varit relativt småskaligt och fokuserat på fångst av hög kvalitet som konsumen-

terna är beredda att betala bra för. Den havsbaserade och långväga (andra världs-

hav) fiskeflottan har varit mer fokuserad på volym och den främsta orsaken till 

överutnyttjande av fiskeresurserna (Carl Christian Smidt 2003). Japan var den 

näst största fiskenationen i världen efter Kina med en fångst på 6 250 000 ton år 

2000. Detta är dock en nedgång från toppnoteringen 1984 som var nästan dubbelt 

så stor. 2005 var fångsten nere i 4 000 000 ton och Japan är nu på fjärde plats 

internationellt. FOA har räknat ut att 70 % av alla utnyttjade fiskpopulationer är 

överutnyttjade. Samma situation gäller för Japan. För t.ex. blåfenad tonfisk räknar 

forskarna med att 7500 ton är hållbart som årlig fångst och ändå tas 60 000 ton 

upp varje år. Kortsiktiga intressen i fiskeindustrin som tjänar stora pengar på 

tonfiskhandeln styr utvecklingen. På sikt kommer detta att få förödande konse-

kvenser för de marina ekosystemen men också kulturellt och ekonomiskt för den 

fiskberoende japanska befolkningen. 

 

Dagens valjakt har marginell betydelse för valpopulationerna men det är ändå 

intressant att nämna något om denna verksamhet som gett Japan så dåligt rykte 

internationellt. Valjakten i Japan är känd i hela världen och har fått mycket kritik 

både från andra länder och från miljöorganisationer. Dess ekonomiska betydelse 

är obefintlig och kräver omfattande subventioner för att kunna fortsätta. Varför 

envisas man då med att jaga val? Under lång tid har småskalig valjakt förekommit 

längs Japans kuster. Japan började med storskalig valjakt först kring år 1900 med 

inspiration från Norge och USA. En entreprenör, Juro Oka, dominerade mark-

naden i början. Verksamheten var mycket lönsam och skapade en jakt på nya 

fiskevatten. Omfattande protester skedde från lokala småskaliga valjägare som 

kände sig hotade av de storskaliga fiskeflottorna och den förorening de medförde 

vid kokerier etc. Det fanns även grupper som ansåg valen som helig och en fabrik 

brändes ner av uppretade människor.  

 

Redan 1925 väcktes frågan om att reglera valfångsterna och frågan togs med i 

Genèvekonventionen 1931. Tyskland och Japan deltog dock inte i dessa överens-

kommelser. 1939 stod Tyskland och Japan för 30 % av valfångsten i världen, men 

denna andel sjönk sedan kraftigt under slutet av kriget. Den amerikanska ockupa-

tionsmakten uppmuntrade dock återuppbyggnaden av valindustrin för att få billig 

föda till befolkningen. 1947 upptog valkött 50 % av köttkonsumtionen i Japan. 

Den industriella valjakten pågick fram till 1986 då Internationella valkommis-

sionen gjorde ett moratorium för kommersiell valjakt. Japan fortsatte dock med 

vad man kallade jakt för vetenskaplig forskning där köttet säljs i affärer och 

restauranger. Flertalet länder (främst Australien, Nya Zeeland och England) och 

miljöorganisationer kritiserar verksamheten och säger att forskningen inte mot-

svarar fångstvolymen, medan Japan hävdar att populationerna klarar det uttag 

som sker och att ett visst uttag behövs för att hålla populationerna friska. Man 

hävdar att det handlar om kulturella skillnader i synen på valjakt och att mot-

ståndet främst bygger på känslomässiga ståndpunkter. Japan har motsatt sig alla 

de regleringar som en ofta enhällig Internationell valkommission antagit (Green-

peace hemsida 2012). På senare år har många mindre länder med omfattande 

bidrag från Japan ställt sig på Japans sida (Sunday Times 2010). Miljöorganisat-

ioner har kraftigt kritiserat de ekonomiska bindningar som dessa ställnings-

taganden byggt på. 2010 avslöjades en omfattande mutverksamhet i IWC från 

Japans sida av Sunday Times. 

 

 

Valkött finns att få på Sushi i 
Tokyo (den mörkröda till 

höger). 

Grön sköldpadda på 
uppfödningsanläggningen på 

Chichijima, Ogasawara. 
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De senaste åren har den militanta miljöorganisationen Sea Shepard stört valjakten 

och fångsten har bara blivit en bråkdel av den planerade. Dessutom har konsum-

tionen minskat och stora lager har byggts upp i fryshus. Den så kallade vetenskap-

liga valjakten kostar stora summor för staten i subventioner (90 miljoner kronor 

per år) och bara en del fås tillbaka i försäljningsintäkter. Jaktens vetenskapliga 

betydelse har kraftigt ifrågasatts. Av 6800 fångade valar har endast 4 relevanta 

vetenskapliga artiklar publicerats. En opinionsundersökning 2012 (Nippon 

Research Center) visade att 27 % av japanerna stödde valjakten (IFA 2012). 

Samma undersökning visade att 89 % av japanerna aldrig äter valkött. Kritiken 

mot Japans valjakt har skapat en hel del nationalistiska strömningar som har mot-

verkat dess syfte. Jakten på delfiner vid Taiji i Japan fick internationell uppmärk-

samhet i en dokumentärfilm 2011, men är nästan helt okänd i Japan.  

 

Totalt fångas ca 20 000 delfiner årligen i Japan. Mycket av valindustrin i Japan 

ligger längs den nordöstra kusten som drabbades hårt av tsunamin 2011. Av de 

pengar som avsattes till återuppbyggnaden av de skadade samhällen 2011 var 

över 29 miljoner dollar öronmärkta för valindustrin. En undersökning 2009 av 

DNA från valkött i Japan visade att 150 större valar kom från känsliga popula-

tioner som tas som bifångst (Science Daily 2009). 2008 avslöjade två japanska 

Greenpeace-aktivister att mycket valkött togs från skeppen av personalen i lådor 

som souvenirer och såldes vidare. Istället för att de så kallade stölderna åtalades 

blev det aktivisterna som åtalades för egenmäktigt förfarande. Greenpeace har 

sedan valt att inte konfrontera valindustrin (Greenpeace hemsida 2013). Valjakten 

måste ses i ett större sammanhang där hela fiskepolitiken och Japans stora be-

roende av fiskeprodukter inbegrips. Överutnyttjandet av fiskpopulationer är dock 

ett generellt problem där Japans fiskepolitik är en viktig orsak. 

Korallrev på Ogasawara. 

Ogasawara befolkades för 150 
år sedan av valfångare men 

idag är delfin- och 

valskådning för turister 
mycket viktigare. 

Tsukiji fiskmarknad i Tokyo. 
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Fukushima, en mindre japansk stad i Malmös storlek. En stad som alla andra men 

med ett namn som gått till historien på grund av en av historiens värsta kärnkraf-

tsolyckor hittills. Radioaktivitet läckte ut och förorenade ett område i riktning mot 

staden samt havet utanför. Ett stort område (20 km runt de sex kärnkraftverken) 

kommer att vara obeboeligt för lång tid framöver p.g.a. det radioaktiva utsläppet 

som motsvarar 168 Hiroshimabomber (dock betydligt mindre än Tjernobyl).  

 

Fortfarande (januari 2014) är 50 av Japans 52 kärnkraftverk stängda. Den nya 

regeringen vill dock ge tillstånd för start av fler kärnkraftverk för att minska 

beroendet av fossil ersättningsenergi som är mycket dyrare och skapar stora 

ekonomiska problem för näringslivet och staten. Mer än 70 procent av befolk-

ningen säger i undersökningar att de vill avveckla kärnkraften. Ändå röstade man 

fram en regering som tydligt sa att de inte vill avveckla kärnkraften 2012. 

Ekonomin var viktigare än miljön och framtida generationers möjligheter till ett 

tryggt liv. Kärnkraftsindustrin i både Japan och i Sverige (svensk kärnkraft) 

påpekar att ingen dog i kärnkraftsolyckan. Det är en sanning med modifikation då 

ca 1500 äldre människor har gått bort i förtid på grund av evakueringen (NBC 

2013). Och hur räknar man förlorade levnadsår på grund av ökad cancerrisk? En 

nyligen publicerad forskningsrapport visar att dödligheten ökade nästan tre gånger 

för äldre som tvingades evakueras på grund av både tsunamin och kärnkrafts-

olyckan (Mainichi 2013). Framför allt var det kylan och dålig tillgång på mat som 

var avgörande. Jordbruksgrödor i ett stort område blev oanvändbara och jord-

bruksnäringen har stora svårigheter att återfå förtroendet hos konsumenterna. Det 

blev en stor skandal när det uppdagades under 2012 att stora partier grönsaker 

från regionen såldes med annan ursprungsmärkning i Tokyo. För både fiskare och 

jordbrukare är tillvaron svår och detta i ett område som redan tidigare hade 

problem med avfolkning och dålig lönsamhet i näringarna.  

 

De första studierna av påverkan på naturen börjar nu komma och de är oroväc-

kande. Strålningsdoser på upp till 100 gånger gränsvärdet var uppmätta på land 

och i havet ännu högre. Man har också erfarenheter från Tjernobylolyckan, men 

där var undersökningarna inte så omfattande på grund av begränsad tillgänglighet. 

De första forskningsrapporterna från Fukushima visar att antalet fåglar är färre, 

fler är missbildade, deras hjärnor är mindre och hanarna har lägre fertilitet i det 

drabbade området. Generellt hade fågelfaunan 30 % färre individer än normalt två 

år efter katastrofen (Moussaeu & Möller 2012). Det finns dock en positiv effekt 

av att landområdet är obebott och människan inte har någon negativ påverkan. 

Vissa arter kan därför öka på sikt i randområdena som har lägre strålning. 

 

Flera oberoende utredningar har under 2013 redovisat sina slutsatser, och kärn-

kraftsbolaget Tepco och tillsynsmyndigheten Nisa får svidande kritik (CSN 

2013). Nisa sorterar under samma myndighet som marknadsför kärnkraft i Japan. 

Det finns också oberoende forskare som påstår att säkerhetssystemen skadades av 

jordbävningen innan tsunamin (Japan Times 2013). Något som skulle ändra hot-

bilden för alla kärnkraftverk i jordbävningsdrabbade områden vilket kärnkrafts-

industrin inte är intresserade av. Tyvärr försvann mycket data från händelsef-

örloppet på grund av tsunamin så man vet inte med säkerhet vad som hände. Det 

finns en stor misstro hos allmänheten mot Tepco och myndigheternas agerande 

efter katastrofen. Det är inte första gången man inte berättat allt eller gett felaktig 

information för att skydda sina egna intressen. Gränsvärden har justerats uppåt 

och man kan lätt misstänka att det är för att inte behöva evakuera större områden 

än vad som skett. Det har berättats från regeringshåll att situationen under en 

kritisk tidpunkt var mycket nära att bli katastrofal med risk för evakuering av hela 

Tokyoområdet (Japan Times 2013). En åtgärd som skulle ha varit extremt kom-

plicerad och otroligt kostsam. 

 

Staden Fukushima med det 
avspärrade området i 

bakgrunden. 

Oron är stor bland 

befolkningen för effekterna av 

den strålning som fortfarande 

läcker ut från de havererade 
kärnkraftverken. 

Provinsen Fukushima har 
denna maskot och försöker 

åter locka besökare till 

regionen för att hjälpa 
turistnäringen. 
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Besöker man staden Fukushima märks inget av olyckan. Det är som att vandra i 

vilken mindre japansk stad som helst. Livet går på som vanligt, vad mer kan man 

göra. Borta vid horisonten bakom bergen ligger kärnkraftverken och det avspär-

rade området. Med flera 10 000-tals människor evakuerade och många fortfarande 

i tillfälliga boenden finns dock påminnelsen där hela tiden. Efter protester från 

staden har nu planerna på fler kärnkraftverk i området lagts på is av Tepco.  

 

 

3.7. Engagemang och makt 
 

Den största utmaningen för naturvårdsarbetet i Japan ligger enligt mina åsikter på 

det politiska planet. Utmaningen är densamma som för allt arbete med demokrati i 

Japan. En svag opinion och ett svagt engagemang från allmänheten samt en makt-

struktur som är konservativ och dold, med starka band mellan politiker, näringsliv 

och tjänstemän (Kerr, Kirby m.fl.) Det enda som kan förändra denna situation är 

en stärkt opinion som kräver förändringar i maktstrukturen. Internationell kritik 

kan ha betydelse, men i flera fall har det tvärtom stärkt det interna motståndet mot 

förändring, som i valfångstfrågan och handeln med exotiska arter. Industrin mot-

verkar strängare kemikalielagstiftning och reviderad energipolitik. Politikerna är 

beroende av ett omfattande stöd till miljöskadlig verksamhet i jordbruk, bygg-

sektor, fiske och skogsbruk för att bli omvalda. Tjänstemännen verkar i det dolda 

men har mycket större makt än i många andra länder. Oberoende gransknings-

organ motsvarande Riksrevisionen verkar saknas eller sakna den makt som krävs 

för att kunna åtgärda felaktigheter. Hela systemet är konservativt och har svårt att 

åtgärda misshushållning med såväl naturresurser och ekonomiska tillgångar som 

mänskligt välbefinnande. Den transparens som finns i det svenska samhället är en 

förutsättning för en väl fungerande samhällsstruktur med stort förtroende för 

myndigheter och offentliga institutioner. Till Japans fördel kan nämnas att de 

beslut som tas om radikala åtgärder inom miljö- och naturvård som inte strider 

mot alltför starka ekonomiska intressen ofta genomförs på ett mycket effektivt 

och bra sätt. En stor skillnad mellan Sverige och Japan är också den centraliserade 

administrationen i Japan och en mer decentraliserad organisation i Sverige genom 

kommunernas större självbestämmande och engagemang i miljö- och naturvårds-

frågor. En decentralisering är på gång även i Japan och skulle kunna bidra till att 

politiken kommer närmare människorna som då kan engagera sig mer och öka det 

demokratiska kapitalet i samhället. (Miljöbudgeten i början av 90-talet var 1,64 % 

av den totala budgeten vilket har sjunkit till 0,6 % 2010-2012. Miljöministeriet 

2013). 

Fiske på Ogasawara 

Vilken väg väljer Japan för 
framtiden? 
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4 Goda exempel från japan 
 

Japan har många intressanta erfarenheter och 
framgångar i naturvårdsarbetet som vi kan lära oss av i 
Sverige. Här följer några exempel som  är intressesanta. 
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När det gäller information och besöksanläggningar har Japan verkligt hög stan-

dard med mycket bra och pedagogiska utställningar. Under 2013 har jag besökt ca 

20 besöksanläggningar i nationalparker och naturområden och är mycket im-

ponerad. Besökstrycket är stort och många skolklasser kommer till anläggnin-

garna i utbildningssyfte. Det som främst imponerar är såväl designen på bygg-

nader, utställningar och modeller som de lockande modeller och aktiverande 

utrustningar som inbjuder till att söka kunskap. Alla anläggningar har bra beman-

ning och det ordnas många aktiviteter i anslutning till anläggningarna precis som i 

naturum i Sverige. Nästan alla har filmvisning i samlingssal, bibliotek, en liten 

shop, utställningshall, verkstad för naturstudier, vilorum, utsikt över närliggande 

natur och naturstigar i omgivningen. I Japan hade Miljöministeriet anlagt hela 113 

besöksanläggningar år 2005 och sedan dess har fler tillkommit. Flera lokala och 

regionala myndigheter, liksom ideella organisationer har också anlagt besöksan-

läggningar. Miljöministeriet ansvarar också för ett ”Junior Park Ranger Program” 

tillsammans med ministeriet för utbildning, kultur, sport, vetenskap och teknologi 

(långt namn!). Syftet är att utbilda barn i naturkunskap och naturvård för att lära 

dem att uppskatta naturen. De gör också mycket praktiskt arbete som att patrullera 

leder, rensa skräp och reparera leder. 

 

Några av de finaste besöksanläggningarna: 

 

Kawayu onsen ligger i Akan nationalpark i östra delen av Hokkaido i Japan. Här finns ett informationscenter som berättar om naturen i den östra 
delen av nationalparken. Centret ligger i utkanten av onsenbyn Kawayu och har en naturstig som sträcker sig till svavelkällorna vid berget Iou 

väster om Kawayu. Själva centret ligger vackert i skogsomgivningar och består av en avlång byggnad. Här finns en större utställningshall, en butik, 

läshörna, föreläsningssal, lektionsrum för skolor och en öppen andra våning för utställningar.  

Rausu besökscenter intill Shiritoko nationalpark. 

I samhället Akan-onsen finns ett trevligt informationscenter som 
berättar om naturen i nationalparken Akan i östra delen av Hokkaido, 

Japan. Naturcentret ligger i utkanten av samhället och består av en 

avlång huskropp med en stor utställningshall, en stor entrehall, butik, 
informationsdisk, serviceutrymme, skolsal etc. 
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Informationscentret ligger i nationalparken Kushiros östra del, intill landsvägen mellan Kushiro och Akan. Här finns en fin utställning om 
våtmarkerna i nationalparken med uppbyggda miljöer och informationstavlor, en mysig vilplats vid brasan med utsikt över sjön, lektionssal m.m. 

Intill centret finns naturstig och det är inte långt till våtmarksområdet i väster 

På södra sluttningen av berget Shinmoedake i bergsområdet Kirishima ligger informationcentret Takashiho. Det är ett trevligt litet besökscenter 
med bra information på tavlor och skärmar, modeller av landskapet samt luckor och titthål för att få mer information. Här finns även en liten 

filmsal med en 12 minuters film om nationalparken. 

Vid Tateyama i Chubu Sangagu nationalparken ligger ett fint naturcenter med information om omgivningarna. Centret ligger intill fjällstationen 
med anslutningar med buss från västra sidan alperna och trådbussar från en hållplats inne i berget till andra sidan bergsmassivet i tunnlar. 

Furen informationscenter ligger intill vägen mellan Kushiro och Nemuro vid naturresevatet Furen. Utsikten mot lagunerna från centret är 
storslagen. Byggnaden omges av lövskog och här finns en fin naturstig delvis på spänger. I centret finns en mindre utställning, 

informationsmaterial och guider som kan berätta om området och dess natur. 
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Strax utanför staden Miyako vid nationalparken Rikuchu Kaigan ligger Yodagahama informationscenter som är väl värt ett besök. När man 
kommer från parkeringen ovanför centret verkar det bara ha en våning och då man går in möts man av en entré med några stora kartor över kusten 

och nationalparkerna i Japan samt en grupp med bord och stolar där man kan fika. Det finns också ett mindre rum intill. Men då man går ner en 

våning möts man av en väldigt häftig utställning med prismaformade väggar med bilder och bakgrundsbelysning samt texter. Mitt i salen finns en 
filmvisning med halvgenomskinliga draperier runt. Filmduken lutar och visar två projektioner en på duken och en på golvet framför som gör att 

man upplever stort djup i filmerna. Det finns ett antal kuddar som liknar stora stenblock att sitta på och stolarna är mjuka kuddar. Här finns även 

ett bibliotek och en mysavdelning med kamin. Anläggningen har ytterligare två mindre våningar under den stora salen med utrymme för laboration 
och utställning. Den branta sluttningen där centret ligger gör att det är drygt fyra våningar i nederkant men bara en mot parkeringen. Nedanför 

ligger hamnen med turistbåtar som åker ut på turer längs kusten och till de grottor som finns i strandkanten.  

Halvvägs ute på den långa sandreveln Notsuke på Hokkaido ligger informationscentret för naturreservatet. Det är en stor byggnad som även 
innhåller kafé och små butiker förutom utställningen på andra våningen. Från panoramafönstren har man storslagen utsikt över havet och lagunen. 

Manko är ett viktigt våtmarksområde inne i Naha på Okinawa och består av en grund sjö och mangroveskog som bildats där två floder flyter 
samman. Stora områden med lera torrläggs vid lågvatten och dessa områden är mycket viktiga för häckande och rastande fåglar. Intill våtmarken 

finns ett informationscenter med utställning, bibliotek, observationsdäck på andra våningen och en liten shop med informatörer. 
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Det finns ett mycket stort intresse för att besöka naturområden i Japan, och med 

127 miljoner invånare blir trycket på de mest populära områdena mycket stort. 

Man räknade med att hela 351 miljoner besök gjordes i nationalparkerna, 290 

miljoner i kvasi-nationalparkerna och 266 miljoner i regionala naturparker år 

2004. Många nationalparker har därmed mer än 2 miljoner individuella besökare 

varje år vilket ställer höga krav på anordningar för att kanalisera och minska 

slitaget. Många besökare håller sig kring besöksanläggningarna i närheten av bil-

parkering och bussanslutning eller vandrar på de många välpreparerade lederna. 

Allt fler söker sig dock till olika aktiviteter som paddling, bergsklättring, fågel-

skådning och fotografering. För att reglera antalet besökare och minska biltrafiken 

i känsliga områden har man ordnat bussar som ersättning för privata bilar. Leder 

är generellt mycket bra markerade och ofta spångas leden om det finns risk för 

slitage. Rastplatser har iordningställts längs lederna och det finns också gott om 

övernattningsstugor i nationalparker och längs bergsleder. Skyltningen är mycket 

tydlig och det finns bra kartor vid viktiga korsningar. 

 

Några exempel på friluftslivsanordningar i naturområden: 

Skyltar med varning för björn 
finns på många platser i 

Japan. Många besökare har 

också på sig björnklockor för 
att varna björnarna att de 

kommer. 

Spångad handikappanpassad led i Hakuba, norra delen av de japanska 
alperna. 

Dubbelfilad spångad vandringsled med rastplatser i Oze nationalapark.  

Målad träskylt i dalgång söder om Tokyo. Modern skylt i Kirishima nationalpark. 

Buss i Iriomote nationalpark. Båtförbindelse i Iriomote nationalpark. 
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Gömsle, Tokyo Bird Sanctury. Valskådningsplattform på Chichijima, Ogasawara 

Övernattningsstugor i Oze nationalpark. Utfodringsplats för tranor med läktare för fotografer i Akan 
besökscenter. 

Rastplats i Oze nationalpark. Det krävs omfattande dimensioner på all 
service eftersom besökarantalet är många tusen varje dag. 

Information och rengöring av skor vid led i Oze nationalpark. I många 
nationalparkern har man problem med invasiva arter och vill hindra frön 

att spridas via skorna. 

Spänger i mangroveskog i Naha, Okinawa. Utsiktstorn vid spängerna i Naha, Okinawa. 
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De tre mest kända och framgångsrika artprojekten i Japan omfattar större fågel-

arter, den japanska tranan (Grus japonensis), den japanska tofsibisen (Nipponia 

nippon) och den asiatiska storken (Ciconia boyciana). Tranan var nästan utrotad 

medan de två andra arterna var utrotade i vilt tillstånd när bevarandearbetet satte 

igång på 1960- och 1970-talen. Uppfödning har varit den initiala åtgärden för att 

få tillbaka populationer som kan släppas ut i det fria men efterhand har även 

förbättring av livsmiljön blivit allt viktigare. 

 

För den japanska tranan är vinterutfodring samt skydd och restaurering av våtmar-

kerna i Kushiro nationalpark på Hokkaido de viktigaste åtgärderna. Populationen 

har ökat kraftigt och utgörs idag av ca 500 fåglar vintertid. Många av dessa söker 

sig till de tre huvudsakliga utfodringsplatserna som mer liknar scener för upp-

trädande där besökare sitter på läktare och fotografer står i dubbla rader. Det har 

framförts oro bland fågelskyddsorganisationer för att samla ett så stort antal fåglar 

på endast tre platser – risk för spridning av sjukdomar etc. Besöks- och utfod-

ringsanläggningarna har dock betytt mycket för att uppmärksamma arten och få 

ett större engagemang från allmänheten i bevarandearbetet. Naturturismen i 

området har också blivit viktig och bidrar till den lokala ekonomin. 

 

De två andra arterna har en historia som påminner mycket om varandra. Båda 

utrotades på grund av giftspridning i risodlingarna som gjorde att äggen inte 

kunde kläckas. Genom insamling av de kvarvarande individerna och tillförsel av 

nya gener från Kina har man lyckats föda upp mer än 100 individer av båda 

arterna i fångenskap innan utsläppning påbörjades. Både arterna lyckades också 

med sina första vilda häckningar i början av 2000-talet och har en positiv utveck-

ling med upp till 50 vildhäckande individer idag. Båda arterna är också väldigt 

starka symboler för Japan, men speciellt för trakterna där de återvänt. Staden 

Tooyoka har verkligen använt storken som en symbol och stödjer projektet på ett 

imponerande sätt. Detsamma gäller ön Sado som har tofsibisen som en viktig 

symbol. Samspelet mellan de lokala myndigheterna och fåglarna som symboler 

har gynnat båda parter. För att kunna återskapa bra livsmiljöer för fåglarna har 

man bland annat lyckats lansera ekologiskt ris och andra jordbruksgrödor med 

fåglarna som logotyp och dessa ger upp till dubbla priset jämfört med konven-

tionellt odlade varor. Flera 100 hektar har på detta sätt kunnat omställas till 

ekologisk odling genom konsumenternas stöd och därmed bättre föda till fåglarna 

främst vintertid. 

Maskot för tofsibisen på Sado. 

Storkcentret utanför Tooyoka. 
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Näringslivet engagerar sig aktivt i naturvårdsarbetet i Japan. Detta sker både 

genom att företagen avsätter pengar till naturvårdsprojekt och att de anställda del-

tar i aktiviteter. Mest populärt är att stödja miljöundervisning i relation till skogs-

bruk och skogsskötsel. I Japan är de viktigaste företagen samlade i nätverket 

Nippon Keidanren som har en egen kommitté för naturvård (KNCF) som bildades 

1992. Totalt ingår 1343 företag, 130 industrisammanslutningar och 47 regionala 

ekonomiska organisationer i Nippon Keidanren. Keidanren Nature Conservation 

Fund har sedan 1992 bidragit med 2,4 miljarder yen i mer än 800 naturvårds-

projekt som genomförts av ideella organisationer över hela världen. Organisa-

tionen har tidigare jobbat en hel del med avfallsfrågor och klimatfrågor, men inför 

CBD COP10 i Nagoya 2010 har biologisk mångfald blivit alltmer uppmärksam-

mad. Företagen har egna åtaganden som de genomför för att bidra till de gemen-

samma målen. 2003 antog organisationen ”Keidanren Nature Conservation 

Declaration” för att genomföra ett ekonomiskt samhälle i samklang med naturen 

där företag tar ett stort ansvar. 

 

Den fond som KNCF startat och som förvaltas av Sumitomo Trust & Banking Co. 

Ltd har årligen delat ut ca 200 miljoner yen till olika projekt och flera av de or-

ganisationer som jag varit i kontakt med har sökt pengar för olika projekt från 

fonden. Även enskilda företag genomför naturvårdsprojekt och ett sådant är Fuji 

Xerox som sedan 2001 hjälper till med utbildning av naturguider i samarbete med 

Nature Conservation Society of Japan (NACS-J). Huvudsyftet är att öka kun-

skapen och engagemanget hos företagets anställda. Varje år utbildas 30 anställda 

som sedan i sin tur genomför aktiviteter på olika platser i landet. Även WWF har 

samarbete med näringslivet och kan uppvisa flera lyckade resultat där företags-

representanter har fått upp ögonen för den påverkan som företagets verksamhet 

bidrar till, vilket har lett till förändrade rutiner och prioriteringar för att minska 

påverkan. Att nå nyckelpersoner i företagen är viktigt och ofta framgångsrikt. 
Japansk prydnadskarp kallas 
för Koi. 
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4.5. Lokala produkter 
 

I samband med de lyckade artprojekten har nämnts de satsningar som gjorts för 

att gynna ekologisk odling med arterna som symboler för produkterna. Detta har 

blivit mycket uppskattat och det finns ett stort intresse i Japan för lokala produkter 

av hög kvalitet och utan bekämpningsmedel. Regelbundet förekommer tillfälliga 

marknader i Tokyo för produkter från olika delar av landet. Här får konsumen-

terna möta odlarna och producenterna på plats och får förtroende för produkterna. 

Det finns också ett antal permanenta mataffärer som enbart företräder odlare i en 

viss region. Dessa affärer drivs troligen med stöd av regioner i landet för att stödja 

producenterna i den egna regionen. Denna utveckling är viktig för bevarandet av 

kulturlandskapet, satoyama, som i många regioner håller på att utarmas. Kon-

sumenterna får här ett incitament att stödja bevarandet av särskilt värdefulla land-

skapsavsnitt. Ett känt exempel är byn Aya på södra Kyushu som har utvecklat 

nästan hela odlingen i omgivningarna till olika nivåer av ekologisk odling, bl.a. 

för att undvika negativ påverkan av vattenkvaliteten i området. Detta har skett 

under många decennier och en stor marknad har vuxit fram i utkanten av sam-

hället med förädling av produkter och försäljning till stora grupper av turister. 

 

 

Ris som odlats ekologiskt för 
att gynna storken säljs under 

ett särskilt storkmärke och 

ger dubbla intäkten för 
lantbrukaren. 

Kakor är en viktig gåva som 
många köper med sig hem efter 

ett besök och ger till bekanta 

och kollegor. 

Souvenirer som marknadsför 
Okinawarallen på norra 

Okinawa honshu. 
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4.6. 2020 
 

I genomförandet av åtagandet i COP10 som beslutades i Nagoya 2010 har de 

japanska organisationerna skapat ett intressant samarbetsprojekt som kallas 2020. 

FN har förklarat detta som den biologiska mångfaldens decennium. Tepei som jag 

träffade på Nature Conservation Society/IUCN arbetade med samordningen av 

detta projekt. De har lyckats samla ett stort antal aktörer, och alla har fått beskriva 

hur de avser att bidra till genomförandet. Totalt har 81 organisationer, företag och 

myndigheter bidragit med 120 aktiviteter och man håller på att utvärdera vad som 

saknas för att lyckas med åtagandet. Projektet pågick under tiden oktober 2010 till 

november 2013. Projektet anlitade duktiga kommunikatörer och man presenterade 

ett mycket pedagogiskt material för projektet och dess åtaganden. 

 
 

Trollsländor är mycket omtyckta i Japan och har varit så under lång tid. De åter-

finns i målningar, poesi, leksaker och textiler. Att fånga trollsländor är en gammal 

lek för barn och många olika fångstmetoder har utvecklats. Genom intresset och 

uppskattningen för artgruppen finns idag ett stort engagemang för att bevara troll-

sländorna. Japan har 180 arter trollsländor men på grund av utdikning och omvan-

dling av naturlandskapet är idag 41 arter hotade eller sällsynta. Redan 1986 star-

tade man i Yokohama med att restaurera trollsländedammar och år 2000 hade mer 

än 500 dammar skapats runt om i landet. Ofta är det lokala myndigheter som till-

sammans med invånarna skapar dammar i tätortsnära områden så att många kan 

uppskatta resultatet. Skolor är ofta inblandade och kan använda dammen för 

undervisning i olika ämnen. (Primack et al., 2000). 

Havsutter utanför Rausu på 
Hokkaido. 

Trollslända i Ayaskogen på 
Kyushu. 
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Det Japanska trädgårdsidealet med mossa är intressant och skiljer sig från väster-

ländska trädgårdar. Där vill man oftast ta bort mossan för att gynna gräsmattan 

och blommorna. I Japan är mossan det naturliga inslaget i trädgårdar och man ser 

sällan gräsmattor förutom i modernare parker. Det krävs en hel del arbete för att 

underhålla och reparera en mossträdgård. Jag har på flera platser sett hur fåglar 

och däggdjur bökar upp mossan som sedan får repareras för hand. Även i min 

egen lilla japansk trädgård i Lund har jag haft svårt att få ha mossan i fred för alla 

fåglar som vänder på mossbitar i jakt på föda. Det japanska klimatet passar dock 

väldigt bra för mossor med fuktiga och varma somrar. Det är också under som-

maren som det är mest vackert att besöka mossträdgården, speciellt efter ett regn.  

 

Totalt har Japan 1600 mossarter varav 270 är endemiska för ögruppen. I den 

gamla naturreligionen Shintoism som fortfarande praktiseras parallellt med 

buddism i Japan är naturföreteelser heliga. När det kinesiska trädgårdsideealet 

importerades med början på 600- och 700-talen tillsammans med buddism fick 

det en egen japansk tolkning som var kopplad till den japanska naturen. Under 15

- och 1600 talen anlades många små trädgårdar där mossan fick en framträdande 

roll med sin enkelhet och struktur tillsammans med grus och sten. Ofta placeras 

mossan som öar i gruset och symboliserar öar i vatten. Det är ofta Polytrichum 

arter som används för att skapa kontrast mot det ljusa gruset. Generellt finns ett 

ett antal mossarter som särskilt uppskattas i japanska trädgårdar och några som 

man vill undvika av estetiska eller praktiska skäl. Mossfloran i de japanska 

trädgårdarna utgör en viktig del av den biologiska mångfalden i japanska städer. 

Ökade luftföroreningar är dock ett stort problem tillsammans med klimatföränd-

ringar. Ett stort hortikulturellt intresse för mossor i Japan gör det dock mycket 

lättare att arbeta med naturvårdsarbete riktat mot mossor och många engagerar sig 

för bevarandet av mossorna. Kanske något för Sverige att ta efter och intressera 

fler inom trädgårdskultur och landskapsarkiktektur för mossorna i våra trädgårdar. 

 
 

 

Restaurering av 
mossfältskiktet i Sankeien 

trädgården i Yokohama. 

Kokadera mossträdgård i 
Kyoto är en av Japans mest 

kända mossträdgårdar. 
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När jag besöker Okinawa för att träffa Ichida-san träffar jag även hans fru Tokiko 

som berättar om ett projekt hon startade tillsammans med skolan i den lilla byn 

Ogimi för 24 år sedan. Tillsammans med skolans lärare infördes obligatorisk 

fågelskådning på schemat. Varje morgon ägnar eleverna en kvart till en halvtim-

ma åt att studera fågellivet i och runt byn. Uppgifterna dokumenteras och sam-

manställs, och många av eleverna gör sedan specialarbeten kring uppgifterna. 

Många elever har vunnit pris i regionala tävlingar. Intresset har blivit så stort att 

det ordnas sommarlovsaktiviteter varannan dag då barnen frivilligt går upp halv 

sex för att kunna jämföra med uppgifterna som normalt samlas in två timmar 

senare. Det mest imponerande är att när eleverna kommer upp i högstadiet så 

uppvisar den lilla byn klart bättre resultat när det gäller koncentrationsförmåga 

och studieresultat. Den enda förklaringen är det kreativa fågelskådandet som 

skiljer sig från den övriga, mer traditionella inlärningen. 

 

 

 
 

Ecosystem Conservation Society har arbetat aktivt med att utveckla skolgårdar att 

bli mer naturpedagogiska. Bl.a. har man anordnat tävlingar mellan skolgårdar för 

att utmärka de mest innovativa, man har utbildat personal i naturskötsel, ordnat 

internationella studieresor och spridit information om hur skolgårdar kan utveck-

las. I Japan är skolgårdarna ofta mycket tråkiga i städerna, med stora asfaltplaner 

och enkla lekredskap. På landsbygden har de mer plats och närmare till naturen, 

men generellt behövs ganska små medel för att göra stora förbättringar. Naturen 

på skolgårdarna blir en mycket viktig pedagogisk resurs i utbildningen och ger 

barnen förutsättningar att hantera framtidsfrågor. Satsningen på skolgårdar är en 

långsiktig insats som ger resultat först om många år. Man vill även utveckla kop-

plingen mellan skolorna och de naturområden som finns i närheten för att bidra 

till naturpedagogiken. 

Vadare rastar vid våtmar-

kerna intill byn Ogimi. 

Våtmarker i byn Ogimi med 
skolan i bakgrunden där 

eleverna i 25 år har haft 

fågelskådning på schemat. 
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5 Bilagor 

Beskrivning av organisationer, platser , personer och 
litteratur som var viktiga för denna studie 
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nyckelpersoner 
 

Japan har flera medelstora natur- och miljövårdsorganisationer och ett mycket 

stort antal små och lokala organisationer. Tyvärr saknas de riktigt stora över-

gripande organisationer som kan ge kraft åt kraven gentemot myndigheter, 

politiker och företag. De organisationer som finns samarbetar dock ofta för att få 

större kraft bakom sina önskemål. Det är också tydligt att man i Japan söker 

samförstånd i största möjliga utsträckning och undviker konfrontation. Därför är 

det flera områden inom naturvården som få arbetar med eftersom de är politiskt 

känsliga. Mycket av miljöpolitiken styrs centralt, vilket gör det än viktigtare att ha 

nationella nätverk för att kunna påverka. Företagen har också stort inflytande och 

många organisationer har direkt samarbete med företagen. 

 

Jag fick möjlighet att besöka de största naturvårdsorganisationerna, Wild Bird 

Society; Ecosystem Conservation Society; WWF; Nature Conservation Society; 

paraplyorganisationen IUCN Japan; och den lilla men väl så viktiga organi-

sationen Wildlife Conservation Society. Det kan noteras att alla dessa föreningar 

tillsammans har ca 200 000 medlemmar vilket är lika mycket som Naturskydds-

föreningen och WWF har var för sig i Sverige. Detta i ett land med endast 1/13 så 

många invånare som Japan. Jag fick också möjlighet till samtal med två betydel-

sefulla privatpersoner inom naturvårdsarbetet, Noritaka Ichida och Hiroyoshi 

Higuchi. Efter organisationernas förslag och egna uppslag genom litteraturstudier 

besökte jag också ett antal intressanta projekt och platser som beskrivs nedan. 

Birdatlon, fågelskådningstävling och insamling till fågelskydd med Asian Club. 
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5.1.1. Wild Bird Society of Japan (WBSJ) 
 

Organisationen bildades 1934 och har idag 47 000 medlemmar i 90 lokala grup-

per spridda över hela Japan. Kansliet finns i Tokyo och föreningen har ca 120 

anställda. Föreningen ansvarar för 11 fågelskyddsområden runt om i Japan. 

Föreningens mål är att skydda fåglar och deras livsmiljöer, uppmuntra folk till 

fågelskådning och genomföra forskning om fåglarnas status och habitat. 

 

Jag träffar föreningen på kansliet i Tokyo den 26 mars klockan 10:00 och stannar 

till 12:00, då jag blir bjuden på lunch av tre medarbetare inklusive fru Furukawa. 

Vi börjar med möte i ett konferensrum där jag får träffa Yamamoto som är an-

svarig för naturvårdsavdelningen och direktör för organisationen. Fru Furukawa 

översätter mellan japanska och engelska. Direktören visar en artikel i deras med-

lemstidning med bilder av Lars Johnsson. Lars har ofta besökt Hokkaido och 

Yamamoto hade träffat honom en gång. Som alltid hade Lars bråttom ut till 

naturen från flygplatsen. Efter en stund går direktören och ersätts av en styrelse-

ledamot Sato-san som troligen också är högsta chef. Efter någon timma går vi 

runt och tittar på alla avdelningar och pratar med en hel del personer, bl.a. besöker 

vi vindkraftsprojektet och projektledaren från Hokkaido, samt chefen för den 

pedagogiska verksamheten. 

 

Föreningen startade på 1930-talet med inspiration från Cambridge där två fågel-

intresserade japanska studenter studerade. Att bli medlem kostar 5000 yen per år 

(ca 330 kr). Som medlem får man tidningen och möjlighet att delta i aktiviteter 

och man kan också köpa saker förmånligt från affären. De har också supportrar 

som bidrar med pengar, men inte är medlemmar. Föreningen har 40 rangers som 

arbetar i de 11 fågelskyddsområden som föreningen förvaltar. Ofta sker förvalt-

ningen på uppdrag av en kommun eller miljöministeriet. Kansliet har sex avdel-

ningar: insamling; naturvård; projekt med ugglor och tranor på Hokkaido; verk-

samhet i fågelskyddsområden; utbildning och försäljning; samt förvaltning av 

föreningen och medlemmarna. Den totala omsättningen är 1 miljard yen (ca 70 

miljoner kronor), varav 20 % kommer från medlemsintäkter. 40 % av budgeten 

kommer centralt från staten och lokalt från kommuner för tjänster som föreningen 

utför. Donationerna från privatpersoner är 10 miljioner yen (ca 700 000 kr). Det 

finns olika kompetenser på kansliet men det är samma personer som söker pengar 

som genomför projekten. Normalt nyanställs två personer per år. 

 

Ett projekt som pågår är ladusvaleprojektet, som bl.a. omfattar informationssprid-

ning och försäljning av nålar (som säljs för 1000 yen [70 kr] och kostar 100 yen 

att tillverka), där överskottet går till fågelskyddsarbetet. När man gjorde ett upp-

rop i dagstidningar fick man 8000 svar på de enkäter man skickat ut om var ladu-

svalan finns och häckar. ”Japanese Murrelet”-projektet syftar till att bevara den 

endemiska arten som idag har 5000 individer och är sårbar (VU) på hotlistan. 

Arten häckar på öar ute i havet och de främsta hoten är råttor och djungelkråkor 

som tar äggen, samt störning från fiskare nära häckningsplatserna. Föreningen 

samarbetar med öborna och genomför bland annat konserter och utbildningsin-

satser. De samarbetar också med två andra naturorganisationer i Japan, WWF och 

Yamashina (mer forskningsinriktade inom ornitologin) som finns i Chiba 

Institute, Abiko City. 

 

Vi pratar lite om tranprojektet. De funderar på att minska utfodringen för att 

tranorna inte ska bli alltför beroende av stödutfodring, utan kunna hitta föda själ-

va. De har satt igång skyddsarbete för Blakistons fiskuv och gynnar stora träd och 

sätter upp holkar. Jag frågar om de gjort några uppfödningsförsök och tipsar om 

Projekt Berguv i Sverige. De har även dammar med utfodring för att hjälpa uvar-

na vintertid. Idag finns 130 individer kvar på Hokkaido. Elledningar är ett hot och 

WBS-Js Asian Club på 
skådarhelg i Hakuba i de 

japanska alperna. 

Hussvalor samlar lera för att 
bygga bo i Oze nationalpark. 
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man sätter upp markörer på ledningarna så att uvarna inte ska flyga in i dem. Det 

finns tyvärr inte så många studier av uvarnas utbredning eftersom de anses ha en 

stabil population. Det har framförts kritik mot hotellägarna i bl.a. Rausu som 

matar uvarna för att gästerna skall kunna fotografera och inte tänker på skyddet i 

första hand. 

 

Sato-san som är utbildad landskapsarkitekt jobbade tidigare för en lokal myndig-

het och tillträdde tjänsten för 4 år sedan då den förre chefen slutade. Den förre 

chefen hade många internationella kontakter och föreningen jobbade mer inter-

nationellt då. Jag frågar om lagstiftningen är tillräcklig för fågelskyddsarbetet.  

De svarar att lagarna täcker bara stora projekt och många mindre projekt hamnar 

utanför. Det viktiga är dock att skapa förståelse hos allmänheten. Japan har 

tidigare kopierat lagstiftning från väst men börjar nu utveckla egna lösningar. Det 

kommer bl.a. en ny marin lagstiftning snart. 

 

Kontorslandskap hos WildBird 
Society Japan. 

Sato-san, författaren och 
Yamamoto-san på Wild Bird 

Society den 26 mars 2013 



 

 

60 

 

5.1.2. Japan Wildlife Conservation Society (JWCS) 
 

Organisationen bildades 1990 och har sitt huvudkontor i Tokyo. JWCS arbetar 

med biologisk mångfald och hur vi påverkar denna på olika sätt. Några av de 

projekt som pågår är ett husdjursprojekt där man informerar om risker med in-

försel av hotade och främmande arter, skydd av hotade hajarter, konsekvenser av 

indirekt stöd till jordbruk, fiske och skogsbruk som skadar biologisk mångfald, 

valfångstproblematiken etc. Organisationen har sammanställt flera intressanta 

rapporter på engelska. Fokus verkar ligga på forskarvärlden snarare än lokala 

medlemmar, vars antal inte anges på hemsidan. 

 

Den 10 april träffar Furukawa-san och jag Kirie Suzuki vid stationen i Mushas-

hino-sakai. Det är en försynt liten kvinna som visar oss vägen till deras kontor 

några kvarter bort. Vi visas in i den minsta hall jag sett och sedan in i ett pyttelitet 

rum med två arbetsplatser och ett litet bord där vi slår oss ner. Det är ursprung-

ligen en studentbostad och i området finns tre olika universitet vilket medfört att 

många små lägenheter byggts. Vi får snart veta att de bara är tre anställda och 

bara Kirie arbetar heltid. De andra är nyexaminerade studenter som jobbar på 

deltid. De har ca 100 supportrar och ett antal frivilliga forskare som bidrar med 

sitt arbete. De får en del bidrag, bl.a. från en bank. Tidigare hade de en advokat 

anställd som jobbade med illegal import av hotade djur och djurdelar. Styrelsen 

träffas 2-3 gånger per år. Grundaren Obama-san verkar vara en karismatisk per-

son som betytt mycket för föreningens utveckling. Om man tittar på deras hem-

sida är den lika omfattande som många av de större organisationernas. De tar 

också tag i många av de svåra frågorna som ingen annan organisation vågar arbeta 

med för att det är för svårt eller politiskt känsligt. De har därför mycket små 

chanser att få bidrag från staten. De är dock med i IUCN som officiell japansk 

medlem och den enda miljöorganisationen som är med i CITES.  

 

Det visar sig att Japan är världens största importör av exotiska djur och djurdelar 

per capita enligt legal statistik, och därutöver finns en omfattande illegal import. 

2007 avslöjades en stor smugglingshärva i Osaka där Yakusan (organiserade 

brottssyndikat) var inblandad. Suzuki-san fick då vara med i rätten med Yakusan 

på de anklagades bänk. Totalt importeras varje år (2010) 32 000 sköldpaddor eller 

skal, 47 000 krokodilskinn och över 30 000 övriga CITES-listade saker legalt. 

Suzuki-san har jobbat i 10 år för föreningen och var tidigare på JNCS och har 

fortfarande en del kontakter där. Hon var nyligen i Bankok för att delta på CITES 

CoP 16. Japan hade dessutom 5-6 NGOs som representerade industrins intressen, 

t.ex. elfenbenshantverkare, läderhantverkare, fiskeriintressen etc. Det var inte lätt 

för henne att med dåliga engelskkunskaper föra fram synpunkter, så hennes syfte 

var främst att lyssna och föra hem kunskap om vad som händer. 

 

Det är få som berättar för japaner om Japans ekologiska fotavtryck utomlands, så 

föreningen har en viktig uppgift även om det är svårt att nå ut. När jag frågar vad 

de önskar mest så är det mer resurser och personal. Det är stora ekonomiska in-

tressen som de arbetar mot. Särskilt starka är fiske, jordbruk och skogsintressen 

som samarbetar. Miljöministeriet är svagt och har inte mycket att säga till om. 

Furukawa förklarar begreppet ”upphöjda till himmelen” där politiker och högre 

tjänstemän går över till lobbyorganisationer eller industrin när de är 50 år och 

jobbar där de sista åren. Detta samarbete konserverar industrins intressen eftersom 

tjänstemän och politiker är så nära knutna till deras verksamhet. De berättade 

också att miljöministeriet byter personal vartannat år och de blir ofta om-

placerade, så många har ingen längre erfarenhet av verksamheten. 

 

Det är få organisationer som arbetar med valfrågan vilket JWCS gör. Grundaren 

Obara är zoolog och engagerad i frågan. Han blev tidigare ofta intervjuad i media, 

Japan är det land i världen 
som handlar mest med 

sköldpaddsprodukter. 
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men är inte helt emot att man äter valkött. Obara har även skrivit en bok av mer 

filosofisk karaktär om bevarande av arter. Jag frågar hur det kommer sig att 

regeringen fortsätter att envisas med vetenskaplig fångst av val trots att det ger 

mycket dålig publicitet utomlands och konsumenterna inte är speciellt intres-

serade av valkött (stora kvantiteter ligger i fryshus utan köpare och man lyckas 

inte fånga sina kvoter). De säger att det är konservatism. Politiskt är det svårt att 

ändra ståndpunkt trots motstånd och man vill inte att andra skall bestämma vad 

Japan skall göra. 

 

När jag frågar vilka som är de viktigaste frågorna för JWCS bli svaret CITES och 

CBD subsidies (stöd som motverkar bevarandet av biologisk mångfald). JWCS 

ingår in en forskargrupp med 8 parter som arbetar med statliga bidrag som mot-

verkar bevarandet av biologisk mångfald. Jag får också veta att man lokalt i 

kommunerna normalt inte har någon biologisk kompetens. När jag frågar vad de 

är mest stolta över i föreningens arbete blir svaret att de gjort saker ingen annan 

gjort eller gör. Miljöministeriet hade förr en fond för forskning och studier som 

nu är mer självständig och som heter Japan Fund for Global Environment. De har 

dock svårt att få bidrag till JWCS. De privata bidragen har däremot ökat de 

senaste åren. De föreningar som de samarbetar med är IUCN Japan och Eco-

works, en liten organisation som jobbar med invasiva arter. 

 

Hemsida: http://www.jwcs.org/english/index.html 

Kontaktperson Kirie Suzuki, Mouto APT102 1-11-19 Sakai Mushashino-shi, 

Tokyo 180-0022 Japan 

 

 

Kirie Suzuki och författaren på föreningens kansli den 10 april 2013. 

http://www.jwcs.org/english/index.html
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5.1.3. Ecosystem Conservation Society 
 

Organisationen arbetar brett med naturvårdardsfrågor, från information, opinions-

bildning, naturvårdsförvaltning och debatt till internationella samarbeten. Fokus 

ligger på ekosystem och hållbar utveckling med hänsyn till naturen. ECS har 

32 000 medlemmar och 50 anställda på kontoret i Tokyo. Dessutom finns ca 35 

anställda på deras forskningsavdelning i Saitama City. Forskningsavdelningen 

jobbar både med forskning och inventeringar i fält och med sammanställning av 

andras forskningsresultat. ECO Japan har kontor i USA och Tyskland för utbyte 

av erfarenheter. Mycket fokus ligger just nu på skolor och skolgårdar. 

 

Jag träffar Chiharu Kato och direktören för General Affairs Department, 

Yoshinori Sayama tillsammans med Furukawa-san den 11 april klockan 10:30-

12:00 på deras kontor. Sayama är en lång man och verkar mycket kunnig och 

självsäker. Föreningen arbetar mycket för att påverka politiker och tjänstemän att 

ändra lagstiftning och regler i en mer miljövänlig riktning. De väljer samarbete 

som en väg att lösa miljöproblem och detta kräver mycket bra förmåga att kom-

municera med politiker och tjänstemän för att vinna deras förtroende. Några av 

deras framgångar är bland annat ändringar av lagstiftningen för jordbruk och 

flodreglering som inte hade några miljöhänsyn inskrivna tidigare. Det håller på att 

ske en förskjutning från nationell till regional nivå när det gäller politiskt in-

flytande och föreningen arbetar mycket med regionala och lokala makthavare och 

förvaltningar.  

 

De berättade bl.a. att omfattande statliga subventioner tidigare gått till reglering 

av vattendrag och framför allt till att klä stränderna med betong för att förhindra 

erosion. Nu har nästan alla vattendrag klätts med betong och det finns inte mycket 

mer bidrag att hämta. Därför börjar kommuner bli intresserade av att söka bidrag 

för att återställa vattendragen till naturliga förhållanden igen. Kunskapen om 

miljöfrågor är ofta begränsade hos lokala myndigheter och föreningen fungerar 

som konsult och hjälp för att utveckla naturvärden och miljölösningar. De 

certifierar bland annat personer med kunskap i biotoprestaurering och ordnar 

kurser och tävlingar. Ungefär 9 % av de som certifieras är professionella tjänste-

män och arbetare, medan resten är privatpersoner.  

 

Föreningen har utvecklat en speciell metod för biotopinventering på ett syste-

matiskt sätt. De hämtar mycket inspiration från USA och Europa när det handlar 

om hållbar utveckling av städer. Jag frågar vilken som är den största utmaningen 

för organisationen och direktören svarar långsiktigt hållbar utveckling av Japan. 

Efter tsunamin och kärnkraftsolyckan fanns förhoppningar om att saker skulle 

förändras, men återuppbyggnadsarbetet följer gamla traditioner. Deras metod är 

opinionsbildning och lobbyverksamhet på nationella och regionala myndigheter. 

Tyvärr är miljöministeriet svagt i Japan medan mer makt finns hos industri, 

finans, jord-, fiske- och skogsbruk. Vi diskuterar lite den svenska modellen med 

sektorsansvar, men jag vet inte riktigt om de förstår ansvarsfördelning i Sverige. 

Jag frågar vilka andra organisationer de tycker jag skall träffa. De föreslår någon 

lokal organisation samt Det Naturliga Steget i Japan (startad i Sverige) vars 

kontaktperson är Takami Satchiko. ECS håller på med ett lokalt projekt tillsam-

mans med 29 borgmästare i Tokyoområdet som tillsammans skall börja föda upp 

och släppa ut stork och ibis för att visa hur bra miljön är i området. Det innebär 

även restaurering av miljöer och våtmarker, samt att jordbruket ställer om till 

ekologisk odling. 

 

Vi pratar lite om skolgårdsprojekten och hur de ser långsiktigt på projekten för att 

engagera skolbarnen. I Japan promenerar de flesta barn till skolan fortfarande 

medan man i USA ofta får bussa eller köra barnen med bil. Det är viktigt att skapa 

en grönstruktur som knyter ihop skolorna med andra grönområden.  
 

I föreningens  tidskrift nr  9 
september 2013 skriver man 

bland annat att alla 

kommuner borde ha en plan 

för biologisk mångfald. Idag 

har 30 kommuner av 1740 

tagit fram en sådan plan 
(motsvarar 2% av 

kommunerna) 
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Det är viktigt som NGO att vara oberoende. ECS har valt att jobba med konstruk-

tiva förslag till regering m fl. medan andra organisationer arbetat på andra sätt och 

med andra frågor. De använder inte protestmetoder men har förståelse för de 

föreningar som gör så. De tre största organisationerna är ECS, WWF och JNCS 

som alla arbetar brett men på lite olika sätt.   

 

Kontakt: Chiharu Kato, Otowa bldg 2-30-20 Nishiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 

Hemsida: http://www.ecosys.or.jp/eco-japan/language/english.htm 

Yoshiniro Sayama, Chiharu Kato 
och författaren fotograferade vid 

mötet på föreningens kansli. 

I nummer 9 2012 av 
medlemstidningen finns en 

artikel om ett nytt stort 

restaureringsprojekt i 
Tokyoområdet. 29 borgmästare 

har  beslutat att skapa biologiskt 

rika miljöer och i samband med 
detta återintroducera den östliga 

vita storken och  den japanska 

tofsibisen. Föreningen 
samordnar arbetet som främst 

går ut på att återskapa 

våtmarker och ekologisk odling. 

I nummer 7 2012 framför 
föreningen behovet av marina 

skyddsområden. Japan har ett av 

världens artrikaste hav med 15% 
av de kända arterna. Mindre än 

1% av  havet är skyddat och 

enligt Nagoyaavtalet skall 10% 
skyddas. 

http://www.ecosys.or.jp/eco-japan/language/english.htm
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5.1.4. The Nature conservation Society of Japan  
(NACS-J) 
 

NACS-J är en av Japans största naturvårdsorganisationer med 12 000 individuella 

medlemmar och totalt ca 21 000 medlemmar. Kansliet finns i Shinkawa Tokyo 

och har 24 anställda som sysslar med policyfrågor, information, opinionsbildning, 

utgivning av tidskriften ”Shizen Hogo” (Naturvård) med 6 nummer om året, 

medlemsregistering och administration. Dessutom finns 10-15 deltidsarbetande 

och mellan 1000-1500 volontärer och supporters i lokala projekt. Många av dessa 

arbetar med miljöövervakning i lokala områden. Kontoret är indelat i fem avdel-

ningar: Naturskydd; Forskning; Utbildning; PR; och Administration. Man kan 

vara medlem både som individ, familj, ungdom, grupp, företag eller som suppor-

ter för en särskild aktion. Antalet medlemmar minskar både som individuella och 

grupper där bl.a. sammanslagningar av kommuner bidrar. Det pågår en reform av 

förvaltningsstrukturen i Japan där mer ansvar ska läggas över på regional nivå, 

från både statlig och lokal nivå. 

 

Teppei Dohke som jag träffar den 25/4 är ansvarig för internationella relationer, 

men är samtidigt generalsekreterare för IUCN-samarbetet i Japan och projektet att 

implementera Aichi-målen i Japan. Hans bakgrund är en universitetsexamen i 

filosofi. Organisationen föddes 1949 som en protest mot vattenkraftsutbyggnad i 

Ozegahara och utvecklades sedan till Japans första officiellt erkända naturvårds-

organisationen 1951. 40 % av inkomsterna kommer från medlemsavgifter och 

donationer. Resterande inkomster är projektmedel, bidrag, och avkastning från 

medel. Bland projekten som organisationen jobbar med finns skydd av vatten runt 

Okinawa. Bl.a. Henoko som är det största sjögräsområdet och hotas av ett nytt 

militärt flygfält, och Awase tidvattenkust vid Nansei. På gränsen mellan Gunma 

och Niigata har föreningen arbetat för att skydda ett 10 000 hektar stort skogs-

område som hotas av dammbygge och skidanläggning. Projektet heter Akaya och 

syftar till att ta ett helhetsgrepp på skogsmiljön i samarbete med lokala adminis-

trationer och myndigheter. Tanken är att området ska bli ett visningsobjekt och 

pilotområde för hållbart skogsbruk.  

 

Ett liknande projekt sker i staden Aya på Kyushu där man tillsammans med 

staden försöker skapa en helhetslösning för att bevara biologisk mångfald. Om-

rådet blev biosfärsområde (MAB) 2012 och är det femte MAB-området i Japan. 

De 4 tidigare skapades på 1980-talet i forskningssyfte och flera av dem har fallit i 

glömska. Utbildning av unga är en viktig del i Aya-projektet. Äldre vet ofta mer 

om samspelet mellan människa och natur. Kärnområdet är en vintergrön lager-

skog med kulturmarker i marginalerna. Man har också hjälpt till att ta fram en 

lokal strategi för bevarande av biologisk mångfald i området. Teppei presenterar 

mig för projektledaren för Aya-projektet och vi diskuterar möjligheten att besöka 

området i början av maj. 

 

Föreningen fortsätter sitt arbete i Oze-området med nationalparken och gröna 

korridorer. Föreningens direktör sitter med i nationalparksstyrelsen och arbetar 

med att bevara Shibuzu-san, ett berg som planerades bli skidort, samt problemen 

med erosion från alla besökare. Man har också problem med den ökade 

populationen av shikahjort som överbetar vegetationen. Föreningen har en lång 

tradition av utbildning av naturvägledare som är volontärer och leder lokala 

naturstudier. 450 kurser har genomförts under 35 år för över 25 000 personer. 

Fokus är tätortsnära naturvård med lokalt intresserade. Sedan 1960 är NACS-J 

medlem av IUCN och den japanska samarbetsgruppen. 

Föreningen har tagit fram 
SISPA, Strategic Information 

System för Protected Areas, 

som är ett viktigt redskap i 
arbetet med att prioritera 

åtgärder. 

Japans naturskyddsförening 
bildades på 1950-talet som 

en lokal miljöorganisation 

som protesterade mot 
förstörelsen av de unika 

våtmarkerna i Oze. 
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Föreningen jobbar också med akuta naturvårdsprojekt i Nakaikemi Shichi som är 

ett Ramsar-område norr om Biwasjön där en nya shinkansenbana ska dras. Tran-

sportmyndigheten har gjort en MKB och därefter flyttat sträckningen längre in i 

Ramsar-området! Föreningen protesterar både mot ingreppet och mot hotet mot 

att förstöra MKB-processen. Det finns möjlighet att flytta sträckningen 100 meter 

utan att göra en ny MKB, men inte åt fel håll. 

 

Man jobbar också med återuppbyggnadsarbetet efter tsunamin där staten vill 

bygga massor av murar upp till 30 meters höjd. Både föreningen och lokala sam-

hällen är ofta mer intresserade av att pengarna läggs i uppbyggnaden av städerna 

än på murar. Det finns stora summor avsatta för återuppbyggnadsarbetet och 

risken finns att det blir mycket betong för pengarna. De är också tveksamma om 

förslaget till ”rekonstruktionsnationalparken” verkligen blir genomfört eller har 

någon påverkan på naturen och återuppbyggnadsarbetet. Föreningen har gjort en 

studie av tsunamins skador och på vissa platser har natur återskapats. De tror att 

besluten blir bättre om de fattas lokalt av människorna i området än av myndig-

heterna som vill bygga höga skyddsmurar. Jag tar upp problematiken med fiske-

näringen och hur den ska utvecklas med olika prioriteringar i de olika prefek-

turaten. NACS-J jobbar med frågan och koordinatorn är fiskare som företräder 

lokal administration av fiskerätterna. 

 

När jag frågar vilken som är den största utmaningen för organisationen svarar 

Teppei den dåliga uppslutningen av medlemmar i föreningarna. Orsaken är svår 

att precisera men en anledning kan vara bristande utbildning. Generellt är japaner 

mycket intresserade av naturen. Det är en kulturell utmaning att öka deltagandet i 

föreningslivet. 

 

Ett spännande projekt som Teppei arbetar med är implementeringen av Aichii-

målet från COP10 och genomförandet av 10-årsplanen 2020. De har tillsammans 

med kommunikatörer tagit fram ett mycket bra material för att kommunicera 

resultaten av arbetet. Alla 20 åtgärderna finns redovisade med symboler och man 

följer upp vem som åtar sig att jobba med olika åtgärder. Detta ger en bra 

överblick av arbetet, vem som engagerar sig och vilka brister som kvarstår. 

Åtgärdslistan är ett mycket bra underlag för alla aktörer för att se vilka frågor som 

är viktiga att arbeta med, och den tar även upp orsaker till förlust av biologisk 

mångfald, såsom generella stöd till miljöstörande verksamheter, främmande arter, 

traditionell kunskap, restaurering, mobilisering av engagemang etc. Man har 

bildat Japans NGO-nätverk som kallas Japan Civil Network for CBD, med fokus 

på FNs decennium för biologisk mångfald 2010-2020. Symbolen för projektet är 

Niju-Maru (20 och en dubbel cirkel som står för gott i japansk tradition). Fördelen 

är att även andra än miljöorganisationer kan använda checklistan för att se vad de 

kan bidra med, och flera företag är engagerade. Projektet startade i oktober 2011 

och varar till november 2013. Idén har spridits till IUCN internationellt och i 

Asien, men har inte ännu nått Europa i någon större utsträckning. Idag har 81 

organisationer åtagit sig 120 åtgärder. Även den nationella strategin för biologisk 

mångfald har stor nytta av projektet. 

 

Jag frågar vilka som är de största NGO och han svarar WWF, NACS-J, ECO 

Japan och WBSJ. De andra är ofta smalare organisationer som jobbar med en 

specifik fråga, t.ex. Ramsar eller CITES. De tre bästa exempel som föreningen 

jobbar med är Utbildningsprojektet, Akayaprojektet och Ayaprojektet. 

 

 

Kontaktperson Mr. Teppei Dohke  

Secretary General, Japan Committee for IUCN, c/o Nature Conservation Society 

of Japan, Mitoyo Bldg.2F, 1-16-10 Shinkawa, Chuo-ku, Tokyo 104-0033, Japan 

Akayaskogen i centrala Japan. 

Restaurering av skog i Akaya. 

Ayaskogen på Kyushu där 
föreningen driver ett 

naturvårdsprojekt tillsammans 

med kommunen. 

Tsunamidrabbad kust vid 
Miyasaki 
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5.1.5. Japan Committee for IUCN 
 

Vid mitt besök hos NCS-J och Teppei Dohke övergick vi i slutet av mötet att 

prata om IUCN-Japan där han är samordnare. Japan har en nationell kommitté för 

internationella naturvårdsunionen som består av 22 medlemmar. Av dessa är två 

statliga institutioner; utrikesdepartementet och miljöministeriet och övriga ideella 

organisationer. Generalsekreterare är Teppei Dohke från NACS-J och ordförande 

Mr. Masahito Yoshida, Professor, University of Tsukuba. Sammanslutningen 

bildades 1980 när en naturvårdsstrategi presenterades för Japan. 2001 blev kom-

mitten accepterad som en nationell samarbetspartner av IUCN. Medlemmar i 

sammanslutningen är; National parks association of Japan, Nature conservation 

society of Japan, Japanese Association of Zoo and Aquariums (JAZGA), WWF 

Japan, Wild Bird Society of Japan, Japan Center for Human Environmental Prob-

lems, Japan Wildlife Research Center, Elsa Nature Conservancy, The Institute of 

Regional Study- Okinawa University , Japanese Association for Wild Geese Pro-

tection (JAWGP) , Nippon Keidanren Committee on Nature Conservation 

(KNCF) , Biodiversity Network Japan , Wildlife Rescue Veterinarian Association 

of Japan, Sea Turtle Association of Japan , Kamehameha Okoku , Institute for 

Global Environmental Strategies(IGES) , Japan Wildlife Conservation Society  , 

Japan Wetland Action Network , Japan Environmental Education Forum och Save 

the Dugong Campaign Center. 

 

Kontaktperson Teppei Dohke (Mr.) Secretary general, Japan Committee for 

IUCN c/o Nature Conservation Society of Japan Mitoyo Bldg.2F, 1-16-10 

Shinkawa, Chuo-ku, Tokyo 104-0033, Japan 

Författaren och Teppei Dohke vid mötet på föreningens kansli den  25 april 2013. 

http://www.jazga.or.jp/
http://www.wwf.or.jp/eng/
http://www.wwf.or.jp/eng/
http://www.wbsj.org/
http://www.hino.meisei-u.ac.jp/econ/inoueh/
http://www.hino.meisei-u.ac.jp/econ/inoueh/
http://www.jwrc.or.jp/
http://www.elsaenc.net/eng/index_e.htm
http://www2.okinawa-u.ac.jp/chiken/
http://www2.okinawa-u.ac.jp/chiken/
http://www.kt.rim.or.jp/~hira/jawgp/
http://www.kt.rim.or.jp/~hira/jawgp/
http://www.keidanren.or.jp/kncf/en/index.html
http://www.keidanren.or.jp/kncf/en/index.html
http://www.bdnj.org/index_E.html
http://www.wrvj.org/
http://www.wrvj.org/
http://www.umigame.org/E1/turtlepowerstyle2.html
http://www2.wbs.ne.jp/%7Ekamechan/
http://www.iges.or.jp/en/index.html
http://www.iges.or.jp/en/index.html
http://www.jwcs.org/english/index.html
http://www.jawan.jp/index-j.html
http://www.jeef.or.jp/english/index.html
http://www.sdcc.jp/enew/index.html
http://www.sdcc.jp/enew/index.html
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5.1.6. WWF Japan 
 

Organisationen startades 1971 och har sitt huvudkontor i Tokyo. WWF Japan 

arbetar med många olika projekt nationellt och internationellt, t.ex. Naturvårds-

arbete i Nansei Shoto-arkipelagen, skogsfrågor, sötvattensfrågor, marina frågor, 

djurliv, klimatförändring och giftiga kemikalier. Japan är en av de största virkes-

importörerna i världen och ligger långt efter Europa och USA när det gäller kemi-

kalielagstiftning. Organisationen hade 69 anställda på kansliet år 2011. 300 

företag och 42 000 privatpersoner stöder verksamheten. 

 

Efter många försök med brev, mail och kontakter via kollegor och hjälp från 

andra organisationer i Japan lyckas jag äntligen i januari 2014 få till stånd ett 

möte med WWF Japan. Den 16 januari klockan 15:00 träffar jag Akiko Ishihara 

som är kommunikationsdirektör på kansliet i Tokyo. Hon presenterar kort 

organisationen och överlämnar mig sedan till Shigeki Komori som har arbetat 25 

år i WWF med många olika naturvårdsprojekt över hela jorden. Nu har han blivit 

uppmanad av sin läkare att stanna i Japan av hälsoskäl och arbetar främst med 

insamling och marknadsföring. Hans långa vistelse utomlands gör att han pratar 

mycket bra engelska. Vi har ett långt samtal kring en presentation som han visar 

mig. 

 

WWF Japan har två fokusområden – naturskydd och livsstilsfrågor. När det gäller 

naturskydd så styrs detta mycket av de internationella prioriteringarna och man 

har koncentrerat verksamheten till några viktiga områden. I Japan är det främst 

vid korallreven mellan Ishigaki och Iriomote som man är verksam och bl.a. har 

byggt upp ett forskningscenter kring korallrev. Man försöker nu få större lokalt 

engagemang och det har bildats en lokal förening, ”Solrosen”, som man i 

framtiden vill driva arbetet genom och stödja. När det gäller livsstilsfrågor jobbar 

man mycket med ekologiska fotavtryck för att visa hur konsumtionen i Japan 

påverkar andra länders natur. Man försöker också lansera certifiering som FSC i 

skogsbruket och ASC i fisket. FSC är redan väl fungerande medan ASC är under 

uppbyggnad. Nästa månad förväntas det första certifikatet delas ut. Bakgrunden 

hos de som arbetar på kontoret är varierande med både biologer, jurister och 

kommunikatörer. I riktlinjerna för verksamheten står att 80 % av omsättningen 

ska gå till internationellt arbete och 20 % till lokalt arbete. Denna fördelning 

ifrågasätts dock av moderorganisationen och det blir allt mer internationellt 

arbete. 

 

Komori berättar att han bl.a. har arbetat två år på Galapagos och två år på Sumatra 

med naturvårdsprojekt. På Sumatra fanns all naturlig skog kvar år 1900 men 

sedan dess har nästan hälften försvunnit. T.ex. kommer 30 % av allt kopierings-

papper i Japan från regnskogarna på Sumatra. Dessutom står den japanska kon-

sumtionen för en stor del av avsättningen för palmolja från plantagerna. Avskog-

ningen i Indonesien gör att landet nu är den tredje största nettoutsläppskällan för 

koldioxid. Föreningen har också kartlagt att 30 % av de skyddade områdena på 

Sumatra redan är förstörda. Den viktigaste åtgärden är att påverka japanska före-

tag hur de bedriver sin verksamhet och importerar varor från området. Genom 

information går det ofta att påverka deras verksamhet. Detsamma gäller för östra 

Ryssland som också är en stor virkesleverantör till Japan. Här har man ett gott 

samarbete med WWF i Ryssland. Ett exempel som Komori tar upp är en central 

person i ett transportföretag som fick upp ögonen för effekterna av skogsavverk-

ningen på Sumatra och tog initiativ till att samla in 1 miljon US-dollar för 

restaureringsåtgärder. 

 

Klimatförändringarna börjar redan bli påtagliga även i Japan. Ett exempel är sjön 

Biwa som är den tredje äldsta sötvattenssjön i världen. På grund av minskad 

avrinning av kallt vatten från bergen runt sjön påverkas syrehalten i djupdelarna  

Föreningens kansli i Tokyo. 

Världsnaturfonden jobbar 
mycket med marina frågor. 

Bilden från akvariet på 

Okinawa. 
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Författaren och Komori på 
Världsnaturfondens kansli i 

Tokyo med föreningens 

pandamaskotar. 

och därmed livet i sjön. Under Edo-perioden var Japan stängt och tvingades klara 

sig med de resurser som fanns i landet. Genom hushållning gick det bra att för-

sörja 30 miljoner människor, däribland 1,3 miljoner i världens största stad, Tokyo. 

Med dagens tekniska kunnande borde det inte vara några problem att försörja de 

127 miljoner som nu bor här. Sedan industrialiseringen tog fart efter Meijires-

taureringen har påverkan på naturen och naturresurserna varit omfattande. Japan 

har bland annat förlorat en sjölejonart och vargen. Det globala fotavtrycket är nu 

så stort att den försörjande kapaciteten har minskat till 50 %, framför allt på grund 

av CO2-utsläpp. I den internationella jämförelsen ligger Japan på 36 plats när det 

gäller det ekologiska fotavtrycket (först kommer Arabemiratet och på femte plats 

USA) enligt statistik från 2010. Om alla skulle leva som i Japan skulle 2,5 

jordklot behövas. 

 

Jag frågar Komori vad han ser som de största framgångarna i föreningens arbete. 

Han svarar att certifieringen av fisket är en viktig framgång. Innan 1960-talet var 

fisket lokalt och reglerat av de lokala samhällena. Sedan utvecklades ett indust-

riellt fiske som har tärt hårt på resurserna. Dessutom har akvakulturerna inneburit 

en stor belastning på bottenområden genom övergödning. Tsunamin innebar bl.a. 

att mycket av näringsämnena sköljdes ut ur vikar och rensade grunda havsom-

råden. Genom att stödja en hållbar akvakultur hoppas man undvika tidigare miss-

tag. De två projekt som han är mest stolt över är stoppandet av en flygplats på 

korallreven mellan Iriomote och Ishigaki på 1990-talet (Flygplatsen byggdes 

sedan på Ishigaki) och stoppandet av en annan flygplats i Ogasawara på ön norr 

om Chichijima. 

 

WWF har ett samarbete kring klimatfrågor med SONY och Sagawakyobi (ett 

transportföretag). Sagawakyobi lyckades reducera sina utsläpp av klimatpåver-

kande gaser med 10-15 % på kort tid och samtidigt spara 10 miljoner US-dollar! 

När fler företag upptäcker att de kan spara pengar kan vi nå resultat. En annan 

framgång har varit utbildning av tullen när det gäller import av hotade djur. Nu 

fungerar arbetet mycket bättre än på 1980-talet. Han berättar även att japanska 

företag har ett mera långsiktigt tänkande än västerländska eftersom de är mindre 

beroende av aktieägarna så länge bankerna ger bra lån. I Europa och USA går en 

hel del u-landsbistånd till naturvårdsprojekt vilket inte sker i Japan. Skogsfrågor-

na i Japan är speciella eftersom skogsbruket håller på att stagnera helt. Det är 

betydligt billigare att importera virke än att producera det själva. Fram till 1960-

talet fungerade skogsbruket bra och stora investeringar gjordes i planteringar. 

Idag sker mycket lite gallring och skogen står tät och förvuxen vilket leder till 

ökad erosion då fältskiktet saknas. Under de 25 år som Komori arbetat på WWF 

har antalet anställda på kansliet ökat från 15 till 70. 
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Asian club 
 

Genom Fru Furukawas engagemang i Asian club fick jag möjlighet att delta i 

flera aktiviteter som denna grupp inom Wild Bird Society Japan deltar i. Asian 

club är en grupp med frivilliga översättare som hjälper föreningen med olika 

översättningar mellan främst engelska och japanska men även andra asiatiska 

språk. Fru Furukawa arbetar tre dagar i veckan på föreningens kansli och 

samordnar verksamheten. Alla i gruppen är pensionärer och har tid för att hjälpa 

till med översättning och ordna egna aktiviteter.  

 

Den 12/5 fick jag möjlighet att följa med Ueno-san och några andra i gruppen för 

att se den sällsynta asiatisk paradisflugsnappare (Terpsiphone paradisi) 

som har sina nordligaste häckningsplatser kring Tokyo. Arten är tropikflyttare och 

mycket speciell med sina långa stjärtfjädrar. På grund av regnskogsavverkning i 

sydostasien där fåglarna övervintar har arten minskat kraftigt. Mitt intryck av 

fågelskådare i Japan är att de är mycket mer avslappnade och mindre inriktade på 

att se sällsynta arter eller kryssa som det heter när man samlar på sedda arter. 

Fotografer däremot är mer intresserade av att få bilder på alla arter eller speciellt 

sällsynta arter och vid vårt besök söder om Tokyo stod ett 20-tal fotografer med 

långa teleobjektiv under boet där paradisflugsnapparen häckade. Troligen stör de 

fåglarna en hel del med sitt närgångna fotograferande. 

 

Den 1-2 juni fick jag följa med Asian club till Hakuba i de norra delarna av Japan 

Alps för en 12 timmars artrace då så många arter som möjligt skulle ses. Ett 40-tal 

lag tävlade på olika platser i landet. Men det gäller inte bara att se så många arter 

som möjligt utan också att samla in så mycket pengar som möjligt till fågelskydd. 

Den som lyckas bäst i de både uppgifterna vinner och under flera år har Asian 

club vunnit denna tävlig genom både duktiga fågelskådare men även duktiga 

insamlare. Vi lyckades se 82 arter under de 12 timmarna i många olika miljöer 

från floddalarna till snöklädda bergssluttningar. 

 

Ytterligare två gångar har jag träffat medlemmarna i Asian club i Tokyo och haft 

mycket givande diskussioner om fågelskydd och naturen i Japan. Jag är mycket 

tacksam för gruppens gästvänlighet och engagemang och möjlighet för mig att 

träffa dem. De gav många värdefulla kommentarer för min studie av naturvårds-

arbetet i Japan. 

 

Asian Club på exkursion för 
att se asiatisk paradisflug-

snappare (Terpsiphone 

paradisi) Ett stort antal 
fotografer visar var ett par 

häckar. 

Asian Club på Birdathon i 
Hakuba den 2/6 2013. 
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5.1.8. Hiroyoshi Higuchi 
 

Mötet med Hiroyoshi Higuchi, professor emeritus vid The University of Tokyo 

och nu projekt professor, Keio University, skedde torsdagen den 3:e oktober 2013 

15:15-16:45. Fru Furukawa hade organiserat mötet med Higuchi. De har tidigare 

jobbat tillsammans på Wild Bird Society Japan där han var chef för forsknings-

centret 1988 till 1994. Därefter fick han en professuren vid Tokyo Universitet 

som han behöll fram till pensioneringen 2012. Efter pensioneringen fick han ett 

nytt jobb på det privata universitetet Keio i utkanten av Yokohama där vi träffas. 

Rummet är trevligt och fyllt med böcker, de flesta handlar såklart om fåglar. Här 

finns Lars Jonsson fåglar i Europa och enligt Higuchi en av världens bästa fågel-

böcker. Hela campus är trevligt i modern design från 1980-talet med stora lum-

miga ytor mellan de modernistiska byggnaderna. 

 

Mr Higuchi är född och uppväxt i Yokohama men gick sin grundutbildning i 

zoologi vid Universitetet i Utsunomiya norr om Tokyo. Hans främsta forsknings-

områden är evolution, ekologi och bevarande av biologisk mångfald (främst 

fåglar). Han har en trevlig hemsida på engelska som beskriver hans forskning 

kring öekologi, parasitism av gök, intelligent beteende hos fåglar, flyttning och 

satelitföljning, konflikter mellan djur och människan samt klimatförändring och 

biologisk mångfald. 

 

Vi börjar att prata om de begränsningar som finns i NGOs som t ex WBS-J. På 

universiteten finns omfattande forskning och ett växande intresse för naturvård. 

När Higuchi började studera fanns inga kurser eller intresserade lärare men idag 

är intresset stort och växande. Vi kommer in på satelitövervakning av flyttfåglar 

och han tar upp tofsbivråk ( Pernis ptilorhynchus) som lever på bin, getingar och 

honung samt asiatisk paradisflugsnappare ( Terpsiphone paradisi) som båda har 

minskat kraftigt sedan 1980-talet. Detta beror främst på habitatförlust i de 

tropiska länder där fåglarna övervintrar. En stor del av avverkningarna av tropiskt 

timmer har gått till den japanska marknaden så orsaken finns i landet. Liknande 

problem har arter som gulbrynad narcissflugsnappare ( Ficedula narcissina) och 

nattskärra (Caprimulgus europaeus). 
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Mr higuchi är mycket intresserad av kulturlandskapet (Satoyama) och har hållit 

flera bildvisningar i samband med konserter de senaste åren. Nästa konsert är den 

17/12 i Yokohama och jag får flera inbjudningar. Han var nyligen i Taiwan och 

såg en reporter som höll på att göra ett TV program om Satoyama där. Jag 

berättar om Urban Emanuelsson som håller på med en bok om kulturlandskapet i 

nordöstra Asien. Higuchi beskriver Satoyama med nyckelorden hållbart och 

mosaik där många växter och djur kan leva tillsammans. Här finns så många 

habitat på liten yta. Han har skrivit en artikel tillsammans med Richard Primack 

om Satoyama och naturvård i Biological conservation 142:1881 (2009). Primack 

har skrivit en textbok om naturvårdsbiologi och var gästforskare vid universitetet 

3 månader. Den största utmaningen för bevarandet av Satoyama är skötseln och 

att det idag bor allt färre människor på landsbygden och ingen som vill ägna sig åt 

skötseln. Ceder- och cypresskogar har planterats och ingen vill idag ta hand om 

dessa. Viss ersättning och stöd ges från städer och kommuner men annars är det 

svårt att fortsätta. 

 

Jag frågar om de största hoten mot naturen i Japan. Higuchi svarar habitat förlust 

som det största hotet. Sedan tar han upp kärnkraftsolyckan i Fukushima och 

särskilt påverkan på den marina miljön. Det finns en hel del studier redan på 

effekterna på fågellivet med minskad populationsdensitet. En forskare som 

studerar detta är svensken Anders Millner i Paris.  

 

Ett annat hot är alla vindkraftverk som skall ersätta kärnkraften. Särskilt problem-

atiskt är detta vid goda vindförhållanden där både effekten är bra och många 

fåglar som t ex rovfåglar trivs. Sedan sker en omfattande habitatförstörelse när 

man bygger vindkraftparker tätt. 

 

Vi pratar sedan om förlusten av tidsvattenzoner och grunda havsområde som till 

största delen är exploaterade. Ett kvarvarande område i utkanten av Tokyo är 

Ramsar område och skyddat men förändras genom sjögrästillväxt. Man röjer 

manuellt men det kommer tillbaka snabbt. Platsen heter Ishiyatsu higata och har 

ett mycket påkostat besökscenter. 

 

Ytterligare ett allvarligt problem är invassiva arter. Ett exempel är mungos som 

förts in i landet och som idag skapar stora problem på t ex Okinawa. Eftersom 

Japan är en önation finns många endemiska arter och skadan blir snabbt stor med 

införsel av nya arter. T ex har introduktionen av vesslor på ön Isu skapat stora 

problem. Ett annat problem är den påverkan som japansk konsumtion har i andra 

länder och som indirekt påverkar biologisk mångfald. 

 

Jag frågar vad som är bra i dagens naturvårdsarbete. Higuchi kan känna att 

intresset för fåglar och naturen har ökat kraftigt och fortfarande ökar. Han ifråga-

sätter dock hur de statliga myndigheterna spenderar sina pengar på stora projekt 

som Toki och storken samt påkostade besökscentra när de inte klara att sköta 

skötseln och bemanningen av naturen. Higuchi kan också känna att den politiska 

diskussionen tar fart, tidigare vågade folk inte ifrågasätta politiker och tjänstemän. 

Det finns även en större lyhördhet hos beslutsfattare att höra olika gruppers 

åsikter. Intresset för miljön har ökat främst lokalt och en mängd små miljögrupper 

har startat. 
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5.1.8. Noritaka Ichida 
 

Fågelskyddsarbetet i östra Asien har utvecklats enormt under de senaste decen-

nierna och en person som betytt mycket för denna utveckling är Noritaka Ichida. 

Det är tack vare eldsjälar som Ichida som framtidsutsikterna för tidigare hotade 

fågelarter i östra Asien ser mycket ljusare ut än för bara några år sedan. Jag hade 

förmånen att få träffa Ichida den 5:e oktober 2013 i Yambaru på norra Okinawa 

där han nu bor som nybliven pensionär. 

 

Vädrets makter var inte med mig när jag tittade ut från pensionatets fönster denna 

tidiga lördagsmorgon i Ogimi på norra Okinawa. Den 22:a tyfonen för året hade 

satt riktning på ögruppen med kraftiga regnbyar och hårda vindar. Ichida hämtade 

mig och vi gav oss ut i ovädret för att leta efter den endemiska okinawarallen som 

bara finns kvar i ca 1000 exemplar i de täta skogarna i Yambaru. Vi har tur och 

får ganska snart se en individ som förskräckt springer över vägen framför bilen. 

Biltrafiken är ett av de främsta hoten mot arten och man har försökt vidta olika 

åtgärder för att minska antalet påkörda rallar. Ichida är dock kritisk till flera av 

åtgärderna som till och med har ökat antalet trafikdödade fåglar. Tidigare slog 

man vegetationen i vägkanterna för att bilisterna skulle hinna se fågeln i tid innan 

den sprang över vägen. På senare år har man istället byggt betongslänter för att 

slippa underhållet och dessa gör det svårt för fågeln att ta sig upp från vägbanan 

med ökad risk för påkörning. 

 

På östra sidan av halvön finns ett antal grisfarmer dit rallar brukar söka sig för att 

hitta föda i skogsbrynen. Här får vi möjlighet att studera den vackra fågeln lite 

närmare inifrån bilens skydd. Det är inte många som bor på den norra delen av ön 

som till största delen täcks av täta subtropiska skogar med en enastående biolo-

gisk mångfald. Okinawarallen lyckades hålla sig okänd ända fram till 1982, då 

den först beskrevs som en för vetenskapen ny art. Den hade då ett mycket mer 

dolt liv och verkar ha blivit mindre skygg under de drygt 30 år som gått. Idag är 

det inte helt svårt att få se fågeln med god hjälp från erfarna skådare. Under dagen 

har Ichida-san och jag mycket givande samtal om fågelskyddsarbetet i Japan och 

de erfarenheter han fått av 20 års internationellt arbete i Birdlife International 

Asia. Jag får även möjlighet att träffa hans fru Tomiko som också har varit 

engagerad naturvårdare i 40 år och har mycket att berätta om fågelskyddsarbetet 

på Okinawa och det skolprojekt som hon drivit i 24 år. 

 

Både den ekonomiska och tekniska utvecklingen i östra Asien har varit enaståen-

de med början i Japan på 1950-talet och sedan vidare i Korea, Singapore, Taiwan 

och idag i flertalet länder med Kina som ledande ekonomi. Men utvecklingen har 

också en baksida, med omfattande utsläpp av föroreningar, avskogning, exploate-

ring för städer, fabriker och infrastruktur, samt intensifierat markutnyttjande och 

fiske. Den biologiska mångfalden har haft svårt att klara den omfattande föränd-

ringen av miljön och många arter minskar kraftigt. Naturskyddsarbetet har kom-

mit igång sent, men håller nu på att bli bättre organiserat och nå framgång. 

Utmaningarna är dock fortfarande stora och hastigheten med vilken den 

ekonomiska utvecklingen sker i många länder gör att miljöarbetet ofta kommer i 

andra hand. 

 

Ichida fick sitt naturintresse i mycket unga år och valde att utbilda sig till biolog. 

Hans examensarbete handlade om fåglar och han blev tidigt engagerad i fågel-

skyddsarbetet. Det var därför naturligt att fåglar blev det huvudsakliga intresset 

för hans fortsatta yrkesliv. Redan 1970 började han på den ideella organisationen 

Wild Bird Society Japan som skulle komma att bli hans arbetsplats i 30 år. Detta 

är en organisation som bildades 1934 och som under de första decennierna drevs 

ideellt av fågelintresserade. Under den kraftiga industriella expansionen på 1950- 

och 1960-talen skedde flera otäcka miljökatastrofer som väckte miljöengagemang  
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och satte fart på miljöarbetet i Japan. Både myndigheter och privata företag inves-

terade i miljöarbetet och det gavs möjligheter för de ideella naturorganisationerna 

att expandera och skaffa anställd personal. Ichida blev snart en drivande kraft i 

föreningen och från och med 1975 var han chef för föreningens kansli och 1995 

även för dess forskningsavdelning. 

 

Några av de framgångar som Ichida-san är mest stolt över är skapandet av för-

eningens första fågelskyddsområde Utonai-Cow på södra Hokkaido som sedan 

har följts av fler. Idag har föreningen elva egna fågelskyddsområden med attrak-

tiva besöksanläggningar och ett 40-tal fågelguider som arbetar vid anläggnin-

garna. På 1970-talet var den illegala nätjakten på småfågel omfattande trots att 

den förbjöds redan 1947. Man uppskattade att fyra miljoner fåglar dog under 

höstflytten varje år för att bli delikatesser på matbordet. Genom opinionsbildning 

och förebyggande arbete lyckades man begränsa jakten och så småningom 

upphörde den helt. 

 

Under Ichida-sans ledning växte WBS-Japan till en av de största naturvårds-

organisationerna i Japan med över 40 000 medlemmar och 90 lokala föreningar. 

Föreningen blev en viktig aktör i det nationella naturvårdarbetet och deltog i 

många viktiga strategiska arbeten såsom inrättande av Ramsar-områden, national-

parker och naturskyddsområden. Redan tidigt spelade föreningen en viktig roll 

internationellt för att få andra östasiatiska länder att ansluta sig till Ramsar-

konventionen och skydda viktiga rastlokaler för flyttande arter. Ichida-san var 

pådrivande för att utveckla föreningens internationella arbete och bidrog bl.a. till 

att de viktiga rastplatserna för tranor i Ostasien fick bättre skydd. Han var bland 

annat engagerad i bildandet av det första privata fågelskyddsområdet vid 

Muraviovka i östra Ryssland. För att lära sig mer om tranornas flyttvägar flög han 

t.o.m. efter tranorna i ett ultralätt flygplan när de flyttade norrut mot Korea. Vid 

ön Tsushima intill gränsen blev han tvungen att vända, men erfarenheten gjorde 

att han beslutade sig för att säkerställa flyttvägarna vilket resulterade i Japan-

Korea Migratory Bird Protection Treaty. Efter arbetet med att säkerställa 

tranornas flyttvägar har liknande arbeten gjorts för gäss och änder. Det är en stor 

bedrift att lyckas samla de många länderna i östra Asien med sina politiska kon-

flikter och nå gemensamma överenskommelser för att hjälpa fåglarna som inte ser 

några nationella gränser. 

 

Under 1990-talet tog det internationella arbetet allt mer av Ichidas tid och han var 

drivande för att samordna BirdLife Internationals asiensamarbete. Som ord-

förande i det nybildade BirdLife Asias styrelse var han med om att ställa samman 

Asian Red Data Book (en sammanställning av hotade arter i Asien), inventera 

särskilt viktiga fågellokaler och skapa ett kansli för organisationen i Tokyo i 

början av 2000-talet. Samtidigt lämnade Ichida sin tjänst som chef för WBS-J och 

tog över ansvaret för BirdLife Internationals asiatiska avdelning. Här stannade 

han fram till pensioneringen år 2011. Men förutom det omfattande arbetet med att 

leda fågelskyddsarbetet i Ostasien hann han även med att vara medförfattare till A 

Field Guide to the Birds of Korea och A Field Guide to the Waterbirds of Asia. 

Han blir också invald i BirdLife Internationals styrelse och sitter där under fyra år 

i mitten av 00-talet, bland annat som vice ordförande. Det är en naturlig resa för 

denne engagerade fågelskyddsambassadör som hela sitt liv kämpat för att skapa 

samverkan för att lyckas med bevarandearbetet. 

 

Idag har BirdLife Asia flera viktiga projekt på gång för att samordna fågelskydds-

arbetet i Ostasien. Artskyddsarbetet är ständigt aktuellt, med särskilt fokus på vik-

tiga rastlokaler, häckningslokaler och ett särskilt projekt för havslevande arter och 

havsekosystemen. Skogsavverkningen i tropikerna är ständigt en viktig fråga och 

har stor betydelse för många tropikflyttande arter. Organisationen har även ett sär-

skilt projekt för att jobba tillsammans med stora företag som på olika sätt kan  
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bidra till att förbättra situationen för fågellivet. En allt mer viktigt fråga är arbetet 

för att minska och mildra effekterna av klimatförändringar. Det internationella 

nätverket är oerhört viktigt för att sprida kunskap och erfarenheter, och för att 

samordna aktiviteter så att de blir så framgångsrika som möjligt. 

 

Sedan 2011 är Ichida pensionär och har flyttat till den sydliga ön Okinawa där 

hans fru bott i över 20 år medan hennes man åkt världen runt och haft Tokyo som 

sin arbetsbas. De åkte hit tillsammans första gången redan på 1970-talet och 

Toyoko blev med ens förtjust i den speciella naturen och den enastående mång-

falden. Det var svårare att bli accepterad av de lokalt boende i området och det 

tog decennier innan hon blev riktigt accepterad och hennes arbete bar frukt. 

Tillsammans med skolans lärare införde Toyoko obligatorisk fågelskådning på 

schemat redan 1988. Varje morgon ägnade eleverna en kvart till en halvtimma åt 

att studera fågellivet i och omkring byn. Uppgifterna dokumenteras och samman-

ställs och många av eleverna gör sedan specialarbeten kring uppgifterna. Många 

av arbetena har vunnit pris i regionala tävlingar. Intresset har blivit så stort att 

sommarlovsaktiviteter anordnas varannan dag, då barnen frivilligt går upp halv 

sex för att kunna jämföra med uppgifterna som normalt samlas in två timmar 

senare. Det mest imponerande är att när eleverna kommer upp i högstadiet så 

uppvisar den lilla byn klart bättre resultat när det gäller koncentrationsförmåga 

och studieresultat. Den enda förklaringen är det kreativa fågelskådandet som 

skiljer sig från övrig mer traditionell inlärning. Ytterligare en intressant sak med 

den lilla byn med 300 invånare är att detta är den plats på jorden där invånarna 

lever längst. Det har naturligtvis gjorts vetenskapliga studier och de påvisar 

främst tre orsaker till den långa livslängden: hälsosam kost, hälsosamt klimat och 

social trygghet. Sammanhållningen i den lilla byn är mycket stark och det är 

ingen risk att någon känner sig utanför. Bland annat träffas alla vuxna kvinnor 

varje dag för gemensamma samtal. 

 

Toyoko och Noritaka Ichida. 
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Nu kämpar paret Ichida för att Yambaru skall bli nationalpark och utsikterna är 

goda. Miljöministeriet har ett förslag klart och det handlar nu mest om att få 

lokala intressen att acceptera och engagera sig i projektet. En ny lokalt förankrad 

naturvårdsorganisation har skapats och ger goda förhoppningar för framtiden. 

Ichida har dessutom fått ett nytt intresse i fjärilar och ägnar mycket tid åt att 

dokumentera fjärilsfaunan på Okinawa och värna om dess viktigaste lokaler.  

 

Ichida sammanfattar sina erfarenheter från 40 års naturvårdsarbete med vikten av 

att arbeta med människor och börja tidigt. Det räcker inte med att kunna allt om 

fåglarna och deras biologi. För att lyckas med att bevara fåglarna måste män-

niskor ändra sitt beteende och då gäller det att kunna skapa förtroende hos män-

niskor för att få gehör för sina synpunkter och önskemål. Det är också väldigt 

viktigt att intressera den yngre generationen för fåglar och natur. Deras inställning 

till naturen kommer att bli avgörande för situationen om 30 år. Under sina 40 

aktiva år för fågelskyddet har Ichida sett stora förbättringar och samhällets syn på 

bevarandearbetet har förändrats radikalt. Ändå är han orolig för framtiden och de 

negativa trender som pågår. Många av tropikflyttarna i Japan har minskat kraftigt 

och indirekt är Japan ansvarigt genom sin handel med länder i området. Framtida 

klimatförändringar utgör ett stort hot och än ser vi få åtgärder för att minska 

riskerna. Vi hoppas båda att Yambaru kommer att vara lika fantastiskt i framtiden 

som det var vid mitt besök hösten 2013. 

 

Trädormbunkar i skogen på 
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5.2. Besök på intressanta platser och projekt 
Karta med platserna som besökts: 

5.2.1. Sado Japanese Crested Ibis Conservation Center 
 

Den 29-30 april 2013 besökte jag ön Sado. Sado är en mytomspunnen ö som 

ligger i havet norr om huvudön Honshu. Hit skickades politiska fångar och 

kriminella under edoperioden för att regimen skulle bli av med dem. Bland de 

deporterade fanns en före detta kejsare och inflytelserika präster. Ön hade även 

Japans viktigaste guldförekomst och guldgruvan på norra delen av ön var i drift 

från början av 1600-talet och ända fram till slutet av 1900-talet. Sado är också 

berömt för sin trumgrupp som uppträder på festivalen varje år och turnerar runt 

världen med sin musik. Men det som ön är mest känd för är nationalfågeln Toki, 

den japanska ibisen (Nipponia nippon). Arten finns ofta avbildad äldre konstverk 

och hantverk. För 100 år sedan var fågeln mycket vanlig i Japan men på grund av 

ändrade brukningsformer, minskade våtmarker och användning av gifter min-

skade ibisen kraftigt fram till 1930-talet då endast ett fåtal återstod. Redan på 

1930-talet försökte lantbrukare m.fl. att rädda ibisen på Sado men utan framgång 

och arten fortsatte att minska. Arten blev skyddad i Japan 1952 (efter att den 

slutat häcka) och internationellt 1960. I slutet av 1970-talet fanns det bara 10 

fåglar kvar i Japan. Uppfödningsprojekt för att rädda den japanska ibisen startade 

1967 i byn Niibo-Mura på ön Sado utanför Niigata. 1981 fångades de sista fem 

vilda fåglarna in för att påbörja uppfödning i fångenskap. Det visade sig mycket 

svårt att få dem att häcka på grund av höga kvicksilverhalter i äggen. Som tur var 

upptäcktes en population med 500 fåglar i det inre av Kina och Kina gav 1999 två 

fåglar till Sadocentret för uppfödning. De fick redan första året den första unge 

som kläckts i fångenskap och året efter ytterligare två stycken. 2001 fick man 

fram hela 11 ungar från två föräldrapar. Uppfödningen gick bra och 2008 hade 

man 100 fåglar i uppfödningsprogrammet och bestämde sig för att börja släppa ut 

individer. Kejsarfamiljen var med vid det högtidliga tillfället då de första fåglarna  
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släpptes fria. Dessa första friflygande Toki var först rastlösa och flög kors och 

tvärs mellan ön och fastlandet innan de lugnade ner sig och insåg att det var bäst 

att stanna tillsammans på Sado. Det dröjde dock till 2012 innan den första häck-

ningen i det fria lyckades och man fick fram åtta ungar. För första gången på när-

mare 50 år häckade nu ibisen åter i Japan. Idag finns 60 friflygande fåglar och ca 

100 i uppfödningsanläggningarna. Projektet leds av miljöministeriet i samarbete 

med regionala och lokala myndigheter. 

 

En besöksanläggning har funnits i några decennier men fåglarna har varit svåra att 

se på 20 meters avstånd genom många stängsel och det var mycket glädjande att 

se den nya besöksanläggningen som öppnade 2013. Här finns glasrutor vid grun-

da vattensamlingar med enkelriktat glas så att fåglarna inte störs. Besökarna kan 

stå på mindre än en meters avstånd och studera de tre individer som finns i vol-

jären. Det är ett par och en ensam hanne vilken har ett tufft liv och hela tiden blir 

bortjagad av den större hannen. Varje dag matas djuren med vitaminberikat kött 

på en särskild matplats och småfisk släpps ut i de grunda dammarna för att djuren 

skall lära sig skaffa levande föda. Tokins favoritfiskar har blivit så dyra att man 

idag tvingas importera dessa från Kina. 

 

För att öka tillgången på föda har man arbetat aktivt med att ställa om risodlingen 

till ekologisk odling med mer föda åt fåglarna. Ca 300 hektar är omställda och 

lantbrukarna får nästan dubbelt så mycket betalt för det ”toki-certifierade” riset. 

Tokin är också mycket viktig för turismen och en symbol för Sado och Japan. När 

man anländer till ön möts man av stora affischer med fågeln och överallt träffar 

man på souvenirer, kakor, ris och olika drycker med den japanska ibisen som 

symbol. Det verkar som om fåglarna klarar sig bra i frihet och inte har några 

problem att hitta föda åt sig själva och ungarna. Under häckningssäsongen är de 

dock mycket skygga, men de blir lättare att observera under sensommaren och 

hösten när de flyger omkring i flockar i sökandet efter föda. Jag åkte omkring 

med hyrbil en dag och lyckades bara se en vild fågel på ganska långt avstånd. Den 

är oerhört vacker då den flyger upp i motljus med sin rosafärgade fjäderdräkt och 

mörka hals. Senare under säsongen blir fåglarna mindre skygga och ses ofta i 

stora familjegrupper då de söker föda nära vägarna. 

 

15 minuter med bil från hamnen i Ryotsu finns ”Sado Toki Forest Park” intill 

Sado Crested Ibis Consevation Center som drivs av miljöministeriet i Niigata-

prefekturatet.  

På det nya besökscentrat som 
öppnade våren 2013 kommer 

man mycket nära fåglarna 

som inte störs tack vare de 
enkelriktade fönsterglasen. 
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5.2.2. Hanzaki center 
 

I bergen norr om Himeji, strax sydväst om Fukuchiyama finns den sällsynta 

japanska jättesalamandern. I en gammal skola har några entusiaster under ledning 

av Tochimoto-san byggt upp ett center för forskning och information om den 

japanska jättesalamandern som historiskt kallas hanzaki på japanska. Här finns 

inte samma resurser som för de stora fågelprojekten, men väl en stor entusiasm 

och med små medel har man lyckats bygga upp ett center. Platsen ligger så av-

sides som det går att komma i västra delen av Honshu och det är smala slingrande 

vägar som för en hit. Buss går två gånger om dagen om man har tur. Alldeles 

intill centret ligger den flod som Tochimoto och hans kollegor har studerat under 

mer än 30 års tid. På ca en mils sträckning har de hittat ca 1500 djur över 20 cm 

och satt microchips på ca 1000 individer. I centret finns bassänger där Hanzaki 

förvaras och en stor del av de ca 160 djuren i anläggningen är hybrider med 

kinesisk jättesalamander som rensats från en flod utanför Kyoto. 

 

Den 4 maj är det öppet hus och vi kommer precis i tid för föreläsningen i den 

gamla gymnastiksalen. Professor Tochimoto berättar om hanzaki för ca 25 per-

soner däribland två amerikanska kvinnor och så jag från Sverige. Många av del-

tagarna är barnfamiljer och efter föredraget får vi möjlighet att mata djuren med 

fiskar som vi fäster på långa stänger. Jättesalamandrarna hugger snabbt och kraft-

fullt när de får vittring på fiskarna. De ligger gömda i betongrör men kommer 

fram när det väntas mat. Det är imponerande att se de meterlånga varelserna 

samlas i grupper på 20-30 individer i bassängerna. Intill finns några akvarier där 

vi får se yngel och mindre examplar av salamandrarna. Små individer får vara 

försiktiga för de blir lätt uppätna av större djur. 

 

Inne i den gamla skolan finns utställningar som liknar riktigt gamla skolmuseer 

med uppstoppade djur och burkar fulla av olika organismer. Här finns också en 

avdelning med souvenirer från olika delar av världen med jättesalamandrar. Ett 

rum har utrustning för inventering, mätning och vägning av djuren och i ett annat 

finns souvenirer att köpa. Det är en skön röra i de många rummen och korridor-

erna, och lägst bort i byggnaden ligger kontoret där personalen håller till. Centret 

är inte öppet för tillfälliga besökare utan man måste boka tid eller komma på 

någon av de dagar då man ordnar öppet hus. Under augusti månad gör man den 

årliga inventeringen då intresserade gärna får hjälpa till. Under leken är djuren 

mer aktiva under dagtid och lättare att få syn på. Dagtid ligger djuren annars inne 

i en grotta eller under en stor sten och vilar för att när det blir mörkt komma fram 

en bit och vänta på att mat ska passera. 

 

Den längsta mätta exemplaret i Japan var 151 centimeter, men det finns uppgifter 

om djur på upp mot 175 centimeter. Ingen vet hur gamla de blir men ett exemplar 

som togs till Holland då den var ca 100 cm lång levde i 51 år och blev då närmare 

150 cm lång. De individer som projektet följt i området under 30 år har vuxit ca 

30 cm vilket indikerar att djur över 1 meter bör vara ca 100 år gamla. De är larver 

i 5 år och tappar sedan sina gälar och blir fullt utvecklade. Fram till ca 20 års 

ålder lever de ett undangömt liv under stenar för att inte bli uppätna. Vid ca 20 cm 

börjar de söka efter en egen grotta att försvara och locka någon hona att lägga ägg 

i. Förr åt man hanzaki men sedan 1950-talet är den fridlyst och utpekad som 

nationalt monument i Japan. I Kina äter man fortfarande djuret och det finns upp-

födning åt restauranger. Troligen har de kinesiska jättesalamandrarna kommit hit 

via restauranger i Kyoto. Hybridiseringen är ett stort hot mot den japanska 

jättesalamandern eftersom hybriderna växer snabbare och konkurrerar ut de 

japanska djuren. 

Professor Tochimoto håller 
föredrag. 

Varningsskylt vid vattendraget 

Matning av 

jättesalamandrarna. 

Tochimoto visar och berättar 
om jättesalamandrarna. 
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5.2.3. Toyooka stork center (Hyogo park of the oriental 
white stork) 
 

Jag stiger av tåget i den lilla staden Toyooka i östra Japan. Regnet strilar ner men 

det är inte speciellt kallt trots att det bara är den 2:a april. Det första som välkom-

nar mig är en vacker skylt med en orientalisk vit stork (Ciconia boyciana), och 

sedan ännu en, och överallt! Staden har verkligen tagit till sig denna vackra men 

ack så sällsynta art och räddat den från utrotning. I alla sammanhang visar staden 

att den är storkstaden – på hemsidor, i turistbroschyrer, på flertalet lokala pro-

dukter, överallt syns storken. Staden har till och med byggt en fantastisk upp-

födnings- och besöksanläggning utanför staden och det är dit jag är på väg. Efter 

en bussresa på 15 minuter är jag ute på landsbygden och framme vid den stora 

anläggningen. Som vid alla turistmål kantas parkeringen av souvenirbutiker och 

små restauranger. Varje år kommer närmare en halv miljon besökare till Eko-

museum Stork. Jag går till den stora besöksanläggningen och blir väl omhänder-

tagen även om ingen kan engelska. Jag blir visad runt, får den ruvande vilda 

honan visad för mig i tubkikaren och blir placerad i biosalongen där en film på 

engelska presenterar hela projektet för mig. 

 

Den orientaliska vita storken liknar vår egen europeiska vita stork men har svart 

näbb istället för röd. Under häckningen är näbbroten röd men övriga näbben svart. 

Benen är röda och teckningen i övrigt som vår stork. Den blir ca 1,1 meter hög 

och har ett vingspann på 2 meter. Vikten är ofta 4-5 kg. Födan i Japan domineras 

av grodor, fisk, sniglar och iglar. Normalt äter de ca 500 g föda om dagen i 

fångenskap. De verkar vara stannfåglar men rör sig ut mot kusterna om vintern 

blir kall. Den kinesiska populationen flyttar vintertid ner till södra Kina och 

Vietnam. 

 

På 1950 -talet var den orientaliska vita storken fortfarande relativt talrik i Japan, 

men sedan gick det snabbt utför. 1961 häckade den sista vilda storken i närheten 

av Toyooka och 1963 startade ett naturvårdsprojekt för att rädda arten. Två 

individer fångades in för att påbörja uppfödning. 1971 fångades den sista vilda 

storken i Japan in för att ingå i avelsarbetet. Men det blev inga ungar trots flera 

decenniers försök. Alla dog tidigt och det visade sig att de hade för höga halter 

kvicksilver i sig. Besprutningen av risfälten tog fart på 1960-talet och blev döds-

stöten för arten. För att få in nytt friskt blod i uppfödningsverksamheten togs 

några ryska storkar in och strax vände lyckan. 1989 föds den första ungen i 

fångenskap efter 24 års försök.  

 

Fram till 2005 lyckas man få 100 fåglar att uppnå vuxen ålder och beslutar då att 

börja släppa ut dem. De första fem släpps ut detta år och sedan fler under åren 

som följer. Det blir stora festligheter när de första släpps ut och till och med 

representanter för kejsarfamiljen finns på plats. 2007 lyckas det första vilda paret 

få fram en unge och det är då 46 år sedan detta senast hände i Japan. De tidigast 

utsläppta storkarna fick radiosändare och flög runt en del i centrala och västra 

Japan de första åren. Riktigt trevligt var det 2009 när en vild rysk stork hittade hit 

och bildade par med en utsläppt projektstork. 

 

Intill besökshuset finns en voljär där 4-5 projektstorkar finns till beskådande och 

under mitt besök landade dessutom 7-8 vilda storkar i hägnet och gjorde sällskap 

med de vingklippta. Runt hägnet satt också 10 grå hägrar och väntade på mat. 

Hela området är över 40 hektar och består av två små dalgångar med voljärer och 

risfält som har restaurerats samt en meandrande bäck längs den stora dalgångens 

kant. Projektet har satsat mycket resurser på att återskapa det traditionella 

kulturlandskapet i kanten av dalgången och att få risodlarna att övergå till 

ekologisk odling för att skapa föda åt storkarna. Man har tagit fram en särskild 

kvalitetstämpel med storklogo som sätts på det ris som odlas ekologiskt i området.  

Frihäckande stork intill 
storkcentret i Tooyoka. 

Storkcentret i Tooyoka. 
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Odlarna får upp till dubbla priset mot vanligt ris och gör en god förtjänst på 

affären, men får jobba extra för att producera ekologiskt. Idag odlas ca 500 hektar 

ekologiskt i området. Man har också börjat hålla risfälten under vatten vintertid 

för att minska behovet av ogräsbekämpning och även ge en bättre födoresurs för 

storkarna under vinterhalvåret. 

 

I souvenirbutiken finns allt möjligt med storktema att köpa, storkkakor (vanlig 

souvenir i Japan), storksake (risvin), storkvin, storkte, storkgrönsaker, storkfigurer 

i alla former och material, storktröjor, storkhanddukar och mycket annat. Det är 

verkligen kul att se hur staden har tagit till sig storken och hur den åter flyger fritt 

i området kring Toyooka. Idag finns ett 60-tal vilda storkar i Japan och framtiden 

ser åter ljus ut. 
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5.2.4. Aya kommun 
 

I floddalen nordväst om staden Miyazaki på sydöstra Kyushu ligger den lilla 

staden Aya med 7500 invånare. Jag kommer hit den 9 maj 2013 eftersom jag fått 

tips av Naturskyddsföreningen i Japan om ett gemensamt projekt som föreningen 

driver tillsammans med kommunen. Det är en lång tågresa från Tokyo och tar 

över 14 timmar med snabbtåget shinkansen till Kagoshima och sedan lokaltåg till 

Miyazaki där jag övernattar. Nästa dag hyr jag en bil och åker norrut ca en timma 

till Aya. Staden är känd för sin miljöprofil och stadsutformning. Det började 

redan på 1960-talet då stadens invånare protesterade mot att delar av den stora 

vintergröna skogen skulle huggas ner. 90 % skrev på protestlistan och avverk-

ningen stoppades. Dessa skogar är det sista stora orörda skogsområdet med vin-

tergröna lövskogar i Japan. Staden har varit drivande för att bilda ett MAB-

område (biosfärsområde) i de norra delarna av kommunen, med skogen som 

kärnområde och odlingsmarker och stad som omland. 2012 blev Aya det första 

riktiga biosfärsområdet i Japan med både skydd och integrerad hållbar utveckling 

av samhället. Tidigare har fyra biosfärsområden inrättats, främst för forsknings-

ändamål.  Ett biosfärsområde är indelat i olika zoner med en inre kärna med 

mycket höga naturvärden. Runt denna finns buffertzoner och ytterst ett kultur-

påverkat område där hållbar utveckling och samspel med de skyddade zonerna 

sker. Konceptet är mycket intressant och visar behovet av att inte bara skydda 

utan också att integrera omland och människor i naturvårdsarbetet.  

 

Jag kör upp till informationscentret i skogens utkant uppe i bergen och påbörjar 

en hisnande vandring över den hängbro som byggts högt över bäckravinen 150 

meter längre ner. Totalt är bron 250 meter lång och en av de längsta gånghäng-

broarna i världen. När man står mitt på bron så omges man av härlig grön skog så 

långt man kan se. De många olika nyanserna av grönt visar på den stora mångfal-

den av arter som finns i trädskiktet.  Efter en härlig vandring i naturskogen med 

branta klättringar ner och upp ur bäckravinen återvänder jag till Aya. Sedan 1980-

talet satsar staden Aya stort på organisk odling och kretslopp av näringsämnen. 

Flertalet lantbrukare har delvis eller helt ställt om sin odling. Man delar in 

produktionen i olika klasser beroende på hur mycket miljöhänsyn man tar.  

Aya har utsetts till en av de 
vackraste byarna i Japan. 

Kommunhuset i Aya. 

De täta vintergröna skogarna 
är skyddade i biosfärsområdet 

och överst till höger syns 

gångbron 150 meter över 

ravinens botten. 
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Produkterna säljs gemensamt i stadens saluhall eller till andra försäljare i omgiv-

ningen. Jag parkerar på torget och går in saluhallen. Det är fullt av folk och allt är 

lokalt producerat. Utanför står en försäljare och gör reklam för solpaneler. En stor 

anläggning ska byggas inte långt från staden och även privatpersoner är intres-

serade p.g.a. de nya förmånliga reglerna för installation av solpaneler i Japan. Jag 

ser att kommunhuset ligger intill torget och går in och frågar om de har mer infor-

mation om sitt miljöarbete. En nyanställd kvinnlig medarbetare på MAB-kontoret 

tar emot mig och kan prata bra engelska. Jag får intressant information och råd 

om platser att besöka. När jag kör vidare genom den lilla staden ser jag flera stora 

banderoller med ”Ecological City” och ”Ecological School”, och staden har fått 

många utmärkelser för sitt miljöarbete. Näringsämnen tas omhand i kretslopp och 

staden arbetar med ambitiös sopsortering. Vattnet i floden är mycket rent tack 

vare den stora orörda skogen i bergen ovanför och staden värnar om vatten-

kvaliteten och minimerar utsläpp som kan förorena vattendraget.  

 

Aya anses vara ett av de vackraste samhällena i Japan och på den lilla turistbyrån 

vid torget finns en skylt som visar detta. De låga husen med gröna trädgårdar om-

gärdar det lilla gröna torget. På de skogklädda kullarna i norr skymtar det lilla 

söta slottet som återuppförts efter gammal förebild. Jag har fått veta att det skall 

finnas ännu en saluhall i utkanten av staden och kör västerut. Ute i kanten av dal-

gången möts jag av ett stort industrikomplex för livsmedel och en shoppinggata 

med ett tiotal restauranger, hotell och affärer. Det känns inte riktigt rätt med ett 

externt köpcentrum i en stad som fått pris för sin hållbara stadsbyggnad men vid 

närmare eftertanke är det kanske inte helt fel. Den gamla bymiljön skulle inte tåla 

dessa stora byggnader som drar mycket turister. Här har man skapat en öppen 

småstadsgata med goda parkeringsmöjligheter intill bryggerier, vinfabrik och livs-

medelstillverkning. Det är lite som fabriksförsäljning. Med ett antal lokala smak-

prov från den miljövänliga staden återvänder jag mot Tokyo. Utsikt över staden Aya från 
slottet. 

Saluhallen mitt i byn. 



 

 

84 

 

5.2.5. Akaya skogsprojekt 
 

Akayaprojektet leds av Nature Conservation Society i samarbete med skogsvårds-

myndigheterna och syftar till att vara ett föredöme för hållbar skogsförvaltning i 

Japan. Vid mitt besök på JNCS fick jag kontakt med ansvariga tjänstemän som 

jobbar med projektet. Tyvärr lyckades vi inte hitta en gemensam dag att besöka 

området. När jag reste till ön Sado på norra sidan av huvudön fick jag möjlighet 

att besöka Akayaprojektet på egen hand på vägen hem den 1 maj. Jag steg av 

shinkansen i Jomokogen och besökte turistbyrån som var mycket hjälpsam. De 

kände till projektet och försökte hjälpa mig med kontaktpersoner eller guider. Jag 

tog bussen till Sarugakyo onsen där jag vandrade upp i skogen på bergsslutt-

ningarna under dagen och avslutade med ett trevligt bad på ett av de publika 

onsen i byn. Norr om byn fanns en stor gräsklädd sluttning som jag tror har röjts 

för en skidanläggning. Nu höll man på att restaurera skogsmiljön och ett stort 

antal små trädplantor fanns i sluttningen. Högre upp vidtar äldre skogklädda 

sluttningar med både planteringar och naturlig blandlövskog. Målet är att skapa 

större variation i de planterade skogarna för att gynna faunan och floran i om-

rådet. På kvällen fortsatte jag med tåget till Tokyo. 

Det bergiga skogslandskapet i 
Akaya. 

Återbeskogning av öppna 
marker i Akayaområdet. 
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5.2.6. Biwako museum 
 

Den kände biologen och programledaren David Attenborough har gjort två myc-

ket intressanta program om det gamla kulturlandskapet kring Biwasjön i centrala 

Japan. Sjön som är Japans största är också en av världens äldsta sjöar och har ett 

mycket intressant växt- och djurliv med många endemiska arter. Bland annat visar 

filmerna flera av de fiskarter som lever i sjön och dess biflöden samt arter som 

vandrar upp till risfälten på våren för att leka. För att lära mig mer om sjön, dess 

ekosystem och samspelet mellan människa och natur i området, åkte jag till 

Biwakomuseet vid södra stranden av sjön den 11 november 2013. Det är en halv-

timmes resa med tåg från Kyoto och sedan lika lång tid med buss för att komma 

till den stora anläggningen intill sjön. Museet är imponerande med sin stora 

ankomsthall och utsikt över sjön. Huvudbyggnaden har två våningar med utställ-

ningar om människans historia i området, områdets geologi och en specialutställ-

ning som vid mitt besök handlade om hotade arter. I det stora annexet som man 

når via en lång korridor ligger akvariet med arter från sjön men även från andra 

sötvattensmiljöer i Japan och andra platser på jorden. Ovanpå akvariet finns en 

trevlig utställning om miljöfrågor och sjön. Utställningarna är mycket pedago-

giska och ger bra information även om man inte kan läsa den japanska texten. På 

många platser finns dessutom engelska sammanfattningar och jag köper också en 

bok om museet på engelska. Besöket på museet var mycket givande och särskilt 

spännande var det att återigen möta jättesalamandern och för första gången de 

hotade fiskarter som man föder upp i anslutning till akvariet. Bilder från utställningarna på 
Biwasjöns museum. 
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5.2.7. Iriomote 
 

Den 8-10 oktober 2013 besökte jag ön Iriomote i södra Japan. Överallt längs 

vägen på Iriomotes östra sida ser man skyltar som varnar för risken att köra på 

den endemiska iriomotekatten (Prionailurus bengalensis iriomotensis) som är en 

underart av leopardkatten. Katten anses vara akut hotad och det finns bara ca 110 

djur kvar. På japanska kallas katten för Iriomote-yamaneko som betyder bergs-

katt. På den lokala dialekten kallas djuret för yamamaya som också betyder katten 

på berget. Iriomotekatten trivs främst i de nedre delarna av de ca 460 meter höga 

bergen på ön. De uppsöker framför allt områden nära floderna, mangroveträsk, 

skogsbryn och platser med låg nederbörd. Det är en medelstor katt som blir ca 55-

60 centimeter lång och väger 3,5 till 5 kg. Pälsen är ganska mörk med ljusare 

fläckar och 5-7 mörka ränder på huvudet. Man uppskattar att iriomotekatten har 

varit åtskild från leopardkatten ca 180 000-200 000 år. Djuren är främst nattaktiva 

och vilar i grottor eller hålträd under dagen. Reviren varierar från en till sju kvad-

ratkilometer. I dieten återfinns råttor, fåglar, reptiler, amfibier, fiskar, insekter och 

blötdjur och de har få konkurrenter som rovdjur på ön.  

 

Parningssäsongen infaller tidigt på året och honan får 1-3 ungar någon gång 

mellan april och juni. Det är först på sitt andra levnadsår som de blir könsmogna. 

Normalt lever de sju-åtta år i det vilda men på grund av mänskliga faktorer kortas 

detta med flera år. Första dokumentationen av iriomotekatten kom 1965 men 

katten var känd lokalt sedan lång tid tillbaka. 1972 förklarades iriomotekatten 

som regionalt monument av den regionala regeringen och när Okinawa återläm-

nades till Japan blev den ett nationellt monument. Sedan 1994 är underarten 

skyddad som hotad art enligt djurskyddslagen. Samma år inrättades ett skydds-

område som senare samma år blev Iriomote nationalpark. 1995 skapades Iriomote 

naturskyddscenter (Iriomote Yaseisei Seibutsu Hogo Senta) för att förbättra 

förutsättningarna för katten och andra arter i området. Jag hade möjlighet att 

besöka centret som ligger på södra sidan av ön. Centret ligger en kilometer vid 

sidan av huvudvägen. Här ges bra information om djurlivet på ön och man kan se 

filmer om katten. Tidigare fanns en skadad katt på centret men den dog 2010. 

 

När Okinawa överlämnades till Japan 1972 började omfattande investeringar 

göras på öarna. 1977 byggdes den stora väg längs ostkusten som förbinder norra 

delen med den sydvästra. Sedan vägen öppnades har några katter dött i trafiken 

varje år. Med de få djur som finns kvar har detta stor inverkan på artens över-

levnad. Man har vidtagit många åtgärder som tunnlar, ränder på vägen som gör att 

det väsnas, djupa diken längs vägen. Man har också försökt återföra uppodlad 

mark till naturtillstånd vilket mött motstånd hos befolkningen. Det finns hot från 

tamkatter som konkurrerar om byten, kan sprida sjukdomar och riskerar att på-

verka populationen genetiskt. Nya hot är bland annat agapaddan som nu påträffats 

på ön och är giftig. Vi får hoppas att iriomotekatten får möjlighet att överleva och 

att den fantastiska naturen på ön får utvecklas utan alltför mycket påverkan från 

människan. 

Iriomote omges av fina 

korallrev med klarblått vatten 

och en stor mångfald av arter. 

Steve från Australien som jag 
träffade på resan. 

Öns bergiga inre täcks av täta 
subtropiska skogar och det är 

främst längs vattendragen 

man kan vandra längre in på 
ön. 
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5.2.8. Ogasawara 
 

Torsdag förmiddag den 29 november närmar vi oss den större ön Chichijima där 

också huvudparten av de ca 2500 invånarna på ögruppen bor. Av dessa bor ca 

2000 på Chichijima och resten på den andra större ön Hahajima. Namnen betyder 

Pappaön (Chichijima) och Mammaön (Hahajima). Det är dramatiska klippkuster 

som möter oss när vi åker in i den skyddade vik där det enda större samhället, 

Futami, ligger. Vi lägger till vid kajen halv tolv och en stor del av öns invånare 

finns på plats och möter oss. Många arbetar inom turistnäringen, antingen på 

hotell och pensionat eller i de guideföretag som tar turister ut för att dyka, fiska, 

snorkla med delfiner eller vandra i bergen. Passagerarna slussas snabbt ut till de 

olika pensionaten som står och väntar med skyltar. Även om det bara är fem 

minuters promenad till pensionatet Green Villa där jag bokat rum blir vi körda 

med minibuss. Vi är ca 15 gäster som anländer samtidigt. Av dessa tror jag 

hälften är turister och hälften yrkesverksamma som har något tillfälligt uppdrag 

på ön. Våra gästvänliga värdar hälsar oss välkomna och lär sig fort våra namn.  

 

Boendet är enkelt men tillräckligt med tatamirum som man själv får bädda till 

kvällen och med toaletter, dusch och bad i korridoren. Middag och frukost ingår i 

det låga priset på ca 400 kronor per dygn, och man får riktigt god och fin mat. Jag 

ger mig direkt ut på upptäktsförd i det lilla samhället som påminner mycket om 

andra japanska samhällen även om det ligger långt från huvudöarna. Det är dock 

en mycket grön stad med härlig tropisk växtlighet i trädgårdar och längs gator. 

Samhället känns mer som insprängt i naturen än tvärtom. En huvudgata går längs 

stranden och har ett flertal butiker och restauranger tillsammans med en sidogata. 

Här finns två snabbköp, ett 10-tal restauranger och kaféer, ca 20 pensionat och ett 

10-tal utflyktsarrangörer. Jag börjar med ett besök på besökscentret som har en 

trevlig utställning om både natur och kultur på öarna. Ögruppen har spår av forn-

tida mänskliga besök men det var inte förrän i början av 1800-talet som det fanns 

en bofast befolkning. Först var det främst valfångare av europeiskt ursprung som 

slog sig ner och först på 1870-talet gjorde Japan anspråk på öarna. En blandad 

befolkning fanns långt in på 1900-talet men under andra världskrigets slutskede 

fördes merparten av den civila befolkningen bort från öarna. Här rasade hårda 

strider i slutet av kriget och många spår finns kvar på öarna. Man kan bland annat 

se vrak längs kusterna och bergen är genomkorsade av tunnlar och skjutportar ut 

mot havet och stränderna. Efter andra världskriget ockuperade USA öarna och 

först 1968 lämnades de tillbaka till Japan. Därefter satsades mycket på att rusta 

upp infrastruktur, skolor och service samt att utveckla turismen och idag ser man 

inte många spår från ockupationstiden. 

Hart Rock är en välkänd profil 
på södra sidan av Chichijima. 

Min guide under båtturen runt 
ön. 

Fällor för att fånga den 
invasiva gröna ödlan som 

etablerat sig på ön. 

Öarna är rika på snäckarter 

och över 80 av de 100 kända 

arterna är endemiska. 
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Direkt väster om fiskehamnen ligger ett forskningscenter för fiske och fiskebruk 

där man också har gjort en liten besöksanläggning med akvarier och information. 

Nästan allt är på japanska men det är ändå trevligt att kunna se en del av mång-

falden i havet. Det tar bara ett par timmar att besöka turistmålen i samhället och 

sedan väntar huvudattraktionen, den gröna ön med sin unika vegetation och 

fantastiska värld under vattnet. Bergen runt Futami är ca 200 meter höga och 

erbjuder fina utsikter över kusterna och ön. I väster kan man vandra upp längs 

vägen till väderstationen som erbjuder en storslagen utsikt över havet i väster från 

ca 130 meters höjd. Här finns stora chanser att få se val under sommarhalvåret 

och året runt ser man havsfågel. Inne i samhället reser sig också en klippa med 

vild vegetation som kallas för stadspark. Här har man iordningställt flera trevliga 

stigar med trappor upp till utsiktsplatser. Hamnen ligger längst in i viken med 

fiskehamnen innerst och färjeterminalen utanför. Längre ut ligger en fin sand-

strand för de som vill bada utan att snorkla. För bättre snorkelmöjligheter på 

korallrev får man gå över till öns norra sida vid sundet till ön Anijima vilket tar ca 

20 minuter. Strömmarna är starka i sundet vid flod och ebb och man får vara för-

siktig så man inte kommer för långt ut. 

 

Strax utanför samhället Futami på östra sidan av viken ligger centret för havs-

sköldpaddor med särskilt fokus på den gröna havssköldpaddan. Centret drivs av 

organisationen ELNA och mycket av arbetet sker på ideell basis. I entrebygg-

naden finns en liten utställning med foton och information om sköldpaddor, deras 

flyttningsvägar och även en del information om valar. Tyvärr är inget på engelska 

utan bara på japanska. Fortsätter man vidare kommer man ut i trädgården där det 

finns ett antal bassänger där man håller olika arter av havssköldpaddor och föder 

upp några av arterna. I vattnen runt Ogasawara är det främst fyra havssköld-

paddsarter som uppträder regelbundet, den gröna havssköldpaddan (Chelonia 

mydas) , karettsköldpaddan (Eretmochelys imbricata), den oäkta karettsköld-

paddan (Caretta caretta) och havslädersköldpaddan (Dermochelys coriacea). Det 

är dock bara den gröna havssköldpaddan som lägger ägg på Ogasawara. Detta 

sker normalt i slutet av juni och början av juli. 

Informationstavla för den 
populära dykviken. 

En mångfald av olika fiskarter 
möter besökaren som dyker 

ner i viken. 
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Den gröna havssköldpaddan har sitt viktigaste område i Japan på Ogasawara-

öarna. Som många andra arter havssköldpaddor har de minskat kraftigt på grund 

av jakt, äggplockning, förstörda äggläggningsstränder, fångst i drivnät, skador av 

propellrar etc. Detta har resulterat i att den gröna havssköldpaddan blivit rödlistad 

av IUCN (Internationella Unionen för Naturvård). I Japan är arten fridlyst överallt 

utom på Ogasawara. Här har man fortfarande tillstånd att fånga arten och den 

finns på menyn på restaurangerna som rå sköldpaddssushi. På centret har man 

hjälpt sex individer från ett akvarium i Tokyo för utsättning för att stärka popu-

lationen på Ogasawara. På 1880-talet fångades årligen ca 1500 djur varje år och 

idag finns endast ca 200 individer som går iland och lägger ägg. Man har en 

konstgjord sandstrand vid centret där fångade honor lägger ägg vilket man kan 

följa upp. Antalet ägg var på 1980-talet ca 13 000-28 000 varav 50-80 % kläcktes. 

De unga individerna märks och släpps sedan ut i havet. 

 

Gröna havssköldpaddor blir upp till 1,5 meter långa och kan väga 185 kg men det 

finns exempel på individer som varit 2,4 meter långa och vägt 800 kg! Det är 

oftast honan som är större än hanen. Arten förekommer i alla varma hav runt 

jorden och har ett 40-tal huvudsakliga äggläggningsplatser i världen. De unga 

djuren lever främst på tioarmade bläckfiskar, fisk och ägg medan vuxna individer 

främst äter vegetabilisk föda som sjögräs. En grön havssköldpadda kan bli upp till 

50 år gammal och blir normalt könsmogen vid 10-15 års ålder. De lever för det 

mesta ensamma men söker upp partners under vinterhalvåret för att para sig. 

Äggen läggs sedan under försommaren och tar ca två månader innan de kläcks. 

Det är temperaturen runt äggen som avgör vilket kön det blir. Kring 28 C° blir det 

bara hannar och kring 32 C° bara honor! 

 

Bekko kallas skal av havssköldpaddorna karettsköldpadda (Eretmochelys 

imbricata), grön havssköldpadda (Chelonia mydas) och sydlig bastardsköldpadda 

(Lepidochelys olivacea), och det är ett uppskattat material för hantverk och 

traditionella kläder i Japan. Japan är idag världens största importör av dessa 

hotade arter och nu används de främst i smycken, dekorationer och andra lyx-

artiklar. Innan Japan anslöt sig till CITES importerades ca 40 ton bekko årligen. 

Ministeriet för handel och industri krävde en kvot på 30 ton vilket inte baserades 

på biologiska data. Under perioden 1970-1990 importerade Japan i genomsnitt 37 

ton per år legalt. Totalt motsvarar detta 2,3 miljoner havssköldpaddor. Merparten 

av importen kommer från länder som inte har dessa populationer och ursprungs-

länderna är ofta helt andra. 

 

Uppfödning av grön 
havssköldpadda på 

Ogasawara. 

Grön havssköldpadda. 

Utställning på 
uppfödningsanläggningen. 
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Flertalet av turisterna som besöker Ogasawara vill uppleva den fantastiska värld 

som finns under ytan. Är man intresserad av att dyka är det Okinawa eller 

Ogasawara man åker till i Japan i första hand. Men även med snorkel och cyklop 

kan man uppleva mycket av mångfalden på korallreven. Jag fick möjlighet att 

snorkla i Anijima Marine Park under båtutflykten och hyrde utrustningen en andra 

dag för att på egen hand snorkla i Miyanohama Beach. 

 

Det är ändå en enastående värld som uppträder under ytan när man tittar ner. Här 

finns 795 arter fiskar och drygt 230 olika korallarter. Har man tur kan man också 

få se någon av de 23 val- och delfinarter som påträffas i vattnen runt Ogasawara. 

Vid mina både snorkeldagar var det tyvärr molnigt och ganska blåsigt vilket rörde 

upp partiklar från stränderna i vikarna. Sikten var därför ibland inte mer än 10 

meter, men under goda omständigheter är sikten över 50 meter. Korallernas färger 

kommer inte till sin rätt när det är molnigt medan fiskarna med sina kraftiga blå, 

röda och gula färger är imponerande ändå. Jag antar att jag såg ett 30-tal olika 

korallarter och säkert ett 20-tal fiskarter under två korta dyk. Inne bland koral-

lerna gömmer sig mindre fiskarter som t.ex. clownfiskar i kraftiga röda färger. 

Kring korallerna finns bland annat vackra gula och gul- och svartrandiga fiskar 

samt olika större papegojfiskarter. Fiskarna är förvånansvärt orädda och det är 

ganska lätt att komma så nära som 2-3 meter ifrån dem. Ibland verkar de inte alls 

bry sig om människor utan kommer ända fram till linsen på kameran. Tyvärr var 

det svårt att få annat än japanska namn på fiskarna och guiden hade bara några 

artnamn på engelska och jag hade tyvärr inte möjlighet att skriva ner dessa.  

 

Mångfalden blir dock inte mindre imponerande för att de inte har namn och man 

kan ligga länge i vattnet och bara njuta av färger och former. Mitt andra dyk blev 

utan våtdräkt och i det ca 20-gradiga vattnet blev det lite kyligare att ligga i länge. 

Jag simmade ut från stranden Miyanohama och trots att det var högvatten var det 

inte mycket fri höjd för mig att komma ut till djupare vatten. Vid lågvatten hade 

det varit svårt att komma över korallerna närmast stranden utan att skada sig. 

Denna morgon var det inte lika många fiskar i rörelse och kanske berodde det på 

det dåliga vädret och vågorna. Besöket på korallreven vid Ogasawara blev bara ett 

litet smakprov och det lockar verkligen att återvända för att få möjlighet att 

uppleva reven i sin verkliga prakt. 

Brun sula. 

Kvällsexkursion. 
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Lördag kväll hade jag bokat en nattexkursion med Take Nature Academy. Samma 

guide som hade tagit mig med ut på båtturen kom och hämtade mig vid pensio-

natet prick sju. Vi hämtade upp en ensam ung japansk kvinna och ett äldre japan-

skt par innan vi begav oss till Ogasawara Subtropical Agricultural Research 

Center på västra sidan av ön. När vi kom fram stod redan fem andra mindre 

grupper med guider och lyste med rödfärgade ficklampor upp mot träden. Vi var 

alla på jakt efter att få se den endemiska Bonins flygande hund (Pteropus 

pselaphon). Det finns bara ca 150 individer kvar på Chichijima och kanske ett 50-

tal på Hahajima. Efter lite spanande lyckades vi få se två olika individer som 

hängde upp och ner ganska högt upp i palmer. De vilar i skogen under dagarna 

men kommer hit för att äta på nätterna. Det var praktiskt att gå omkring på de 

asfalterade vägarna när det var mörkt och deltagarna i exkursionen var mer klädda 

för stranden eller restaurangen än skogen. Guiden hittade även spybollar med 

rester av blad och blommor från träden. Bonins flygande hund är det enda land-

levande däggdjuret som lyckats ta sig till Ogasawara och har sedan utvecklats till 

en egen art.  

 

Med människans hjälp har dock många fler arter spritts till Ogasawara och de har 

skapat stora ekologiska problem och utrotat en del av de endemiska arterna. Här 

fanns ju inga rovdjur tidigare, och med förvildade katter, råttor, getter, gröna 

anoler (ödlor), samt grisar, agapaddor och införda iglar hotas många arter idag. 

Mycket av naturvårdsarbetet i nationalparken idag består därför i att hålla efter de 

införda arterna. Man har lyckats utrota getter, råttor och katter från de mindre 

öarna och arbetar fortfarande med huvudöarna. Getterna förvandlar vegetationen 

och skapar erosion som hotar flera växtarter. Runt Futami kunde jag på flera 

ställen hitta staket och fällor för att fånga de olika arterna. Främst två införda 

trädarter var också ett stort problem eftersom de spred sig och trängde undan den 

ursprungliga vegetationen. Dessa träd försökte man också begränsa men stora 

arealer återstår. När man kommer till ön är man noga med att inte frön och ägg av 

främmande arter skall komma med och man får noga rengöra skorna vid ankom-

sten. Man har även försökt hjälpa flera sällsynta arter genom olika åtgärder. Bland 

annat har trollsländedammar grävts på flera ställen. 

 

När vi kommer ut på öppna platser är stjärnhimlen enastående. Utan störande 

ljuskällor strålar Vintergatan emot oss och jag sätter igång med att försöka 

fotografera natthimlen med långa slutartider. Utan stativ är det dock svårt och det 

blir mest misslyckade försök. Guiden visar oss flera kända stjärnbilder med 

laserpekare som nästan blir som om han pekar på stjärnorna direkt. Vi avslutar 

kvällen med att ta en tur ner till Kominatostranden som ligger på sydvästra delen 

av ön där vägen slutar. Vi studerar stjärnhimlen och träffar på ett 10-tal sällsynta 

eremitkräftor som kryper omkring på stranden. Guiden berättar att de är utsedda 

som nationella monument av den japanska regeringen. De är ganska stora, upp 

mot 7-8 centimeter långa, med sina skal av vackra vita snäckor. Klockan närmar 

sig nio och vi åker tillbaka i minibussen till Futami på huvudvägen som bara är 

några kilometer men har en mycket hög standard. Halva ön i sydöst har inga 

vägförbindelser och består till större delen av otillgängliga skogklädda berg. Det 

finns en vandringsled ner till sydkusten men den kan bara göras med guide. 

Endemisk eremitkräfta 

Endemisk flygande hund. 
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5.2.9 Oze nationalpark 
 

Detta var platsen för en av de stora naturvårdsstrider i Japan på 1950-talet som 

ledde fram till att Nature Conservation Society bildades. Myndigheterna ville 

bygga en stor damm i en mycket vacker dalgång som har en av de större myr-

markerna i landet. Protesterna var dock framgångsrika och planerna fick skrin-

läggas. Stora delar av området blev sedan införlivade i Nikko nationalpark och 

kring millennieskiftet bildades en ny egen nationalpark för Oze genom att de 

delar som tidigare ingick i Nikko utvidgades. Parken är högt belägen med dal-

gången på ca 1200 meters höjd omgivna av berg på över 2000 meter. Jag besökte 

nationalparken den 6:e juni 2013 genom att ta nattbussen från Shinjuku klockan 

22 dagen innan och anlända till sydöstra änden av parken i gryningen vid 3:30 på 

morgonen. Härifrån gick jag sedan 2,5 mil genom parken till sydvästra ingången 

där jag tog bussen tillbaka till Tokyo ca 12 timmar senare.  

 

Det var en strålande dag och precis i lövsprickningen. Högre upp i bergen låg 

snön fortfarande tjock och det var märkligt att vandra i en nyutslagen bokskog på 

ett metertjockt snö-täcke. Första biten gick genom bergsskogar till en oerhört 

vacker bergssjö och sedan över bergsskogar till den stora öppna myrmarken. Här 

finns otroligt långa spångade leder som sträcker sig över myrmarkerna. Trots att 

det var en vardag fanns här 10 000-tals besökare och det blev riktigt trångt på 

spängerna under dagen. Den berömda skunkkallan stod i full blom och fågel-

sången var bedårande under morgonen. På vägen fick jag möjlighet att besöka två 

informationsanläggningar och passerade många övernattningsstugor. Efter 2,5 

mils promenad var det skönt att ta ett varmt bad och mjuka upp stela leder innan 

bussen gick tillbaka de ca 4 timmarna till Tokyo. 

Våren har precis kommit till 
bergen i Zoe nationalpark i 

början av juni 

Även en vardag i juni besöks 
nationalparken av 10 000-tals 

besökare. 
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5.2.10 Nikko nationalpark 
 

Nikko är en mycket känd plats ca 10 mil norr om Tokyo i ett vackert bergsland-

skap. Här finns ett av Japans mest berömda tempelområden på bergssluttningen 

intill samhället Nikko. Här börjar också nationalparken som sträcker sig många 

mil österut och omfattar flera vulkaner och vackra sjöar omgivna av lövskogar 

och våtmarker. Hit åkte jag två gånger under mina besök i Japan 2013, den första 

i juli och den andra i november. Resan från Tokyo tar ca två timmar och sedan 

börjar en bussresa på ca en timma uppför vindlande bergsvägar till sjön Chuzenji 

som ligger på ca 1000 meters höjd. Jag fortsätter sedan upp till det högst belägna 

samhället Yumoto som också är ett känt onsen med skidanläggning. Från 

busshållplatsen tar det mig ca tre timmar att nå toppen av det närmaste berget och 

få en enastående utsikt över bergslandskapet i nationalparken. Trädgränsen ligger 

på ca 2300 meters höjd och jag var strax under denna nivå. Under hela dagen 

mötte jag inte en enda vandrare vilket är unikt enligt mina erfarenheter av Japan. 

Dels var det en vardag och jag hade hittat den del av parken som var minst besökt. 

Det kändes dock lite konstigt med den stora skidanläggningen inne i national-

parken som hade byggts efter att parken bildades. I byn finns ett trevligt besöks-

centrum med en bra utställning om områdets natur. Dagen avslutades med ett 

härligt varmt bad på ett av onsen i byn. Dag två blev det en lång vandring ner till 

sjön på spångade leder över de stora myrmarkerna i området. Här var det mer folk 

och många skolklasser var ute på utflykt. Leder, skyltar och vägvisare håller 

mycket hög standard och det är trevligt att uppleva denna vilda och vackra natur. 

Nere vid sjön tar jag bussen till Chuzenji onsen där man har öppnat ett stort fint 

naturcentrum. Utställningen är bra och ger en intressant bild av områdets natur 

och naturvårdsarbete. Strax intill finns ett av Japans högsta vattenfall och på 

japanskt sätt kan man ta hissen ner i berget till en plattform halvvägs nerför det 

över 100 meter höga fallet. Efter många intryck under två dagar påbörjar jag 

sedan den ca tre timmar långa färden med buss och tåg till Tokyo. 

Storslagen utsikt från bergen 
i Nikko nationalpark. 
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5.2.11 Tokyo port bird sanctuary 
 
Tokyo är en otroligt stor stadsbildning med över 30 miljoner invånare. Bebyg-

gelsen är mycket tät med få gröna områden. Kusten har blivit utfylld till stora 

delar och både flygplats och nya stadsdelar ligger ute i Tokyobukten. Mitt i hamn-

området, nära den gamla flygplatsen, ligger ett litet fågelskyddsområde som i brist 

på alternativ lockar många fåglar att rasta och häcka. Det är lite märkligt att stå 

mitt bland lagerbyggnader och cisterner med lågflygande flygplan över huvudet 

samtidigt som man studerar fågellivet. Det är ganska enkelt att ta sig hit från 

centrum med flygplatsens monorail och sedan en kvarts promenad. Det kostar ca 

20 kronor i inträde att komma in men då är servicen också god. Här finns butik, 

ett litet kafé och en stor utsiktsbyggnad i fyra våningar med tubkikare och video-

kameror riktade mot lagunen, samt bra utställningar och guidningar. Längs en 

naturstig finns ytterligare två gömslen för att studera fågellivet. I andra änden av 

området finns en naturskola i ett vackert återskapat kulturlandskap med risod-

lingar, fruktträdgård, ängsmark, dammar och lundar. De många olika miljöerna 

gör att fågellivet är varierat. Många fågelskådare kommer hit och fågellivet är väl 

dokumenterat.  
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5.2.12 Tokyo Seaside park 
 

I nordöstra delen av Tokyo intill Disneyland finns ett naturområde på tidigare 

utfyllnader i havet. För att kompensera för de omfattande industrierna och bebyg-

gelsen på tidigare naturmark skapades ett naturområde på en del av utfyllnaderna 

i havet. Man försökte också återskapa en del av de grunda havsområden och tid-

vattenzoner som är så viktiga för både fåglar och marina organismer. Närmast 

tågstationen är det mer parkkaraktär, med nöjesfält, restauranger, en traditionell 

japansk trädgård och akvarium. I de södra delarna finns dammar med gömslen för 

fågelskådning och ett besökscenter i mitten. Området är ett mycket populärt ut-

flyktsmål, både för familjer och för specialintresserade fågelskådare och andra 

naturintresserade. Under 2013 var jag här två gånger för att studera fågelliv och 

rekreationsanläggningar. Särskilt spännande tycker jag det utsiktshus som byggts 

på områdets högsta punkt är. Denna långa glasbyggnad i tre våningar innehåller 

främst kafé och utställningsskärmar förutom den storslagna utsikten. 
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innan studien påbörjades) 
 

Vi är en ganska stor grupp av fågelskådare, naturfotografer och allmänt natur-

intresserade som står och väntar på det stora skådespelet. Vi står på läktare som 

på en teater och ”skådespelarna” hörs redan på långt håll när de sakta flyger in 

mot ”scenen”. Digitalkamerorna börjar smattra direkt när de vackra japanska 

tranorna kommer in för landning på den snötäckta marken i Akan Crane Center på 

sydöstra Hokkaido. Ett 20-tal tranor landar och tittar sig försiktigt omkring. De är 

vana vid besökare och kommer så nära som 20 meter från åskådarna. Deras vita 

fjäderdräkt smälter in i snölandskapet medan de svarta vingpennorna och halsarna 

kontrasterar som en tuschteckning mot den vita bakgrunden. Den röda fläcken i 

pannan på de vuxna tranorna lyser som varningslampor i den i övrigt svartvita 

bilden. Det är ståtliga fåglar som promenerar gracilt över snön. De blir ca 150 cm 

höga, väger 7-10 kg och har ett vingspann på hela 225-250 cm. Tranorna har en 

mycket hög status i den japanska kulturen och ses ofta avbildade på väggar och 

skjutdörrar i palats och tempel. Några tranor börjar försiktigt flaxa med vingarna 

och hoppar upp i luften i ett försök till kort dansuppvisning. Det är fortfarande 

tidigt i februari och vintern varar länge än men paren har redan börjat uppvakta 

varandra. 

 

 

 

 

Flera tranor dansar på 
utfodringsplatser. 

Många besöker 
utfodringsplatserna för att 

njuta av skådespelet och 

fotografera tranorna. 

På natten flyger tranorna till 
närliggande floder för att få 

skydd ute i vattnet . 
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Den japanska tranan (Grus japonensis) finns bara i ett begränsat område på östra 

Hokkaido och i angränsande delar av Korea, Kina och östra Ryssland. Deras vik-

tigaste häckningsområde i Japan är Kushiros stora våtmarker som är skyddade 

som nationalpark. Tack vare skydd och stödutfodring vintertid har tranorna åter-

hämtat sig efter att ha varit nära att helt försvinna från Japan. Idag finns ca 100 

häckande par på Hokkaido. Vintertid övervintrar tranorna vid floderna där de har 

skydd mot framför allt rävar. Tidigt på morgonen kan man se tranorna i det 

grunda vattnet medan täta dimslöjor ligger över floden. Under dagen söker sig 

många till de tre utfodringsplatser som finns iordningställda i utkanten av våt-

marksområdet. Det största i väster är Akan Crane Center och här samlas upp mot 

100 tranor för att söka föda. På läktarna kan det sitta lika många åskådare och 

flertalet har långa teleobjektiv och dyr kamerautrustning. Personalen kommer 

med säd som sprids på utfodringsplatsen. Tranorna flyttar sig lite men är vana vid 

personerna som kommer med mat. Några shikahjortar vågar sig också fram för att 

få del av maten. Även några sångsvanar landar men personalen jagar bort dem 

med skoter! På eftermiddagen klockan 15 lägger man ut fisk åt tranorna och då 

brukar även havsörn och ibland Stellers havsörn och räv komma på besök. Intill 

utfodringsplatsen finns ett informationscenter med intressant information om 

tranorna och andra tranor i världen. De två andra utfodringsplatserna ligger norr 

om våtmarksområdet vid byn Tsurui. Wild Bird Society Japan driver det ena 

centret och har köpt in mark för att kunna arbeta med skydd för tranorna.  

 

Föreningen är inte helt nöjd med att så många tranor samlas på en plats, eftersom 

det finns risk för att sjukdomar sprids. De hoppas kunna sprida ut tranorna bättre i 

landskapet och få dem att i större utsträckning själva söka föda i floderna. Jag 

frågar personalen som jobbar för föreningen om tranorna alltid har varit stann-

fåglar eller om de flyttade innan man började mata dem på 1950-talet. Jag får 

inget bestämt svar men flera tror att de alltid har varit stannfåglar även om vin-

trarna är mycket kalla på Hokkaido. Själv är jag tveksam och om jag vore japansk 

trana skulle jag lätt valt att söka mig söderut längs öarna till varmare marker med 

mer föda vintertid. Sommartid erbjuder de stora våtmarkerna norr om staden 

Kushiro bra skydd och gått om föda. Tranorna är då mycket svåra att upptäcka 

och de är måna om att inte avslöja var boet med de två äggen ligger. Deras storlek 

gör att få rovdjur vågar sig på dem, men äggen och de unga fåglarna är lätta byten 

för rävar, rovfåglar och kråkor. Det har varit en mycket spännande dag med 

tranorna och jag har ett fullt minneskort med tranbilder att ta hand om när jag är 

klar för dagen. 

Utfodring av tranorna. 

Även hjortarna söker sig till 
tranornas utfordringsplatser. 
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studien påbörjades) 
 

På sydvästra Kyushu finns en av Japans viktigast rastlokaler för tranor. Många av 

de ryska, koreanska och nordkinesiska tranorna flyttar söderut längs koreanska 

halvön och sedan över till södra Japan där de övervintrar. Vid Izumi började de 

rasta i stort antal efter andra världskriget och har ökat för varje decennium. Idag 

rastar över 12 000 tranor av sex olika arter här varje vinter. De anländer ofta i 

december och stannar till slutet av februari. De hittar överbliven föda på risfälten 

och man stödutfodrar även fåglarna kring det informationscenter som byggts intill 

rastlokalen. Som vanligt är det ett mycket fint informationscenter med restaurang, 

butik, utställning och utsiktsvåning för att studera fåglarna. Utanför finns många 

mindre butiker och små restauranger för att serva de många besökarna. Själv 

hyrde jag en bil och körde runt på småvägarna i risfälten och kunde ganska ensam 

uppleva tranorna på nära håll. Det är en enastående upplevelse att stå i gryningen 

ute på slätten och höra och se tranorna komma in från övernattningsplatserna för 

att äta på fälten. 10 000-tals tranor trumpetar inför inflygningen och kommer i 

familjegrupp efter familjegrupp så att nästan hela himlen är full av tranor. Även 

andra arter rastar här, främst änder, duvor och trastar. I utkanten av samhället 

Izumi, ca 15 minuters bilresa bort, finns ett påkostat tranmuseum som är väl värt 

ett besök. Izumi måste räknas till en av Japans stora naturupplevelser och är även 

ett lyckat exempel på när naturvårdsåtgärder har gett bra resultat. 
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5.2.15. Kyoto apcenter 
 

I västra utkanten av Kyoto intill Arashiyama ligger ett apcenter på en hög kulle 

med utsikt över staden. Hit har jag kommit vid flera tillfällen de senaste åren och 

senast i november 2013. Den japanska makaken är den nordligast levande 

primaten på Jorden och väl anpassad till ett kallt vinterklimat. Den lever i stora 

familjegrupper som ofta består av ca 40-60 individer. I apparken i Kyoto lever 

närmare 130 djur och det är främst utfodring som håller dem kvar i området. De 

enkla staketen nedanför området är främst till för att hindra aporna från att 

komma in i bebyggelsen. Uppe på toppen av kullen finns ett litet besökscenter 

med rangers som sköter anläggningen och informerar besökare. Aporna kan vara 

ganska aggressiva och personalen får ibland skydda besökare från attacker. Man 

utfodrar regelbundet för att ge besökarna möjlighet att lära känna djuren bättre. 

Hiarkin är tydlig med dominanta hannar som leder flocken och sedan sjunkande 

rangordning. Makakerna var ganska hårt jagade för 100 år sedan, men idag har 

populationen ökat kraftigt och djuren sprider sig över allt större delar av öarna. 

De nordligaste bor i bergsområden på norra Honshu och de finns ner till Kyushu i 

söder. En av de mer kända platserna där man kan se makakerna är Yamanouchi 

onsen där några apor lärde sig att bada i varma källor för att klara vintern bättre. 

Idag är det en stor grupp apor i området som tillbringar en stor del av vintern i och 

kring iordningställda varma källor. Detta har blivit en stor turistattraktion, men 

inga andra grupper av apor har tagit efter denna vana. Det finns flera exempel på 

upptäkter som vissa individer av makakerna gjort och som sedan spridit sig via 

deras ungar och gruppen runt dem. T.ex. har en hona lärt sig att tvätta en viss 

frukt så att den blir lättare att äta och andra har lärt sig av henne. 

Den dominante hannen bryr 
sig inte om de många 

besökarna medan yngre honor 

och hannar kan vara ganska 
aggressiva. 
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5.2.16. Kirishima nationalpark 
 

I anslutning till att jag besökte den ekologiska staden Aya och biosfärsområdet 

där passade jag på att göra en tur till nationalparken Kirishima strax söder om 

Aya den 11-12 maj 2013. Detta är ett aktivt vulkanområde med ett 10-tal vulkaner 

i ett bergsmassiv. En av vulkanerna hade ett utbrott för några år sedan och delar 

av området är avspärrat på grund av giftiga gaser. De högre bergen har alpin 

vegetation och nedanför dessa breder täta vintergröna skogar ut sig. Längre ner på 

sluttningarna finns bördig jordbruksmark. Den vulkaniska geologin är spännande 

och man kan studera många olika vulkaniska fenomen i området. Sluttningarna är 

också rika på varma källor och det finns flera kända onsen i området. Två stora 

informationscentra är bra startpunkter för att få en bild av områdets naturförhål-

landen, ett i väster och ett i söder. Vid mitt besök regnade det ihållande i två 

dagar, så jag tillbringade mycket tid inne i informationsanläggningarna. Vägarna 

går ända upp till den alpina vegetationen, så det är lätt att uppleva alla vegeta-

tionsyper på kort tid. 
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5.2.17. Chubu Sangaku nationalpark 
 

I centrala Japan ligger de högsta bergskedjorna, förutom vulkanen Fuji. Dessa når 

upp till 3300 meters höjd och brukar kallas för de japanska alperna. Flera om-

råden är skyddade som nationalparker och en av de större är Chubu Sangaku 

nationalpark i nordost. Hit kom jag på en resa för att korsa bergsformationen den 

2-3 maj 2013. Mitt inne i nationalparken finns en stor damm, och för att bygga 

denna skapades en förbindelse över och genom bergen på 1980-talet. Med buss, 

elbuss i tunnel, linbana, bergbana och tåg kommer man från ena sidan till den 

andra och får en enastående upplevelse av bergsmassivet. Tyvärr delas denna 

upplevelse med ett stort antal andra människor vilket delvis förtar intrycket. På 

den södra sidan snöar det extremt mycket och vindar för också snön till skyddade 

partier. Den sista biten av bussfärden upp till elbussen i tunneln genom berget går 

i djup snö och vägen liknar mer en kanjon genom snömassan. Det tjockaste snö-

täcket mätte i år 18 meter vid sidan av vägen och har vissa år varit över 20 meter. 

Här ligger snön tjockt långt in i juni och många åkte fortfarande skidor i början av 

maj. I fjällstationen finns ett trevligt naturcenter med utställning och volontärer 

som guidar i området. Jag deltog i en sådan guidning i vinterlandskapet. En av 

områdets karaktärsfåglar är fjällripan som bara lever uppe på de alpina ängarna. 
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5.2.18. Naturhistoriska museet i Tokyo 
 

Det gamla naturhistoriska museet i Tokyo har moderniserats och har idag mycket 

spännande och inspirerande utställningar. Detta är en mycket bra plats att få en 

introduktion till japansk natur och trots att inte all information finns på engelska 

får man en ganska bra bild av naturförhållanden och geografiska skillnader. 

Generellt är japansk museidesign mycket väl utvecklad, med vackra och kreativa 

utställningar. Sambanden görs tydliga genom modeller, uppbyggda miljöer eller 

avancerade filmer. Man lyfter också fram de miljöproblem som finns i Japan och 

visar möjliga lösningar. Museet besökte jag senast i april 2013. 
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Det är med vördnad man stiger in i den rofyllda trädgården intill templet Sahoji i 

östra kanten av Kyoto i Japan. Hela trädgården på ca två hektar är klätt med ett 

mjukt lager mossa som bilder böljande kuddar mellan träden. Över 120 olika 

mossarter växer i trädgården som anlades redan på 1300-talet och därmed är 

närmare 700 år gammal! Det kan verka naturligt och påminner om våra gamla 

tallskogar med sitt mosslager men detta är en väldigt intensivt skött trädgård där 

varje grässtrå eller planta tas bort och där barren borstas bort med stor noggran-

het. Fram till 1970-talet var det öppet för alla som ville besöka anläggningen med 

det blev för populärt och för att skydda trädgården infördes restriktioner. Man 

började också uppmärksamma att antalet arter minskade på grund av att biltra-

fiken ökade. Idag måste man ansöka via brev och skicka med ett frankerat svars-

vykort som förhoppningsvis ger ett positivt besked inom några veckor. När man 

väl anländer till trädgården släpps ca 70 personer in samtidigt och innan man får 

se trädgården måste man betala 3000 yen (ca 200 kronor) och delta i en halvtim-

mes läsande av zen buddistiska sutras i templet samt skriva kinesiska tecken på 

trästavar. Väl ute i den vackra trädgården omsluts man av den lugna miljön. Här 

låg en villa som tillhörde en prins Shotoku på 700-talet men som sedan omvand-

lades till ett tempel och delar av trädgården härstammar säkert från denna tid. På 

1300 talet restaurerades anläggningen av den kände prästen Muso Soseki som 

anses vara den som anlades eller förädlade mossträdgården. Han tillförde också 

en övre trädgård som kallas för stenträdgården intill den gamla. Här är marken 

mer kuperad och öppnar sig i en glänta med stora stenblock delvis klädda med 

mossa. Den nedre trädgården är anlägd i klassisk kinesisk stil med en central 

damm formad som tecknet för hjärta på kinesiska. I dammen finns flera öar som 

är skogsklädda. 
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5.3. Rekommenderad litteratur 
 

Om man vill fördjupa sig i japansk natur och naturvård så kan jag rekommendera 

följande litteratur och hemsidor på engelska. 

 

5.3.1. Miljöministeriet 

Miljöministeriets hemsida har mycket bra information om miljö- och 

naturvårdsfrågor på engelska. www.env.go.jp 

5.3.2. Viktiga miljöorganisationers hemsidor: 

Ecosystem Conservation Society Japan: http://www.ecosys.or.jp/eco-japan/

language/english.htm 

Japan Wildlife Conservation Society Japan: http://www.jwcs.org/english/

index.html 

 

Nature Conservation Society Japan: http://www.nacsj.or.jp/english  

 

WWF Japan: http://www.wwf.or.jp/eng/   

 

Wild Bird Society Japan: http://www.wbsj.org/en/ 

 

5.3.3. Satoyama-Satoumi Ecosystems and Human Well-being.  

En bra sammanfattning av det traditionella kulturlandskapets värden och 

situation. Ed. Anantha Kumar Duraiappah m fl. United Nations University Press 

2012. 

 

5.3.4. Nature in Tokyo 

A Guide to Plants and Animals in and around Tokyo. Kevin Short. Kodansaha 

International 2000. En trevlig beskrivning av naturförhållanden, arter och 

naturområden i och kring Tokyo. 

 

5.3.5. Just Enough 

Lessen in living green from traditional Japan. Azby Brown. Tuttle 2012. En trev-

lig introduction till Edoperiodens japan, relationen och samspelet med naturen. 

 

5.3.6. Troubled Natures 

Waste-Environment-Japan. Peter Wynn Kirby. University of Hawaii press 2011. 

En atropologisk studie I utkanten av Tokyo av relationen till miljöpåverkan och 

avfall. Intressanta reflektioner kring miljöfrågor och människans relation till 

naturen i Japan. 

 

5.3.7. Dogs and Demons 

The fall of Modern Japan. Alex Kerr. Penguin books 2001. En kritisk granskning 

av det moderna japans miljöpåverkan och maktstrukturer. 

 

5.3.8. Biodiversity of Japan 

A Harmonious Coexistence between Nature adn Human kind. Biodiversity Center 

of Japan. Nature Conservation Bureau, Ministry of the Environment 2010. En 

trevlig sammanfattning av läget för den biologiska mångfalden i Japan. 

 

5.3.9. The Environment on the Japanese Islands.  

National Museum of Nature and Science 2009. En trevlig guide till utställnin-

garna som man kan köpa på museet. 

 

http://www.env.go.jp
http://www.ecosys.or.jp/eco-japan/language/english.htm
http://www.ecosys.or.jp/eco-japan/language/english.htm
http://www.jwcs.org/english/index.html
http://www.jwcs.org/english/index.html
http://www.nacsj.or.jp/english
http://www.wwf.or.jp/eng/
http://www.wbsj.org/en


 

 

105 

 

6 Referenser 

 
Asia-Pacific Journal Feature, "Japan's Irradiated Beef Scandal," The Asia-Pacific Journal Vol 9, Issue 30 No 5, July 

25, 2011. - See more at: http://www.japanfocus.org/-Asia_Pacific_Journal-Feature/3577#sthash.mkYfeNkY.dpuf 

 

Asquith, Pamela J. och Kalland, Arne Ed. Japanese Images of Nature – Cultural Perspectives. Curzon 1997. 

 

Biodiversity Center of Japan. Biodiversity of Japan. Nature Conservation Bureau, Ministry of the Environment 2010. 

 

Biodiversity Network Japan. Conserving nature. A Japanese perspective. 2008. ISBN 978-4-9901743-1-6 

 

Brazil, Mark, in Japan Times. 15 maj 2011. 

 

Brown, Azby. Just Enough – Lessons in livin green from traditional Japan. Tuttle Publishing 2012. 

 

City of Tooyoka.  4th International Conference on the Future of Oriental White Storks. 

Re-embedding our livelihood into ecological system through storks conservation.  

Summery from the conference. 2010. 

 

CNN 23 July 2013. Fukushima. Hemsida http://edition.cnn.com/2012/07/23/world/asia/japan-fukushima-report/

index.html  

 

Dohke Teppe. Nijyu-maru: involving multi stakeholder in Japan in achieving Aichi Targets. Oct. 10th, 2012. Japan 

Committee for IUCN, (Power point presentation) 

 

Duraiappah Anatha, Kumar, Ed. m.fl. Satoyama – Satoumi Ecosystems and Human Well-Being, Socio-Ecological Pro-

duction Landscapes of Japan. United nations University Press 2012. 

 

Ennart, Henrik, De gamlas by på de odödligas ö, Svenska Dagbladet den 22 oktober 2012. 
FAO, international year of Rice 2004. Hemsida: http://www.fao.org/rice2004/en/p8.htm 

FAO, Outlook studies - The global outlook for future wood supply from forest. Hemidan 2013. http://www.fao.org/

docrep/003/x8423e/x8423e06.htm  

 

Grapard, Allan G., image by Sesshu.  Nature and Culture in Japan. From Kyoto Journal  

 

Greenpeace international . Hemsidan : http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/oceans/whaling/ending-

japanese-whaling/  

 

Hays.  Jeffrey, ENVIRONMENTAL ISSUES AND POLLUTION IN JAPAN: ASBESTOS, MINAMATA BAY AND POL-

LUTION FROM CHINA. © 2009. Last updated October 2012. http://factsanddetails.com/japan.php?itemid=870#  

 
IFAW homepage. In October 2012, IFAW (International Fund for Animal Welfare – USA) commissioned the Nippon 

Research Center to conduct public opinion polling throughout Japan on public attitudes towards whaling. A total of 

1,200 people were surveyed aged 15 to 79 and across all geographical areas in the country. 27/11 2012. 

 

Japan Council for Sustainable Development in Cooperation With Concerned Japanese Citizens. 

“Sixty- Five Promising Practices Towards a Sustainable Future”. 

Johannesburg Summit 2002, World Summit on Sustainable Development August 26 - September 4. 

 

Japan International Cooperation Agency.  Thematic Guidelines on Nature Conservation. Main Text October 2003. 

 

Japan times, ”Taiji plans park to swim with, not spear, dolphins” om Taiiji satsning på delfincenter, 7 oktober 2013. 

Lake Biwa museum. A Guide to the Lake Biwa Museum. Lakes and People: Toward a Better, Symbiotic Relationship. 

2003. 

 

Kieninger. P,  Holzner. W and Kriechbaum. M. Biocultural Diversity and Satoyama. Emotions and the fun-factor in 

nature conservation – A lesson from Japan. Die Bodenkultur 2009. 

 

Kellert Stephen R. Yale University, School of Forestry and Environmental Studies. Japanese Perceptions of Wildlife. 

Conservation Biology Volyme 5, No 3, 1991.  

http://www.japanfocus.org/-Asia_Pacific_Journal-Feature/3577#sthash.mkYfeNkY.dpuf
http://edition.cnn.com/2012/07/23/world/asia/japan-fukushima-report/index.html
http://edition.cnn.com/2012/07/23/world/asia/japan-fukushima-report/index.html
http://www.fao.org/rice2004/en/p8.htm
http://www.fao.org/docrep/003/x8423e/x8423e06.htm
http://www.fao.org/docrep/003/x8423e/x8423e06.htm
http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/oceans/whaling/ending-japanese-whaling/
http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/oceans/whaling/ending-japanese-whaling/
http://factsanddetails.com/japan.php?itemid=870


 

 

106 

 

Kerr, Alex, Dogs and demons – The fall of modern Japan. Penguin books 2001. 

 

Knight, Catherine. The concept of satoyama - Its role in the contemporary discourse on nature conservation in Japan. 

A paper presented at the 18th New Zealand Asian Studies Society International Conference, July 2009, University of 

Victoria, Wellington. 

 

Knight, Catherine, "Natural Environments, Wildlife, and Conservation in Japan," The Asia-Pacific Journal, 4-2-10, 

January 25, 2010. - See more at: http://japanfocus.org/-Catherine-Knight/3292#sthash.GkpDqcIZ.dpuf 

 

Mainichi (nyhetstidning), Japan September 09, 2013 

 

Mie, Ayako. Efforts to save Japanese crested ibis take flight by Japan Times 8 may 2012. 

 
Miller, Norbert.  Assessment of Habitats for Nature Conservation in Japanese Cities - Procedure of a Pilot Study on 

Biotope Mapping in the Urban Agglomeration of Tokyo. J. Breuste, H. Feldmann, 0. Uhlmann (Eds.) Urban Ecology 

O Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1998. 

 

Motokaz,u Ando. ”Problems with Exotic Mammal Pets” by, Japan Wildlife Conservation Society homepage (2013) 

 

Mousseau, Timothy and Pape Moller, Anders. Environmental pollution, and The Indipendent. 2 februari 2012.  

 

National Museum of Nature and Science.  The Environment on the Japanese Islands. 2009. 

 

Natori. Yoji, Silbernagel. Janet and Adams. Michael S. Biodiversity Conservation Planning in Rural Landscapes in 

Japan: Integration of Ecological and Visual Perspectives 

 

Natural Parks Foundation. National Parks of Japan.  

 

Nature Conservation Bureau, MOE, Japan. Towards Living in Harmony with the Natural Environment - Nature Resto-

ration Projects in Japan. Ministry of Environment 2009. 

 

Nature conservation Bureau, Biodiversity of Japan, Ministry of the Environment 2010. 

NBC. World News 13 sept 2013. NBC homepage. 

 

Nikon Corporation. Akaya note, English version. In cooperation with The Nature Conservation Society of Japan. 2010. 

 

Primack, R.B., H. Kobori, S. Mori (2000): Dragonfly Pond Restoration Promotes Conservation Awareness in Japan. 

Conservation Biology 14 (5), 1553–1554. 

 

Pendergrast, Mark. Japan´s tipping point. Crucial choices in the post-Fukushima world. Nature´s Face Publication 

2011. 

 

Science Daily 'Bycatch' Whaling A Growing Threat To Coastal Whales, 2009-06-29. 

 

Shawn Smallwood, K. Methods manual for Assessing Wind Farm Impacts to Birds. Bird Conservation Series Vol. 26. 

Wild Bird Society of Japan 2009. 

 

Short, Kevin. Nature in Tokyo – A Guide to Plants and Animals on and around Tokyo. Kodansha International 2000. 

 

Schmidt, Carl-Christian. Fisheries and Japan: A case of multiple roles? Speach of C-C Schmidt Head of the Fisheries 

Division OECD Paris, 13 February 2003, Aomori, Japan. 
 

Sunday Express, “Japan’s bribes on whaling exposed”, 2010-06-13. (England) 

 

Suzuki, Kirie, JWCS (NPO) och Takahashi, Yuichi, Kokugakuin University 

“Using the Checklist "Targets for Subsidy Reform" to Examine Subsidies Related to the Use of CITES Listed Species 

“. 

Sutherland, Mary and Britton, Dorothy. National parks of Japan. Kodansha International 1995. 

 

The National Museum of Nature and Science. The Environment on the Japanese Islands.  2009. 

 

The ministry of Environment. “Japan’s On-Going Nature Conservation Efforts in the Ogasawara Islands-Nominated 

as a World Natural Heritage”. 2011. 

http://japanfocus.org/-Catherine-Knight/3292#sthash.GkpDqcIZ.dpuf
http://www.japantimes.co.jp/author/int-ayako_mie/


 

 

107 

 

Take Part. Filmen The Cove om delfinslakten och 20 000 djur varje år http://www.takepart.com/cove 

The Ministry of Environment. Living in harmony with nature - The National Biodiversity Strategy of Japan 2012-

2020. Published in Japan, September 2012, Edited and published by Nature Conservation Bureau, Ministry of the En-

vironment, Government of Japan 

 

The Ministry of Environments. Government of Japan. National Parks & Important Biodiversity Areas of JAPAN. Bro-

schyr (okänt publiseringsdatum) 

 

The Ministry of Environments. Government of Japan. Wildlife in Japan. Broschyr (okänt publiceringsdatum). 

 

The Ministery of Environment Japan. Ramsar sites in Japan. Conservation and Wise Use of Rich and Diverse Wet-

lands. http://env.go.jp  

 

Totman, Conrad. The Green Archipelago. Forestry in Pre-Industrial Japan. Ohio University Press 1998. 

 

Tsujii, Tatsuichi, Sasagawa, Koichi Ed. 33 Examples of the Cultures and Technologies of Wetlands in Japan. Rela-

tionships with Local People and Communities. Wetlands international 2012. 

 

Walker, Brett L. The lost wolves of Japan. University of Washington Press 2005. 

 

van Dijk, P.P. and Shepherd, C.R. Shelled out? A Snapshot of Bekko Trade in Selected Locationsin South-east Asia. 

TRAFFIC Southeast Asia. (2004).  

 

Vasileva Boncheva, Simona. Whales as natural resources. Msc in International Economic. Department of Economics, 

Aarhus School of Business, University of Aarhus, March 2011 

 
Web Japan , Environmental conservation, 

Protecting the global environment http://web-japan.org/ 

 

Wikipedia, Whaling in Japan. http://en.wikipedia.org/wiki/Whaling_in_Japan  

 

Wynn Kirby, Peter. Troubled natures. Wast environment Japan. University of Hawaii press 2011. 

 

WWF. report 2012. Japan Ecological footprint report 2012. 

 

WWF international hemsida “Successes and failures of the International Whaling Commission (IWC)”, 2013-11-01. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

http://www.takepart.com/cove
http://env.go.jp
http://web-japan.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Whaling_in_Japan


 

 

108 

 


