Pressinformation

Rekord i antal visentkalvar
De utrotningshotade visenterna har fått rekordmånga kalvar på Eriksberg i Blekinge. För några
dagar sedan föddes visentkalv nummer 13 för i år.
– Så många kalvar har vi aldrig tidigare fått och vi är naturligtvis glada över den positiva
utvecklingen som visar att djuren mår bra, säger Per-Arne Olsson, vd på Eriksberg Hotel &
Nature Reserv.
Det råder ännu en gång familjelycka i Nordens största safaripark Eriksberg. För några dagar sedan
konstaterades att ytterligare en visentkalv har fötts, vilket slår det tidigare rekordet för Eriksberg från
2012, på tio visentkalvar.
– Den nyfödde ser pigg och välmående ut och är ett välkommet tillskott till visentflocken, säger PerArne Olsson.
Idag finns drygt 60 visenter på Eriksberg och är den största sammanhängande avelsflocken som
finns i hägn och lever i så nära naturliga förhållanden som det bara är möjligt. De rör sig fritt på ett
område som motsvarar 1 800 fotbollsplaner.
– Vi ingår i ett bevarandearbete för att återinplantera visenter i Europa och rädda arten från utrotning.
Flera av Eriksbergs visenter har återinplanterats till naturen i de Karpatiska bergen i Polen. Andra har
sänts som avelsdjur till andra uppfödare i Sverige och övriga Europa och fler ska släppas ut.
Under året har Eriksberg haft besök av bland annat representanter från WWF i Ryssland/Kaukasus
för att diskutera möjligheten att sälja ett stort antal individer från Skandinavien, och framför allt från
Eriksberg. Om allt faller på plats är det en av de största förflyttningarna av visentavelsdjur som
någonsin har skett i världen. Syftet med flyttningen, som sker i samarbete med European Bison
Conservation Center, är att öka möjligheten för det vilda beståndet av visenter, som nu uppgår till mer
än 4 000 frilevande i Europas olika länder. Målet är att få minst 10 000 frilevande visenter i flera länder,
innan arten anses vara räddad för framtiden.
Visent, europeisk bison, är Europas största landlevande däggdjur, en tjur kan väga upp till 900 kg.
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