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Förord  

I min barndom omtalades bisamråttan som det ”farliga djuret” vid sjön. Nära 20 år senare var 

det dags att skriva denna uppsats. Det var då idén om en studie rörande bisamråttan växte fram. 

I arbetet upptäckte jag den snäva forskningen som behandlat bisam, där dess historia inte fått 

någon större plats. Att finna källmaterial till min undersökning var tämligen svårt och till en 

början verkade det som att uppsatsen inte skulle bli skriven. Efter många om och men så blev 

den ändå färdig. För detta vill jag vill rikta ett stort tack till min handledare Dolly Jørgensen 

som hjälpt mig, gett goda råd samt uppmuntrat mig i min skrivning genom idéer samt 

diskussioner.  

Jane Grenman  

Luleå, den 9 november 2018  
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SAMMANFATTNING   

1916 infördes ett införselförbud för bisamråttan i Sverige, detta i kontext till ökad pälshandel 

och inplanteringar av bisam runt om i Europa.  En bisamråttekommité tillsattes 1938 för att 

utreda frågan rörande införselförbudet, därav denna studie. Genom en kvalitativ samt diskursiv 

metod har införselförbudet, mediediskursen samt utredningen som utgår från kommittén, 

studerats under perioden 1916–1942. Studien har visat på ett resultat av en varierande 

argumentation där tre centrala huvudteman genomsyrat av ett fjärde har framkommit. De tre 

temana identifieras som tillståndsansökningar, utländska influenser samt ekonomi. Det fjärde 

temat som genomsyrar hela studien är argumenten rörande införsel av den främmande arten, 

bisamråttan. Dessa läggs vidare i en bredare kontext och identifieras utifrån tre 

huvudargumentet, införselfrågan, skadegörelse samt ekonomi. Där en konstant argumentation 

rörande bisamråttefrågan visats över tid. Slutsatsen blir synliggörandet av statens makt över 

naturen i relation till statens anspråk på att tillfredsställa ekonomiska behov i Norrland. 

 

Nyckelord: bisamråttekommitén; bisamråtta, invasiv, stat, natur, makt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT   

In 1916, a ban of import was issued on the muskrat in Sweden, in the context of increased fur 

trade and implantations of muskrat around Europe. A muskrat committee was appointed in 

1938 to investigate the issue of its prohibition, thereof this study. Through a qualitative and 

discursive method, the intrusion order, media dissertation and the inquiry based on the 

committee have been studied during the period 1916-1942. The study has shown a result of a 

varied argumentation in which three key main themes permeated by a fourth have been 

emerged. The three themes are identified as license applications, foreign influences and 

economics. The fourth theme that permeates the entire study is the arguments concerning the 

introduction of the foreign species, the muskrat. These are laid down in a broader context and 

identified on the basis of three main arguments, question of import, damage and economics. 

Where a constant argument about the question of muskrat has been shown over time. The 

conclusion becomes the visibility of the state's power over nature in relation to the state's 

claim to satisfy economic needs in Norrland. 
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Förkortningar   

KVA - Kungliga Vetenskapsakademin.   

SRR - Sveriges rävuppfödares riksförbund U.P.A  

BK - Bisamråttekommitén   

KJD – Kungliga jordbruksdepartementet   

KLS – Kungliga Lantbruksstyrelsen   

KDS – Kungliga Domänstyrelsen    

SVK – Svenska vattenkraftföreningen   



1 

 

Inledning  

Det är få som vet att bisamråttan har varit eftertraktad för sin päls under tidigt 1900-tal runt om 

i Europa. Pälsen från bisamråttan var en kommersiell vara och på den vägen påbörjades 

införandet av arten i flera länder över Europa.  Den turbulenta tiden i den första delen av 1900-

talet influerades av stora förändringar, som kom att påverka samhället såväl som djur och natur. 

Under perioden blev Sverige till stor del ett industrisamhälle. Förändringarna med detta var inte 

endast kopplade till moderniseringen i fråga av industri och samhället utan även ur ett 

perspektiv på jakt och natur.1 Ett exempel var förändringarna av klasstrukturer i svenska 

samhället, där   sociala värderingar och attityder växte fram under mellankrigstiden. Dessa 

bestod av folkrörelser och intresseorganisationer som stärkts utifrån 1800-talets stora 

samhällsförändringar.2 Under mellankrigstiden så fungerade de olika organisationerna samt 

folkrörelserna som påtryckningsgrupper mot politiska partier.3 Detta går att återse i frågor 

gällande fauna där staten exempelvis ändrade och arbetade med frågor kring jaktlagstiftningar 

samt uppkommande naturskyddsfrågor.4 Med de växande förändringarna omstrukturerades, 

förstördes och kontrollerades även den naturliga miljön på ett sätt som gav konsekvenser för 

vilda djur. Detta i strävan att effektivisera och anpassa naturen efter människans utveckling 

samt behov utifrån staten.5   

I kontext till förändringarnas tidevarv av det svenska samhället läggs bisamråttan in som en 

liten del av den stora historien om djur och natur. Där frågan gällande införsel av en främmande 

art behandlas och vad den under tidigt 1900-tal ansåg kunna erbjuda den svenska ekonomin 

samt faunan. 

  

 

                                                 
1 Lars-Arne, Norberg, Sveriges historia under 1800- och 1900-talen: svensk samhällsutveckling 1809–1986, [2. uppl.], 

Esselte studium, Solna, 1988, s. 53 
2 Lars-Arne, Norborg, Sveriges historia under 1800- och 1900-talen. s.58, s. 127 
3 Lars-Arne, Norborg, Sveriges historia under 1800- och 1900-talen. s.155  
4 Lars-Arne, Norborg, Sveriges historia under 1800- och 1900-talen. s 264  
5 Åke, Nordenram, svenska jaktens historia: från forntid till nutid, Örkelljunga, 2001, s. 103  
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Syfte och frågeställningar   

Denna studie syftar till att undersöka diskussioner samt utredningar rörande införselförbud av 

bisamråttan under perioden 1936–1943.  

Följande frågor blir centrala för studien:  

- Hur gick utredningen utförd av bisamråttekommitén till?  

- Vilka aktörer hade intressen i utredningen?  

- Vilka argument fanns för att föra in samt förbjuda införseln av bisam?  

Avgränsningar   

Tidsperioden för undersökningen begränsas till 1916–1942, för det är då införselförbudet, 

diskursen samt utredningen av BK är centrala. Att undersökningen startar 1916 grundar sig i ett 

konseljärende gällande ett införselförbud för bisamråtta som utfärdats från staten.6 

Konseljärendet används i denna studie som en bakomliggande orsak för en återupptagande 

utredning angående bisamråttans införsel. Åren mellan 1917–1943 har valts av två anledningar. 

Den första rör den samhällsdebatt som fördes kring bisamråttan och införselförbudet. Den andra 

gäller BK som upprättades genom kungens tillåtelse 1938. Av kungen skickades ett ärende till 

kungliga jordbruksdepartementet (KJD), en myndighet som hade i uppgift av att genomföra 

beslut som fattades av den rådande regeringen.7 Detta innefattade frågor gällande bland annat 

djurskydd, viltvård samt forskning angående resurser inom naturkopplade näringar såsom, 

jakten8. Där kommittén var verksam fram till 1942.  

 Geografiskt avgränsas området till Norrbotten samt Västerbotten då den nuvarande platsen för 

bisamråttan har ett fäste där. Den spridda debatten om bisamråttan och dess införsel är dock i 

högsta grad spridd över hela Sverige, därav kan vissa diskussioner visa på avvikande 

geografiska källor.  

                                                 
6 Till konungen 339/382, 1916, konseljärenden 1840–1920, Jordbruksdepartementet 3/3 1916 nr 23 ang. införsel av levande 

bisamråtta, Jordbruksdepartementet, 1916, mars 3 6 EI:803,  

Riksarkivet, depå: Marieberg   
7 Kungl. skogs-och Lantbruksakademin ”Historia”, tillgänglig: http://www.ksla.se/omksla/historia/ , 2018, (hämtad 2018-10-

08)  
8 Nationalencyklopedin ”jordbruksdepartementet”, tillgänglig:  

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/jordbruksdepartementet , 2018, (hämtad 2018-10-08)  

http://www.ksla.se/om-ksla/historia/
http://www.ksla.se/om-ksla/historia/
http://www.ksla.se/om-ksla/historia/
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/jordbruksdepartementet
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/jordbruksdepartementet
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Material och Metod   

För att studera hur undersökningen samt argumenten sett ut gällande bisamråttan under åren 

1916–1942, har olika metoder använts. I första hand har en kvalitativ textanalys nyttjats. Detta 

då källorna består av olika typer av material såsom brevväxling, undersökningar, dokument, 

och tidningsartiklar, som ska tolkas.9  En andra metod utgår från en diskursanalys. Denna 

används främst för källorna som utgörs av tidningsartiklar i kontext till den debatt som pågick 

gällande bisamråttefrågan.  

Området som undersöks är tämligen outforskat och därav utfördes materialinsamlingen genom 

att följa källor med utgångspunkt från det centrala källmaterialet, BK utredning 1936–1942. 

Därifrån har det tillkommit material från ett konseljärende utfärdat 1916, tidningsartiklar samt 

en från statens offentliga utredningar (SOU). Litteraturen som används för att sätta 

undersökningen i en kontext,  utgår från historia som rör stat, natur och jakt samt olika rapporter 

och redogörelser för bisamråttan som art.  

Materialet från BK återfinns i Stockholms riksarkiv under jordbruksdepartementet. I detta 

material påträffas utredningar, tidningsartiklar samt brevväxlingar under åren 1936–1942. 

Dokumenten från BK är primärkällor som är utfärdade av staten i form av kungörelser, 

protokoll samt ansökningar. Dessa ses som trovärdiga, då de är tidsnära till den utredningen 

samt utfärdade av staten, gällande de beslut som tagits i frågan om bisamråttans införsel. 

Källorna innehåller ytterligare en berättande aspekt kring hur arbetet med utredningen har sett 

ut, då det innehåller material som sammanställts och tolkats i form av redogörelser. Materialet 

som återfinns i BK kan till en viss del ha en tendentiös karaktär beroende på vilket material som 

undersöks. Exempelvis kan de tidningsartiklar som valts ut i utredningen vara influerade av 

vilken tidning samt vilken skribent som uttryckt sig. Ytterligt kan det problematiska med 

tidningsartiklarna ur BK samling vara att de är utvalda av någon/några och således kan ha ett 

riktat syfte, för att gynna eller missgynna frågan rörande införsel.    

Vidare kan tendenser finnas i dokument som återfinns i BK , då dessa kan vara påverkade av 

samhällets diskurser i frågan om bisamråttan, samt personliga åsikter från olika aktörer.  Det 

finns även problematik med hur omfattande materialet är, där möjligheten att material eller 

                                                 
9 Ylva, Backman, Vetenskapliga tankeverktyg: till grund för akademiska studier, 1. uppl., Lund, 2012, s.298  
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dokument har försvunnit. Detta då källmaterialet behandlar inkommande, utgående handlingar, 

korrespondens samt brevväxlingar mellan olika organisationer, stat och privatpersoner. 

Gällande korrespondens och brevväxlingar som förekommer så är en stor del nedtecknat för 

hand. Detta har resulterat i att en del av materialet har varit svårtolkat, därav kan en eventuell 

brist av feltolkningar finnas. Materielmängden är även varierande mellan undersökningsåren. 

Detta kan grunda sig i att det är många år sen utredningen skedde samt kontexten till det 

begynnande andra världskriget, som kan haft en påverkan i utredningens aktiviteter.   

Konseljärendet används som en bakgrund i undersökningen. Detta då den läggs in som en 

introduktion för att förstå sammanhanget gällande, varför en utredning görs utifrån ett 

införselförbud som redan finns. Källkritiskt är materialet ett primärmaterial som är tidsnära till 

de dokument som återfinns i källorna. Trovärdigheten är relativt stark vid de statligt utfärdade 

källorna, då de skrivits nära i tid och publicerats med flera underskrifter. Dessa källor kan dock 

ha tendensiösa aspekter som bör beaktas. Detta genom uttalanden samt personliga åsikter som 

återges i ärenden utifrån olika personer och myndigheter.   

Tidningsartiklar som källa återfinns i den svenska tidningsdatabasen beläget på kungliga 

biblioteket i Stockholm. Artiklarna utgår från nationella dagstidningar som innehåller sökordet 

bisamråtta samt bisam under åren undersökningen behandlar. Anledningen till att använda 

nationella tidningar är att debatten angående bisamråttan behandlas av staten såväl som den 

offentliga arenan. Staten som var centralt beläget och Norrbotten som var beläget i periferin ger 

en inblick i frågan från de södra såväl som norra delarna av landet. Där det undersöks hur 

diskursen framförts i media. För att få en bild av hur debatten sett ut och vilka argument som 

förts i frågan är det ett passande källmaterial att använda och komplettera med.  

Dagstidningarnas trovärdighet som primärkälla är relativt hög i denna studie. Detta då det 

publicerade materialet är samtida och en del finns i form av exempelvis kungörelser. Det man 

bör beakta är den tendensiösa prägeln materialet kan ha, men detta ses som en låg 

påverkansfaktor i undersökningen då den utgår från att undersöka argument.   

SOU som källa är trovärdig då det är ett statligt dokument som offentliggörs och är skriven i 

närtid.   

Källmaterialet är utvalt för att kunna ge en representativ och korrekt återspeglande bild av 

utredningen och argumenten kring bisamråttans införsel. Detta innefattar även olika aktörer 
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som varit aktiva och påverkat utgången i frågan, eftersom de företräder ärendet ur olika 

perspektiv, som stat, organisation och samhälle.   

I uppsatsen har hänsyn tagits till det materialet som återfinns i BK, tidningarsartiklar samt 

relevanta källor för undersökningens syfte. Detta har även bidragit till ett urval av materialet 

där det i undersökningen bortsetts från dokument. Detta för texter skrivna på andra språk samt 

de som ej är relevanta för undersökningens såsom ekonomiska redogörelser i form av 

räkenskaper.   

Diskurs  

Förutom att se till hur utredningen av BK gått till ämnar uppsatsen se till den diskurs som 

handlar om bisamråttan före och under tiden för utredningen. Därav används även en 

diskursanalys som metod.  Diskurs handlar om att sätta undersökningen i en kontext, för att ge 

ett perspektiv på företeelserna kring bisamfrågan och ge det ett meningsfullt sammanhang.10 

Inom forskningen så definierar man diskurs olika beroende på syfte. En betydelse av begreppet 

utgår från den franska filosofen Michel Foucault som menade att språket formas ur vår 

uppfattning av verkligheten. Denna är en språklig konstruktion som sker i ett socialt 

sammanhang samt är en social position och en grund för makt. Diskursen är sålunda både en 

social och språklig sammansättning. 11  Foucault menar att makt och vetande är integrerat med 

varandra. Det finns en relation mellan makt och vetande enligt detta, där man kan se vetenskap 

som ett bidrag för struktureringsprinciperna för tänkandet. Vetenskaper kan ses i sociala 

kunskaper genom exempelvis klassifikationer som leder till särskiljande inom samhället. Detta 

fortsättningsvis kan ses genom statliga institutioner. De här vetenskaperna menas vara en sorts 

”statens vetanden med medföljande maktutövning”.12 Alltså idéer, tankar och vardaglig 

tillämpning, där makt är inbäddat i varje social praktik och kunskap,  sammanflätat med statens 

maktutövning.13  

Undersökningen kommer att vara uppdelad utifrån bakgrunden av införselförbudet samt 

mediediskursen. Dessa strukturers utifrån en kronologisk ordning, för att slutligen behandla 

utredningsarbetet av BK tematiskt. Att använda detta som metod för att gå igenom materialet 

                                                 
10 Mats, Börjesson, Diskurser och konstruktioner: en sorts metodbok, Lund, 2003, s.25  
11 Henrik, Florén, Anders & Ågren, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och framställningssätt, s.139 
12 Börjesson, Diskurser och konstruktioner, s.36 
13 Börjesson, Diskurser och konstruktioner, s.37 
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är passande då diskursanalys handlar om att dekonstruera en diskurs och studera hur delarna 

förbinds med varandra samt vilket maktinnehåll som finns. Detta för att kunna försöka förstå 

hur helheten ser ut. 14 Då en del av syftet med undersökningen är att se vilka argument och 

aktörer som var aktiva i processen i utredningen av införsel av bisamråttan samt att analysera 

detta, ter sig en diskursanalys som metod lämplig för denna del.  Det passar även ihop med den 

teoretiska referensramen som behandlar statens makt över naturen, som går att läsa om i 

teoriavsnittet.  

Forskningsläge 

Forskningen rörande bisamråttan berördes först i början av 1960-talet. Där debatterades 

bisamråttans plats i Norrbotten.15 Detta föranledde studier gällande bisam rörande ekologi, 

biologi och spridning. Den inledande forskningen som gjorts kring bisamråttan har varit 

fokuserad på dess spridning samt förhållande till ekologin i norra Sverige. Ett exempel är en 

rapport om ekologin av bisamråttan i norra Sverige av Kjell Danell.  I rapporten ser Danell det 

som en nödvändighet att se till ekologin om bisamråttan från 1950-talet och framåt. Det här för 

att utvärdera framtiden och den åverkan bisamråttan kommer att få i Sverige.16 Den senare 

forskningen under 2000-talet har varit obefintlig i Sverige, men det finns en del global. Den 

globala forskningen behandlar liknande studier av bisamråttans ekologi, biologi och spridning 

i olika länder.  

Förutom den direkt riktade forskningen gentemot bisamråttan så kan arten läggas in i en kontext 

av annan forskning som relaterar till diskursen om invasiva arter. Att vara invasiv innebär att 

vara en art som introduceras till ett land som den inte finns i naturligt. 17 Den benämns invasiv 

då den skadar de ekosystem som den introduceras i och har negativa effekter på omgivningen, 

exempelvis genom ekonomisk skada eller negativ påverkan på djur eller människor. 18  

                                                 
14 Henrik, Florén, Anders & Ågren, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och framställningssätt, s.139  
15 Vidar, Marcström, The Muskrat Ondatra Zibethicus L. in Norhtern Sweden, Svenska jägareförb, Stockholm, 1964, s.330 
16 Kjell, Danell, Ecology of the Muskrat in Northern Sweden, National Swedish Environment protection board [Statens 

naturvårdsverk], Diss: (sammanfattning) Umeå: univ., Solna, 1978, s. 7 
17 Nationalencyklopedin ”invasiv art”, tillgänglig:  

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/invasiv-art ,2016, (hämtad 2018-10-28)   
18 Lars – Erik, Jevås, Naturskyddsföreningen Partille ”Invasiva arter vad är det?”, tillgänglig:   

https://partille.naturskyddsforeningen.se/2016/01/31/invasiva-arter-vad-ar- 

det/?gclid=CjwKCAjwvNXeBRAjEiwAjqYhFsVohUlGfUjGsLIvEfCb9q0pP4eNaspmKUAycglMRafDgOaHlVGXhoCipM
QAvD_BwE  , 2016 (hämtad 2018-10-28)  

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/invasiv-art
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/invasiv-art
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/invasiv-art
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/invasiv-art
https://partille.naturskyddsforeningen.se/2016/01/31/invasiva-arter-vad-ar-det/?gclid=CjwKCAjwvNXeBRAjEiwAjqYhFsVohUlGfUjGsLIvEfCb9q0pP4eNa-spmKUAycglMRafDgOaHlVGXhoCipMQAvD_BwE
https://partille.naturskyddsforeningen.se/2016/01/31/invasiva-arter-vad-ar-det/?gclid=CjwKCAjwvNXeBRAjEiwAjqYhFsVohUlGfUjGsLIvEfCb9q0pP4eNa-spmKUAycglMRafDgOaHlVGXhoCipMQAvD_BwE
https://partille.naturskyddsforeningen.se/2016/01/31/invasiva-arter-vad-ar-det/?gclid=CjwKCAjwvNXeBRAjEiwAjqYhFsVohUlGfUjGsLIvEfCb9q0pP4eNa-spmKUAycglMRafDgOaHlVGXhoCipMQAvD_BwE
https://partille.naturskyddsforeningen.se/2016/01/31/invasiva-arter-vad-ar-det/?gclid=CjwKCAjwvNXeBRAjEiwAjqYhFsVohUlGfUjGsLIvEfCb9q0pP4eNa-spmKUAycglMRafDgOaHlVGXhoCipMQAvD_BwE
https://partille.naturskyddsforeningen.se/2016/01/31/invasiva-arter-vad-ar-det/?gclid=CjwKCAjwvNXeBRAjEiwAjqYhFsVohUlGfUjGsLIvEfCb9q0pP4eNa-spmKUAycglMRafDgOaHlVGXhoCipMQAvD_BwE
https://partille.naturskyddsforeningen.se/2016/01/31/invasiva-arter-vad-ar-det/?gclid=CjwKCAjwvNXeBRAjEiwAjqYhFsVohUlGfUjGsLIvEfCb9q0pP4eNa-spmKUAycglMRafDgOaHlVGXhoCipMQAvD_BwE
https://partille.naturskyddsforeningen.se/2016/01/31/invasiva-arter-vad-ar-det/?gclid=CjwKCAjwvNXeBRAjEiwAjqYhFsVohUlGfUjGsLIvEfCb9q0pP4eNa-spmKUAycglMRafDgOaHlVGXhoCipMQAvD_BwE
https://partille.naturskyddsforeningen.se/2016/01/31/invasiva-arter-vad-ar-det/?gclid=CjwKCAjwvNXeBRAjEiwAjqYhFsVohUlGfUjGsLIvEfCb9q0pP4eNa-spmKUAycglMRafDgOaHlVGXhoCipMQAvD_BwE
https://partille.naturskyddsforeningen.se/2016/01/31/invasiva-arter-vad-ar-det/?gclid=CjwKCAjwvNXeBRAjEiwAjqYhFsVohUlGfUjGsLIvEfCb9q0pP4eNa-spmKUAycglMRafDgOaHlVGXhoCipMQAvD_BwE
https://partille.naturskyddsforeningen.se/2016/01/31/invasiva-arter-vad-ar-det/?gclid=CjwKCAjwvNXeBRAjEiwAjqYhFsVohUlGfUjGsLIvEfCb9q0pP4eNa-spmKUAycglMRafDgOaHlVGXhoCipMQAvD_BwE
https://partille.naturskyddsforeningen.se/2016/01/31/invasiva-arter-vad-ar-det/?gclid=CjwKCAjwvNXeBRAjEiwAjqYhFsVohUlGfUjGsLIvEfCb9q0pP4eNa-spmKUAycglMRafDgOaHlVGXhoCipMQAvD_BwE
https://partille.naturskyddsforeningen.se/2016/01/31/invasiva-arter-vad-ar-det/?gclid=CjwKCAjwvNXeBRAjEiwAjqYhFsVohUlGfUjGsLIvEfCb9q0pP4eNa-spmKUAycglMRafDgOaHlVGXhoCipMQAvD_BwE
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  I dagsläget ses bisamråttan som en invasiv art som under 2018 fick en plats på EU:s lista över 

”icke önskvärda invasiva arter”, 19 där det har konkluderats att bisamråttan inte hör hemma i 

Sverige eller EU. Forskningen kring invasiva arter har handlat om debatten rörande infödd, 

icke-infödda arter, ekologi samt hur exempelvis staten förhållit sig och hanterat dessa olika 

arter. Historiker har analyserat denna diskurs och satt den i kontext till djurens relevans inom 

historiska förändringar.  Det betonas att djur och historia är sammankopplade samt att djur 

historiskt kontrollerats och omformats av staten och samhället.20  

En fråga som har behandlats är den om främmande arter kontra inhemska i det nationella 

landskapet. I artikeln ”Natives and Aliens in the National Lanscape” skriver Kenneth R Olwig 

om diskursen i sammankopplingen mellan främmande arter och invandrandande[människor] ur 

rasistiska och nationalistiska perspektiv.21 I artikeln argumenteras för att upptäckten av 

grunderna i modern kartografi i renässansen kan härledas till förmågan att forma en idé, där 

naturen och nationen är parallella med varandra. Detta i kontext till att kartan speglar territoriala 

landsgränser mot en nationsstat. Det här menar Olwig kan bidra till att diskursen om invasiva 

arter blir laddad med symbolismen av nationalism, xenofobi22 och rasism. Fortsättningsvis 

menar han att det ligger som en grund till synen, där inhemska arter ses som autentiskt och 

önskvärt medans en främmande art ses som oäkta och oönskad. Detta är en konsekvens enligt 

honom, av att kartografi under renässansen frambringade en mental bild av en relation mellan 

underliggande naturlagar och verkligheten på ytan. Där man synliggjorde ekologi och fauna 

som således blev unik för sin nation.23 Fortsättningsvis menar han att det går att följa ett spår 

från kartografi samt avbildningar av staten under renässansen som en utgångspunkt till 

attityderna av främmande arter som återfinns idag.24 Den rådande diskursen gällande invasiva 

arter inom forskningen handlar även i sammanhanget om hur dessa ska bedömas utifrån å ena 

sidan deras ursprung eller å andra sidan deras nytta25. Där debatterna om att hitta en 

mellangrund för inhemska kontra främmande arter behandlas.26 

                                                 
19 Svensk Jakt, ”Bisam ska utrotas i Sverige”, tillgänglig: https://svenskjakt.se/start/nyhet/bisam-ska-utrotas-me Sverige/ , 

2018 (hämtad 2018-09-13)  
20 Harriet, Ritvo, “Animal planet”, Environmental History 9 (2004), 2. 204-220  
21 Kenneth R. Olwig, “Natives and Aliens in the National Landscape”, Landscape Research, 28:1, (2003) s.63  
22  Rädslan för det främmande, obekanta; Nationalencyklopedin ”Xenofobi”, tillgänglig:   

https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/xenofobi (hämtad 2018-11-04)  
23 Olwig “Natives and Aliens in the National Landscape”, s.63  
24 Olwig “Natives and Aliens in the National Landscape”, s.69  
25 Mark. A. Davis et.al., “Don’t Judge Species on Their Origins”, Nature 474 (2011), s.153-4  
26 Nancy Shackelford et.al, “Finding a Middle-ground: The Native/non-native ‘Debate, Biological Conservation vol 158, 

2013, s.  55-62   

https://svenskjakt.se/start/nyhet/bisam-ska-utrotas-me%20sverige/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/bisam-ska-utrotas-me%20sverige/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/bisam-ska-utrotas-me%20sverige/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/bisam-ska-utrotas-me%20sverige/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/bisam-ska-utrotas-me%20sverige/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/bisam-ska-utrotas-me%20sverige/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/bisam-ska-utrotas-me%20sverige/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/bisam-ska-utrotas-me%20sverige/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/bisam-ska-utrotas-me%20sverige/
https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/xenofobi
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En annan utgångspunkt för forskningen av invasiva arter är staten och naturen och hur man 

vetenskapligt ser på naturligt kontra onaturligt.  John Sheail skriver i sin artikel Government 

and the management of an Alien pestspecies: a British perspective om statens hanterande av 

främmande[invasiva] ”skadedjur” under 1920–30-talet, däribland bisamråttan. Sheail skriver 

att bisamråttan introducerats från Kanada under 1920-talet, men hade under 30-talet 

illegaliserats för att förebygga skador. Det var under en tid där det fanns politisk samt 

ekonomisk oro som man beslöt sig att skapa denna lagstiftning. Det poängteras att bisamråttans 

placering i Europa och erfarenheten av djuren spelade in för att staten skulle göra ändraringar 

och hantera frågan. 27  Den brittiska staten utvecklade en politik menar han där man arbetade 

utefter sina inhemska erfarenheter av andra invasiva djur som hade etablerats sig, som den grå 

ekorren.28 Motståndet menar Sheail fanns i de som gynnandes av arterna genom exempelvis 

försäljning och därav behövde staten lägga in ekonomiska medel för att slå ut detta.  

Tillsammans med de europeiska erfarenheterna av bisamråttans snabba fortplantning, blev 

resultatet till ett politiskt beslut för att driva på en utrotning av bisamråttan. 29  

Bisamråttan har således diskuterats i olika kontexter, främst kring jakt, ekologi och 

spridningsområden i Sverige, men berörts ut andra perspektiv i forskning utanför Sverige.  

Bisamråttans plats i Sverige ur ett ekologiskt perspektiv diskuteras av forskare, då denna känt 

påverkat ekologin i andra länder, där den åstadkommit skador genom sin spridning.30 

Diskussionerna om artens utrotning i Sverige handlar till stor del runt de följder som kan 

komma om bisam sprider sig till de södra delarna av Sverige ur ekologiska, biologiska och 

infrastrukturella perspektiv.31    

De efterforskningar som gjorts inför denna uppsatsen har inte visat på några studier angående 

frågan om förbudet av införsel för bisamråttan i Sverige. Där finns en intressant lucka som visar 

på ett outforskat område gällande bisamråttans betydelse historiskt sett i Sverige, något som 

den här uppsatsen bidrar med.   

                                                 
27 John Sheail,” Government and the management of an Alien Pest Species: a British perspective”, Landscape Research, 28: 

1, s. 103  
28 Sheail,” Government and the management of an Alien Pest Species: a British perspective”, s. 109,   
29 Sheail,” Government and the management of an Alien Pest Species: a British perspective”, s. 103  
30 Svensk Jakt, ”Bisam ska utrotas i Sverige”, Tillgänglig: https://svenskjakt.se/start/nyhet/bisam-ska-utrotas-sverige/ , 2018 

(hämtad 2018-09-13)  
31 Svenska jägareförbundet, ”Bisam”, Tillgänglig:  

https://jagareforbundet.se/vilt/viltvetande2/artpresentation/daggdjur/bisam/ , 2017 (hämtad 2018-09-13)   

https://svenskjakt.se/start/nyhet/bisam-ska-utrotas-sverige/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/bisam-ska-utrotas-sverige/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/bisam-ska-utrotas-sverige/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/bisam-ska-utrotas-sverige/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/bisam-ska-utrotas-sverige/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/bisam-ska-utrotas-sverige/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/bisam-ska-utrotas-sverige/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/bisam-ska-utrotas-sverige/
https://jagareforbundet.se/vilt/vilt
https://jagareforbundet.se/vilt/vilt-vetande2/artpresentation/daggdjur/bisam/
https://jagareforbundet.se/vilt/vilt-vetande2/artpresentation/daggdjur/bisam/
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Teoretisk utgångspunkt   

Den teoretiska utgångspunkten utgår från statens maktförhållande till djuren och den diskurs 

som uppstått med frågan angående invasiva arter.  För att kunna nå uppsatsens syfte tolkas 

informationen i undersökningen med hjälp av en teori som utgår från James C Scotts bok 

”Seeing Like a State”.  

Teorin utgår från att staten försöker göra ett samhälle läsbart genom att organisera den 

nationella befolkningen på ett sätt som förenklar statliga funktioner, såsom exempelvis skatt 

och värnplikt. Detta kopplas samman till naturen genom att det varit en del av ett lands historia, 

som historiskt förändrats utifrån människans behov.32  Teorin byggs upp av system som staten 

försökt implantera i samhället för att förbättra mänskliga förhållanden, exempelvis välfärd. 

Dessa system har dock i vissa fall misslyckats genom statens inbladning.33 Ett exempel som 

nämns är Preussen och Sachsen effektivisering av skogsbruk under slutet av 1700-talet, något 

som Scott kallar ”vetenskapligt skogsbruk”.34 Genom statsstyrd skogsvetenskap så arbetade 

man utefter ” minimal mångfald”, ”balansräkning”[ekonomi] och ”hållbart utnyttjande”. Där 

konsekvensen av effektiviseringen blev en monokulturell35 skog designad för att förenkla 

statens mål att uppnå sina olika behov inom skogsbruket.36    

Författaren menar att staten hade snäva referensramar, exempelvis var inte staten intresserad av 

arter i faunan som inte var lönsamma för deras syften. Detta då staten verkade som nyttotänkare 

där de ekonomiska hindren och möjligheterna sågs framför naturen. Det här innebär att staten 

ersätter skogen som natur till en ekonomisk resurs istället, där fokus ligger på de aspekterna av 

naturen som kan tillägnas människan. Fortsättningsvis leder detta till att staten får en mer 

generaliserad natur-värld vars flora och fauna är av nyttjande värde. Arter klassificeras 

beroende på värde, värdesatta djur klassas som villebråd och boskap medan de konkurrerande 

djuren blir rovdjur eller ohyra.37  

                                                 
32 James C, Scott. Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed, Yale University 

Press, New Haven, 1998, s.2  
33 Scott. Seeing Like a State, s.4  
34 Scott. Seeing Like a State, s.13  
35 Ett odlingssystem där man endast odlar eller planterar en typ av växtslag; Nationalencyklopedin ”Monokultur”, tillgänglig: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/monokultur (hämtad 2018-10-15) 
36 Scott. Seeing Like a State, s.15  
37 Scott. Seeing Like a State, s.13  

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/monokultur
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Dessa system som Scott diskuterar utgår från vad han kallar en skadlig kombination av fyra 

element. Två av dessa redogör nedan.    

Det första elementet som redogörs för gäller den administrativa ordningen av naturen och 

samhället, statens makt över naturen och samhället.38 För att lägga elementet i en kontext görs 

en liknelse med mänsklig biodling. För biodling så skapades artificiella bikupor för möjligheten 

att reglera tillväxten av bipopulationer. Syftet för detta grundades i att produktionen skulle 

förenkla skördarna av honungen för biodlarna, som i sin tur behövde reglera tillverkningen för 

att kunna tillfredsställa människans efterfrågan samt behov av honung.39  

Det andra elementet som redogörs för är den hög-modernistisk ideologin, som Scott benämner 

som en ideologi, en tro, av vetenskaplig samt teknisk utveckling.40 Denna drivs av att 

tillfredsställa människans behov, expansion av produktion, dominans över naturen och en väl 

planlagd design av social ordning som står i linje med den vetenskapliga förståelsen av naturliga 

lagar. Detta argumenteras för att vara en bi-produkt av vetenskap samt industrins utveckling i 

västvärlden. Högmodernismen sammankopplas av författaren med staten då den handlar om 

intressen för aktörer med makt. Denna ideologi har en speciell och tillfällig social kontext, som 

hade sin höjdpunkt vid första världskriget, bland exempelvis vetenskapsmän och politiska 

ideologier för de som ville använda statsmakt för att förändra något i samhället.41   

Element tre och fyra behandlar stat och civilt samhälle under stora förändringar i samhället 

exempelvis vid krig, där det genom statens användande av tvångsmakt försöker förändra 

samhället. 42 Således kommer dessa ej att användas i teorin då staten inte använder någon typ 

av tvångsmakt i bisamfrågan utan endast makt i form av huvudbestämmande i införselfrågan. 

Begreppet staten kan likställas med den statliga makten i olika länder. Scott betonar att om man 

i utgångspunkten generaliserar med ett sådant system som han argumenterar för, så förefaller 

det sig att tillämpningen för den förändring man vill införa misslyckas. Detta då den inte stöder 

lokal kännedom, då alla stater och samhällen är kontextbundna, unika i tid och plats. Ju mer 

                                                 
38 Scott. Seeing Like a State, s.4  
39 Scott. Seeing Like a State, s.2  
40 Scott. Seeing Like a State, s.4  
41 Scott. Seeing Like a State, s.5  
42 Scott. Seeing Like a State, s.5  
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generella [statliga] system man utgår ifrån desto mer behöver man översätta den lokala scenen 

för att det ska lyckas med att implementera en hållbar förändring.43   

Systemens två första delar utreds från en aspekt av stadsplanering där natur och dess resurser 

berörs. Detta kan kopplas ihop med statens försök att styra naturen genom begränsning och 

kontroll av invasiva arter.  Införsel av främmande arter i Sverige såväl som andra länder, har i 

likhet med teorin, varit något som kontrollerats av staten både i frågan om förbud samt reglering 

av faunan inom landet. Det här är även något som betonats i tidigare forskning om invasiva 

arter. Fortsättningsvis beskrivs att systemen som planerats och upprätthållits för att designa 

samhället utifrån staten handlar om att kontrollera samhället.44 Detta appliceras i 

undersökningen i kontext till statens försök att kontrollera bisamråttan, öka ekonomiska vinster, 

begränsa spridning samt försök att kontrollera reproduktion och dess påverkan i naturen. Det 

här genom att se på hur staten omfördelar och planterar om resurser för att få kontroll samt 

statens försök att kontrollera naturen och göra den nyttig för sina egna behov. 

 Ett exempel från tidigare forskning som behandlar invasiva arter är Karen Middletons fallstudie 

”Renarrating a biological invasion: Historical Memory, Local Communities and Ecologists”. I 

studien undersöks ett biologiskt kontrollprogram som utfördes i en fransk koloni i Madagaskar 

under 1920-talet.45 Fallstudien kopplas till politik, regering samt sociala utvecklingar i kontext 

till invasiva arter. Där en del kopplas till statens [franska kolonister] och dess maktövertagande 

på den inhemska naturen i Madagaskar. Middletons skriver fortsättningsvis att fallstudien utgår 

från hanteringen av invasiva arter, som är djupt rotad i konceptet om användbara och ej 

användbara arter i en kulturell kontext.46   

Att utgå från Scott för teorin i studien bidrar till en förståelse för den ram som synliggör 

diskurser om invasiva arter samt makt. Detta både ur perspektiv från staten och vetenskapsmän 

under tiden, men än mer omfattande så får man även med den samhälleliga diskursen för 

argumenten som kan sättas in i ramarna för Scotts element. Källmaterialet om bisamråttan skall 

därför analyseras utifrån samma utgångspunkt, där statlig kontroll över naturen är central och 

att staten är den överhet som fattar de avgörande besluten.   

                                                 
43 Scott. Seeing Like a State, s.318  
44 Scott. Seeing Like a State, s.6  
45 Karen Middleton, “Renarrating a Biological Invasion: Historical Memory, Local Communities and Ecologists” 

Environment and history, vol 18, 1 (2012), s. 61   
46 Karen Middleton, “Renarrating a Biological Invasion”, s. 63  
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Bakgrund  

Bisamråttan   

Nordamerikansk Bisamråtta (Ondatra Zibethicus L.) är en gnagare som är släkt med våra 

nationella sorkar.47 En fullvuxen bisamråttan kan uppnå en längd mellan 24–40 cm (utan svans) 

samt väga mellan 1,5–2 kg.48 Bisam har korta öron samt små ögon.49 Svansen kännetecknas 

som smal, täckt av fjäll och tilltryckt från sidorna lämpade för simning.  Pälsen är rödbrun eller 

mörkbrun med ljusare buk samt mörkare ovansida, bakfötterna har simhud samt är större än 

framfötterna.50 Födan är till största delen vegetabilisk och består främst av vattenväxter såsom 

bladvass, fräken och flytbladsväxter men även musslor i viss mån, främst under vintern.51   

De bosätter sig nära vatten, främst i sjöar och kustnära havsområden för att taktiskt kunna bygga 

hyddor nära födan, då båda består av främst vattenväxter. 52 Bisam kan även bygga bon i 

strandbrinkar, i båda fallen slutar utgångarna från boet ut i vatten. I de flesta fallen byggs 

hyddan (bon) under vatten på ett djup av 3–7 dm. Bona är runda eller ovala till formen och där 

kan det finnas en eller flera bokamrar som är anslutna till varandra, beroende på antal 

individer.53  

Bisamråttan är skygg och är främst aktiv på nätter, under våren förändras bilden något och 

aktivitet på dagtid ökar.54 Under denna tid så sker parning för bisam i Sverige i förbindelse med 

islossningen. Honan kan föda upp en eller flera kullar med 6–8 ungar per år. Bisam har en hög 

reproduktionstakt som kan bidra till snabb ökning av artbeståndet. 55  

                                                 
47 Främmande arter, ”Bisamråtta (Ondatra Zibethicus)”, tillgänglig:  

http://www.frammandearter.se/5arter/pdf/Ondatra_zibethicus.pdf , 2016 (hämtad 2018-09-15)  
48 Artfakta ArtDatabanken ”Ondatra Zibethicus Bisam”, tillgänglig:  

http://artfakta.artdatabanken.se/taxon/232133 u.å.  (hämtad 2018-09-15); Främmande arter, ”Bisamråtta (Ondatra 

Zibethicus)”, tillgänglig: http://www.frammandearter.se/5arter/pdf/Ondatra_zibethicus.pdf , 2016 (hämtad 2018-09-15)   
49 Nationalencyklopedin¸” Bisamråtta”, tillgänglig:  

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/bisamr%C3%A5tta, 2018 (hämtad 2018, 09–15)   
50 Artfakta ArtDatabanken ”Ondatra Zibethicus Bisam”, tillgänglig: http://artfakta.artdatabanken.se/taxon/232133 u.å.  

(hämtad 2018-09-15); Främmande arter, ”Bisamråtta (Ondatra Zibethicus)”, tillgänglig: 

http://www.frammandearter.se/5arter/pdf/Ondatra_zibethicus.pdf , 2016 (hämtad 2018-09-15)   
51 Marcström, The Muskrat Ondatra Zibethicus L.  in Northern Sweden, s.346 
52 Artfakta ArtDatabanken ”Ondatra Zibethicus Bisam”, tillgänglig: http://artfakta.artdatabanken.se/taxon/232133 u.å.  

(hämtad 2018-09-15)  
53 Marcström, The Muskrat Ondatra Zibethicus L.  in Northern Sweden, s.389  
54 Marcström, The Muskrat Ondatra Zibethicus L.  in Northern Sweden, s.390  
55 Artfakta Artdatabanken, ” Ondatra Zibethicus Bisam”, tillgänglig: http://artfakta.artdatabanken.se/taxon/232133 , u.å. 

(hämtad 2018-09-15)  

http://www.frammandearter.se/5arter/pdf/Ondatra_zibethicus.pdf
http://www.frammandearter.se/5arter/pdf/Ondatra_zibethicus.pdf
http://artfakta.artdatabanken.se/taxon/232133
http://artfakta.artdatabanken.se/taxon/232133
http://www.frammandearter.se/5arter/pdf/Ondatra_zibethicus.pdf
http://www.frammandearter.se/5arter/pdf/Ondatra_zibethicus.pdf
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/bisamr%C3%A5tta
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/bisamr%C3%A5tta
http://artfakta.artdatabanken.se/taxon/232133
http://artfakta.artdatabanken.se/taxon/232133
http://www.frammandearter.se/5arter/pdf/Ondatra_zibethicus.pdf
http://www.frammandearter.se/5arter/pdf/Ondatra_zibethicus.pdf
http://artfakta.artdatabanken.se/taxon/232133
http://artfakta.artdatabanken.se/taxon/232133
http://artfakta.artdatabanken.se/taxon/232133
http://artfakta.artdatabanken.se/taxon/232133
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Bisamråttan kommer ursprungligen från Nordamerika, där den i början av 1900-talet 

importerades till Mellaneuropa56 för sin päls. Djuret spred sig snabbt och introduktionen fick 

en stor del negativa konsekvenser. Det här då den försvagade grunden på byggnader som låg i 

anslutning till vatten,  där bisam uppehöll sig. 57  Detta tillsammans med bisamråttans snabba 

förökningstakt ledde till en stor spridning som resulterade i tvingande åtgärder mot bisam.58 

Pälsens kommersiella värde lockade dock flera länder till att införa arten, år 1919 så inför 

exempelvis Finland bisamråttan.59 Detta gav Sverige ett förnyat intresse för bisam, men 

myndigheterna avhöll sig från importfrågan på grund av de tidigare grävskador som fanns i 

mellersta Europa, samt de förväntningar man hade på att bisam skulle invandra från Finland. 

Sverige utfärdade ett införselförbud för bisam redan 1916. 60 Detta förbud kom under 1930-

talet att utredas, där en kommitté tillsattes i ärendet. Frågan angående bisam i Sverige kom att 

ligga kring den potentiella nyttan och skada med den invandrade arten.61 

Ekonomi Jakt och Päls   

Viltet har alltid varit viktigt i Sverige, framförallt för sitt ekonomiska värde. Jakten gav skinn 

och kött för handel samt för överlevnad. Historiskt sett har jakt kopplats ihop med 

kungligheter[stat] och personer av det högre skiktet i samhället för rent nöje.62 Intresset för 

handel med skinn och päls var starkt redan under 1500–1600 talet där kronan hade mycket att 

tjäna på att reglera och styra över skinnhandeln, detta exempelvis genom att ta ut skatt från 

bönder och samer i form av skinn. 63   

Under 1600–1700-talet fanns ett jaktstöd som syftade till att förbättra infrastrukturen för 

gruvverksamheten i Norrland, där den ekonomiska nyttan av jakt fanns på ett mer generellt plan 

än bara nytta för nybyggarna i området. Jakten var även viktigt i de fattigaste samhällena, som 

bidrog stort till levnadsstandarden, detta kan jämföras som en, för den tiden, typ av socialtjänst 

i form av jakträttigheter.64 Historiskt så har frågan om skötseln av viltresurser fluktuerat, både 

gällande frågan om vem som hade rätt till att jaga och vilka resurser och tillgångar som var 

                                                 
56  Central Europa  
57 Danell, Ecology of the Muskrat in Northern Sweden, s. 7  
58 Sheail, “Government and the management of an alien pest species: a British perspective “, s. 103; Danell, Ecology of the 

muskrat in northern Sweden, s, 7  
59 Danell, Kjell, Dispersal and distribution of the muskrat (Ondatra zibethica (L.)) in Sweden: spridning och utbredning av 

bisam (Ondatra zibethica (L.)) I Sverige. Sv. Jägareförb., Stockholm 1977. s. 4  
60 Marcström, The Muskrat Ondatra Zibethicus L.  in Northern Sweden, s. 330 
61 Kjell Danell (red.) Jaktens historia i Sverige: vilt, människa, samhälle, kultur, Första upplagan, 2016. s. 249 
62 Danell, Jaktens historia i Sverige, s. 173  
63 Danell, Jaktens historia i Sverige, s. 178  
64 Danell, Jaktens historia i Sverige, s. 174–175   
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tillgängliga inom viltet. 65 Lönsamheten för en viltart var en relevant fråga, då det funnits olika 

intressen och skilda åsikter kring detta. Detta går exempelvis att se i frågan angående älgen år 

1833, där en del [jordbrukare främst] såg den inhemska älgen som ett skadedjur, då den var 

ekonomiskt missgynnsam för en del jordbrukare.66   

I slutet av 1800-talet gick man över till viljan att stärka landets viltfauna, detta för det ökade 

intresset för jaktvård och nedgången för vissa arter. Detta gjordes genom att föra in främmande 

arter såsom kanadahjort, men det fördes även diskussioner om återinsättning av arter som 

försvunnit, som exempelvis bävern.67 Under denna tid framträder de första spåren av 

bisamråttans sporadiska historia. Året 1897 fick en jaktklubb vid namn ”pracknissarne” en gåva 

från Helsingfors, detta var bisamråtta som sedans planterades ut i Stockholms skärgård, utan 

resultat av etablering. Detta var intressant i sig då Finland ännu inte börjat utplantera arten.68 

Vid sekelskiftet 1900 blev frågan om utbyggnad av vattenkraft större för att minska behovet av 

att importera kol.69 Norrland hade 75 % av vattenkrafttillgångarna i Sverige, där ångkraften 

fanns, men väldigt liten del var utbyggd för vattenkraften. 70 Statens vattenfall ansågs vara 

viktig att använda för nationalekonomiska och politiska skäl, för att undkomma det 

utlandsberoende man hade i form av stenkols import.71  Arbetet för vattenkraften skapade även 

motstånd i form av naturskyddare, som var emot utbyggnaden för den påverkan det hade på den 

svenska naturen.72 Synen för naturskydd och Sveriges natur var i ton med samhället i tiden, 

influenser av institutionella uttryck och samhället med attityden att rädda den svenska 

folkstammen, den svenska naturen samt statens ökade kontroll av gränserna.73 

 I samband med utbyggandet av vattenkraften förändrades även synen av vilt under början av 

1900-talet, från att haft ett ekonomiskt värde till att omfamnas av tanken att bibehålla Sverige 

fauna, en tanke av bevarande. Detta exemplifieras genom ett förslag där jägareförbundet förslog 

ett skydd för den utsatta mården, som jagades för det höga värdet på skinnet.74 Vilt började ses 

                                                 
65 Danell, Jaktens historia i Sverige, s. 176–177   
66 Danell, Jaktens historia i Sverige, s. 177  
67 Danell, Jaktens historia i Sverige, s. 231 
68 Danell, Jaktens historia i Sverige, s. 324   
69 Lars J, Lundgren., staten och naturen: naturskyddspolitik i Sverige 1869–1935, Del 2, 1935, Kassandra, Brottby, 2011, s. 

20 
70 Lundgren., staten och naturen, del 2, 1919–1935, s.21  
71 Lundgren., staten och naturen, del 2, 1919–1935, s 25  
72 Lundgren., staten och naturen, del 2, 1919–1935, s.36  
73 Lars I, Andersson., Sveriges historia under 1800- och 1900-talen. 1.uppl. Stockholm: Liber, s. 128; Lundgren., staten och 

naturen: del 2, 1919–1935, s 392 
74 Lundgren., staten och naturen: del 2, 1919–1935, s.267  
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mer som en nationell tillgång och frågan om jaktvård fortsatte vara i fokus.75  1900-talet hade 

även en stor tilltro till naturvetenskap och under 1920-talet var naturskyddsfrågan stor. Det 

argumenterades för det nationella intresset för att rädda den inhemska naturen och den 

nationalekonomiska betydelsen i faunan.76  Utifrån staten kom perspektivet på främmande arter 

och inplantering under 20-talet att vara negativ. Dessa främmande arter ansågs inte vara ”ett 

naturligt led i utvecklingen”.77 De främmande djuren ansågs kunna vara en skada för de 

inhemska arterna som fanns i det svenska riket, genom sjukdomar, förändringar i naturen eller 

att bli skadedjur. Djuren uppfattades som ett hot där de kunde blanda de inhemska djurarterna 

på ett sätt som inte var gynnsamt för den svenska faunan.78 Under tiden så var även 

nationalismen i högsta grad influerat i staten och samhället utifrån hierarkiska ordningar och 

det biologiska arvet av den svenska ”rasen”.79 

Under den senare delen av 1920-talet förändras jaktstadgan då jaktintresset hade ökat stort. Det 

gav konsekvenser av minskat antal vilt, som ledde till att man började fridlysa djur.80 Under 

tiden var det staten som reglerade djurlivet på sina villkor, genom att försöka begränsa djurens 

naturliga spridning. Man delade in arterna i ett klassningssystem, där vissa djur stod högre upp 

i listan över skadliga samt icke-skadliga djur.81 Under första delen av 1900-talet introducerades 

även flera olika typer av främmande arter i Sverige, exempelvis minken. 82  Minken infördes 

för sin päls och för uppfödning på pälsfarmer 1928.83 Minken började sprida sig i förbindelse 

med rymningar från de pälsfarmer som upprättats, under 1930-talet. Detta ledde till att en 

varning utfärdades 1936, angående minkens risk att breda ut sig i den svenska naturen. 

Anledningen till detta var att minken var ett rovdjur som kunde ge eventuella skador på 

exempelvis fisk- och kräftbestånd samt hönsuppfödning. Minken var således under tiden inte 

särskilt accepterad i den svenska naturen.84  

Fortsättningsvis under 1930-talet så var naturskyddet fortfarande underställt det ekonomiska 

intresset av staten. 85 Det här då det under tiden fanns en blomstrande pälsdjursuppfödning, med 

                                                 
75 Danell, Jaktens historia i Sverige, s. 233  
76 Lundgren., staten och naturen: del 2, 1919–1935, s.44, 97,98  
77 Lars J, Lundgren., staten och naturen: naturskyddspolitik i Sverige 1869–1935, Del 2, 1935, Kassandra, Brottby, 2011, s. 

277   
78 Lundgren., staten och naturen: del 2, 1919–1935, s. 277  
79 Andersson., Sveriges historia under 1800- och 1900-talen, s. 162  
80 Lundgren., staten och naturen: del 2, 1919–1935, s.278  
81 Lundgren., staten och naturen: del 2, 1919–1935, s.280  
82 Nordenram, svenska jaktens historia, s. 113 
83 Danell, Jaktens historia i Sverige, s 192 
84 Nordenram, svenska jaktens historia, s.114  
85 Lundgren, staten och naturen: del 2, 1919–1935, s.313  
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höga skinnpriser som man ville utnyttja.86 Forskningen gällande vilt och den svenska faunan 

under 1900-talet fokuserade främst från ett perspektiv på jakt. Det är först 1941 som man 

startade en viltforskning i form av att kartlägga och undersöka problem för den svenska faunan. 

87  

Undersökning  

Undersökningen är uppdelad i tre delar. I den första undersöks det konseljärende som utfärdades 

för införselförbud 1916. Den andra delen analyseras tidningar i diskursen rörande bisamråttan. 

De två första delarna presenteras kronologiskt. I den tredje delen undersöks utredningen av 

införselfrågan, denna presenteras tematiskt.  

1916 konseljärende  

Under året 1916 kom ett konseljärende att utfärdas detta var den första aktiva åtgärden som 

skett mot bisamråttan i Sverige, där man införde ett förbud mot införsel av levande bisamråtta.   

 Den andra februari 1916 under det pågående första världskriget skrivs en utredning till KJD 

om faran att föra in bisamråttan i Sverige. I skrivelsen framförs om hur man vid införandet av 

främmande djur eller växtarter ofta har misstagit sig angående den eventuella nyttan av 

omflyttningar. Syftet med utredningen var att påvisa de skadliga följderna av en ”som alltid i 

synnerligen välment syfte” gällande införsel av den amerikanska bisamråttan till Böhmen. 

Uppgifterna som skrivelsen baserades på var uppsatser och notiser från den tyska 

fiskeriföreningen utgivna allgemeine Fischerei -zeitung. I texten redogörs för den 

nordamerikanska bisamråttans biologi och levnadssätt. Vidare skrivs om bisamråttans införsel 

till Böhmen beroende av dess eftertraktade päls. Det framförs att bisamråttan är ”synnerligen 

skadliga” för fiskodlingar samt gräver underjordiska gångar och hålor som underminerar 

marken där vallar och fördämningar störtar in eller genombryts. Slutligen argumenteras för att 

bisamråttan inte är välkommen I Böhmen eller Bayern där staten lagt in premier i form av 

skottpengar. 88 

                                                 
86 Bertil, Haglund (red.) Jägaren och vildnaden: svenska jägareförbundet under 150 år, Sv.  

Jägareförb. Stockholm, 1979–1980, s. 246  
87 Haglund, Jägaren och vildnaden, s. 268  
88  Utredning till konungen från Kungl.Lantbrukstyrelsen, 12 februari, 1916, Jordbruksdepartementet 3/#, 1916, nr:23 ang. 

införsel av levande bisamråtta. Jordbruksdepartementet, 1916, mars 3 6 EI:803, riksarkivet, depå: Marieberg 
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Kungliga lantbruksstyrelsen (KLS)89 skickade därefter in en skrivelse till konungen som inkom 

till KJD den 12 februari 1916 ang. förbud mot införsel av levande bisamråtta. I skrivelsen 

upplyser man om att man inte kan föra in bisamråttan i Sverige efter det som skett i Böhmen. 

Detta då man utifrån den utredning som tillhandahållits av KLS sett skadan bisamråttan gjort i 

landet, där en förfrågan ställs till kungl. Maj:t90 för att förbjuda införsel till Sverige av 

bisamråtta.91 Den 20 februari 1916 skrivs ytterligare en framställning, denna till 

vetenskapsakademin (KVA)92 från professorerna Hjalmar Théel93 och Einar Lönnberg94, 

verksamma ledamöter inom vetenskapsakademin.  I framställningen drar professorerna 

slutsatsen att om bisamråttor skulle införas till Sverige skulle det kunna bli en avsevärd 

inkomstkälla. Risken som fanns med acklimatiseringen var däremot övervägande stor för att 

utsätta landet av någon inplantering, då den troligt skulle sprida sig till platser där den var 

oönskad.  Slutligen skrevs det att KVA förordar KLS framställning om förbud mot införsel.95    

Den 23 februari 1916 skriver KVA en skrivelse till konungen angående ärendet ”förbud mot 

införsel av levande bisamråtta”. I denna framförs att de blivit befallda att avgiva ett utlåtande 

över en framställning av KLS om förbudet och därav åberopar yttrande av deras sakkunniga 

ledamöter, professorerna H. Théel och E. Lönnberg som föreslår ett bifall av förslaget.96 Detta 

ledde till en kungörelse ibland annat Svenska dagbladet, om förbud för införsel av levande 

bisamråtta i riket från den 3 mars 1916.97  

                                                 
89 Förstatligad försöksanläggning med forskare, med ledamöter utsedda av regeringen efter förslag från akademin; kungl. 

Skogs- och Lantbruksakademin, ”För stundande skördar”, 2014, tillgänglig, http://www.ksla.se/wp-

content/uploads/2014/01/KSLAT-10-2013-For-stundande-skordar_Jubileumskonferens.pdf (hämtad 2018-10-15) 
90 Kungliga majestät, representant för konungen, eller konungen själv 
91 Utredning till konungen från Kungl. Lantbruksstyrelsen, 12 februari, 1916, jordbruksdepartementet 3/3, 1916, nr:23 ang. 

införsel av levande bisamråtta. Jordbruksdepartementet, 1916, mars 3 6 EI:803, Riksarkivet, depå: Marieberg 
92 Kungl. Vetenskapsakademin, en oberoende privat organisation organiserad med ledamöter i olika vetenskapliga 

ämnesområden.; Nationalencyklopedin, ” vetenskapsakademin”, tillgänglig: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/vetenskapsakademien (hämtad 2018-10-15)  
93 Professor i zoologi, naturhistoriska riksmuseet samt ledamot i vetenskapsakademin; 

Naturhistoriska riksmuseet¸” Hjalmar Théel”, 2012, tillgänglig: https://archive.li/tslmx (hämtad 2018-10-15) 
94 Professor i zoologi, ledamot för sv. Jägareförbundets styrelse, fiskeristipendiat i 

lantbruksstyrelsen, naturskyddsföreningsledare samt ledamot i vetenskapsakademin, erhållit 

flera statliga uppdrag anknutet till hans vetenskap [zoologi]; svenskt biografiskt lexikon (art 

av olle Franzén) ”A J Einar Lönnberg ”, tillgänglig, https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=10072 (hämtad 2018-

10-15) 
95 Brev till Kungl. Vetenskapsakademin från E.Lönnerg samt H. Théel, 29 februari, 1916 Jordbruksdepartementet 3/3 1916 nr 

23 ang. införsel av levande bisamråtta, Jordbruksdepartementet, 1916, mars 3 6 EI:803, Riksarkivet, depå: Marieberg 
96 Utredning till konungen från Kungl. Lantbruksstyrelsen, 12 februari, 1916, jordbruksdepartementet 3/3, 1916, nr:23 ang. 

införsel av levande bisamråtta. Jordbruksdepartementet, 1916, mars 3 6 EI:803, Riksarkivet, depå: Marieberg    
97 Kungörelse, Svenska dagbladet, 1916-03-11, s.5  

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/vetenskapsakademien
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Bisamråtta i Media  

I och med det utfärdade införselförbudet 1916 så uppkom olika åsikter rörande bisamråttans 

plats i den svenska faunan. Ett förslag dyker upp i media 1922, som kom att göra bisamråttan 

till ett debatterat ämne. Detta visades av de publicerade artiklarna som började dyka upp samt 

fortsatte diskuteras i svenska dagstidningarna. Detta så långt som över 10 år framåt i tiden av 

olika aktörer.   

1922–1929   

Den 19 november 1922 rapporterar Dagens Nyheter att den svenska generalkonsuln i Montreal 

meddelat att myndigheter i British Columbia98 önskat att ta in svenska exemplar av orre och 

tjäder. I gengäld erbjöd man bäver samt bisamråtta till den svenska faunan.99  Fortsättningsvis 

under året 1922 publicerades ytterligare fem artiklar rörande frågan om införsel av bisamråtta i 

olika dagstidningar.  Dagen efter publikationen av förslaget om ett artbyte från British 

Columbia framgår ett motstånd i två olika artiklar. En första artikel publicerades i Dagens 

nyheter innehållande ett uttalande från professor Ivar Trädgårdh100 som benämner bisamråttan 

vilket inte är ”någon önskvärd immigrant” i Sverige. Ytterligare uppgav han Sverige inte borde 

beblanda sig med arten då det endast skulle bli en ”extra landsplåga”. 101 

I en andra artikel från Svenska dagbladet publiceras en intervju med Professor E. Lönnberg där 

det framgår att han bestämt avrått från bisamråttans införsel i landet, då den åstadkommit 

mycket skada i Böhmen [Tyskland].102 Ytterligare motstånd i frågan framgår genom kungliga 

domänstyrelsens (KDS)103 yttrande i tre artiklar från Aftonbladet, Svenska dagbladet samt 

Norrskensflamman. I dessa anförs det att man inte ser bisamråttan som önskvärd där KDS la 

                                                 
98 Kanadensisk Provins som ligger längst kusten till väst invid Alaskas havsvik. ; The Canadian Encyclopedia” British 

Columbia” ,2010, tillgänglig: https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/british-columbia (hämtad 2018-10-15)  
99 ”Utbyte av Fauna”, Dagens nyheter¸ 1922-11-19  
100 Professor vid statens skogsförsöksanstalt; Nordiska familjebok, / uggleupplagan.38. supplement. Riksdagens 

bibliotek – Öyen. Tillägg (1926),” Trädgårdh”, s. 959, tillgänglig: http://runeberg.org/nfcr/0522.html  (hämtad 

2018-10-15)  
101 ”Bisamråttan ingen önskvärd immigrant”, Dagens nyheter¸1922-11-20, s.6 
102 ”Vilda djur, som vi ej vilja känna”, Svenska dagbladet, 1922-11-20, s,8  
103 Den centrala ledningen av domänverket som leddes av en generaldirektör, som skulle sköta de svenska skogarna; 

Arkivcentrum Nord, skogens arkiv ”Domänverket”, tillgänglig: 

http://www.arkivcentrumnord.se/skogensarkiv/arkiven_text.html#arkiv (hämtad 2018-10-15)   

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/british-columbia
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/british-columbia
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/british-columbia
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/british-columbia
http://runeberg.org/nfcr/0522.html
http://runeberg.org/nfcr/0522.html
http://www.arkivcentrumnord.se/skogensarkiv/arkiven_text.html#arkiv
http://www.arkivcentrumnord.se/skogensarkiv/arkiven_text.html#arkiv
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upp en framställning om ett avståndstagande rörande förslaget om inplantering av bisam i 

Sverige samt dess synpunkter om bisamråttan som skadedjur.104 

Efter dessa inlägg 1922 låg frågan om bisamråttan i viloläge fram till 1927, då en artikel 

publicerades i Svenska dagbladet. Från artikeln framgår att man är emot att upphäva det förbud 

som införts 1916 då det är för riskabelt att införa bisamråtta i landet.105 Året därpå i början av 

1928 publiceras två artiklar i Svenska dagbladet. Dessa efter en notis i Dagens nyheter gällande 

bisamfrågan. I Notisen framgår det att KLS förslagit att regeringen ska lämna en framställning, 

gjord av två medborgare,  gällande upphävandet av förbudet av införsel av bisamråtta ”utan 

åtgärder”.106 Detta uttalande publiceras ytterligare i Svenska dagbladet där bisamråttan 

framställs som ”olämplig för vårt land” och där frågan om upphävandet avstyrkts återigen från 

KLS.107 Efter uttalandet från KLS publiceras en artikel rörande pälsmodet i svenska dagbladet 

som berör Finlands inplanteringsförsök och Sveriges rädsla för dess införande. I denna uppges 

att rädslan för införsel inte är berättigad med tanke på den ekonomiska vinsten bisamskinn ger. 

108   

Året 1929 publiceras tre artiklar och två notiser i olika dagstidningar. I Dagens nyheter 

framkommer åsikter om Sverige som ett lämpligt land för pälsodling.109 I Aftonbladet finns en 

framställning om bisampälsens trend-värde där man yttrar: ”Hur många kvinnor ha inte drömt 

om en bisampäls som det åtråvärda men svårrealiserade målet för sina hemligaste önskningar! 

Men hur många veta närmare besked om detta utomordentliga pälsslag som anses så prisvärt?”, 

110 där man sedan gett en redogörelse för bisamråttans biologi och ekologi. En tredje artikel 

publicerad i Sölveborgstidningen särskiljer sig dock från de tidigare, där redogörs det för att 

byrådirektören för KLS begärt ett uttalande gällande bisamråttans förekomst i Kanada. Det 

framgår i uttalandet från Kanada att man inte såg bisamråttan som skadedjur där, utan man 

välkomnade det. Fortsättningsvis framgår det att man ansåg de ”norrländska myrarna” vara 

                                                 
104 ”Varken bäver eller bisamråtta önskvärda”, Aftonbladet, 1922-12-07, s. 11;” Domänstyrelsen mot kanadensisk bäver”, 

Svenska dagbladet, 1922-12-07, s.7; ”Hellre norska än kanadensiska bävrar, bisamråttan ett skadedjur, som ej bör 

inplanteras”, Norrskensflamman, 1922-12-11,   
105” Import av bisamråttor för riskabel”, Svenska dagbladet, 1927-10-02, s.12  
106 Dagens nyheter, 1928-03-18, s. 5  
107” Bisamråttan olämplig för vårt land”, Svenska dagbladet, 1928-03-18, s. 28  
108 ”Ädelt skinn av fula djur bland pälsnyheterna för året”, Svenska dagbladet, 1928-04-29, s.3  
109 ”Ett standardverk om pälsdjursodling”, Dagens nyheter, 1929-03-12, s.5   
110” Djuret med den fina pälsen”, Aftonbladet, 1929-05-20, s. 24  
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ideala för inplantering, där man även avfärdade faran om att bisamråttan skulle bli till ett 

skadedjur i Sverige. 111  

De sista publikationerna för året återfinns i två notiser. En från Dagens nyheter och en andra 

från Aftonbladet där det i båda framgår att KLS håller fast vid sitt yttrande till Kungl. M:ts att 

inte upphäva något förbud gällande bisamråttans införsel.112 Det framgår att beslut hade tagits 

trots ett flertal framställningar av personer som vill bedriva uppfödning. Ytterligare 

framkommer det att KLS såg en möjlighet att föda upp bisam, men att det inte fanns garantier 

för att djuren inte skulle kunna komma ut i friheten och sprida sig.113   

1930–1935  

Under 1930-talets första del så skrivs sju artiklar inför det beslut som 1936 kommer att leda till 

BK insättande för utredning av bisamfrågan. Svenska dagbladet rapporterade den 7 juni om den 

nordisk jägarkongressen som hållits. Under kongressen behandlades frågan ”Är import av 

levande vilt fördelaktigt för den inhemska djurvärlden?”. 114 Det framförs i artikeln att det fanns 

en svensk representant Professor E. Lönnberg närvarande som vände sig särskilt mot 

inplantering av bisamråttan under jägarkongressen. Bisamråttan var tämligen oönskad i Sverige 

enligt densamme.115  

Året 1932 utkommer fyra texter i Dagens nyheter. De två första texterna är dikter som 

publicerades inom en vecka efter varandra. Den ena dikten publicerades under namnet Hick. 

Personen i fråga framför sitt motstånd mot bisamråttans närvaro i Sverige där det bland annat 

skrevs ” O, bisamråtta, djur med naken svans, och päls av vacker färg och sällsam glans / […] 

Dock skall du vägras rätt till att komma in. Vår nationalitet blir aldrig din. / […] Ej hem, ej 

fristad skall vårt land ge dig. / […]”.116  

Den andra dikten publicerades under namnet Gambrinus II. Där ett gillande för bisamråttans 

närvaro i Sverige kan ses, där det bland annat skrevs ” […] stig på, stig på, jag hälsar dig min 

vän/ […] här höves villebråd det vill jag mena och harar simmande i Lappland myrar med pälsar 

                                                 
111 ”Den kanadensiska farmaren tycker om bisamråtta”, Sölveborgstidningen, 1929-10-15 s.5   
112 ”Bisamråttan ej önskvärd”, Aftonbladet, 1929-11-26, s.10  
113 Dagens nyheter, 1929-11-26, s.3  
114 ”Nordiska jägarkongressen avslutad”, Svenska dagbladet, 1930-07-06, s.2  
115 ”Nordiska jägarkongressen avslutad”, Svenska dagbladet, 1930-07-06, s.2  
116” Tal till bisamråttan”, Dagens nyheter, 1932-11-18, s.14  
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fina/ […] Välkommen hit, misstrodde lille hare/ […]”.117 Dessa motsättningar om frågan 

speglade de polariserade synerna på bisamråttan som följt frågan om införsel. Det började visas 

ett större offentligt intresse för frågan om att föra in en främmande art till Sverige.  

 De två sista artiklarna som utkom under 1932 börjar med en text av en bisamvän där synen på 

den värdefulla bisamråttan framgår, där det ansågs att den borde föras in i Sverige på lämpliga 

platser. I artikeln framgår även kritik till professor E. Lönnbergs ”synpunkter” gällande 

bisamråttans skadlighet.118  Därefter inkommer ett svar endast fyra dagar efter, från E. Lönnberg 

i bisamråttfrågan. I svaret framgår en argumentation för bisamråttans skadlighet och ett 

påpekande över den skada som Sverige kan tillföras med införsel av djuret. De synpunkter som 

framhålls sammanfattas av Lönnberg själv med ”Förbudet mot införsel till Sverige av levande 

bisamråttor är sålunda synnerligen väl motiverat”119  

Året 1935 publicerades två artiklar i Aftonbladet. Den ena redogör för Norrbottens läns 

hushållningssällskap gillande av införande av bisamråtta i övre Norrland, där man hos KLS 

uttalat sig för inplantering. Det framgår att man utifrån förekomsten av bisamråttan i Finland 

inte såg det som ett hot mot den svenska faunan i form av skadegörelse. Istället argumenterades 

för de utökade försörjningsmöjligheterna i Norrland. Det framhölls att man borde utreda frågan 

innan inplantering, och därefter att Sveriges rävuppfödares riksförbund (SRR)120 bör ta hand 

om införseln. 121   I den andra artikeln framgår det att KLS förordat en framställning gentemot 

SRR genom ett yttrande till kungl. M:ts för medgivandet att låta SRR införa bisamråtta i 

Norrbottens län.  Ytterligare framgår det att KLS uppger att införselförbudet 1916 baserades i 

de ogynnsamma erfarenheterna som gjordes i Mellaneuropa, men att de nykomna finska 

erfarenheterna som talar emot skadegörelse tog fäste. De förtydligades att KLS inte var helt 

emot ett gynnsamt resultat av införsel, men riskerna som fanns från tidigare uttalanden fanns i 

bakgrunden.122 

                                                 
117 ”Var hälsad lilla bisamråtta”, Dagens nyheter, 1932-11-26, s.9 
118 Dagens nyheter, 1932-12-02 
119” Bisamråttfrågan”, Dagens nyheter, 1932-12-06, s.11  
120 En sammanslutning mellan pälsdjursuppfödare i Sverige; Jordbruksutskottets utlåtande ”Nr 37, 1937, s. 3”, tillgänglig: 

https://weburn.kb.se/riks/tv%C3%A5kammarriksdagen/pdf/print/1937/print_utl_1937___ju_3 
121 ”Norrland vill ha bisamråtta”, Aftonbladet, 1935-11-17, s.2  
122 ”Bisamråttan bör utplanteras i norra Lappland”, Aftonbladet, 1935-12-16, s.24 

https://weburn.kb.se/riks/tv%C3%A5kammarriksdagen/pdf/print/1937/print_utl_1937___ju_37/utl_1937___ju_37.pdf
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Tillståndsansökningar   

 Under början av 1936 hade bisamråttans införselfråga blivit ett diskussionsämne i Sverige, där 

förfrågningar om tillstånd att föra in bisamråtta i Sverige syntes i media. Förutom Medias 

publikationer i frågan skickades även framställningar till kungl. M:ts om tillstånd att föra in 

bisamråttan. Detta framgår i en skrivelse innehållande 12 sidor som den 19 november 1936 

inkom till statsrådet samt KJD från G. A Bouveng.123 I dokumentet presenterades förfrågningar 

angående införsel av bisamråttan till Sverige som inkommit från SRR under 1934, samt Bror. 

E. Isaksson från Västerbottens 1933. Det redogörs för bisamråttans värde ur jaktsynpunkt där 

Bouveng diskuterar bisamråttans hemland och dess betydelse för skinnproduktionen. Därefter 

påvisar han Europas erfarenhet. Europa enligt honom hade förhoppningar om att få ett 

värdefullt pälsdjur till dess fauna, men det hade misslyckats då man inte räknat med klimatet 

och dess påverkan på bisamråttans skinn. Införseln skulle även förorsakat stora skadegörelser i 

både Storbritannien och Mellaneuropa, där man gått så långt att kalla det för landsplåga.124 

 Det förbud som införts 1916 hade baserats på de erfarenheter man fått från Mellaneuropa.  

Införselförbudet kritiserades dock utav Bouveng, då han ansåg att man inte hade sett till några 

upplysningar rörande bisamråttan skadegörelse i dess hemland. Där skiljde sig nämligen 

upplysningarna åt, där värderades bisamråttan högt trots skador som förekom. Gällande 

bisamråttans värde fortsätter redogörelsen för Finland och dess införsel av bisamråtta och hur 

man i landet frångått fördomar vid bedömandet det nya pälsdjuret.  Dessa upplysningar 

poängterades komma från finska statliga organisationer såsom finska lantbruksministriet.125  

Det tydliggörs att utlåtanden från Finland visade på en hög uppskattning och låg skadegörelse 

av bisamråttan inom landet, i liket med de uttalandena från bisamråttans hemland. I denna 

redogörelse så föreslogs att man borde utreda om bisamråttan, som i Finland, kunde bli 

ekonomiskt nyttigt och jämförelsevis ett värde för den svenska faunan.   

Rörande det ekonomiska argumentet som Bouveng framför framgår det att fokuset ligger på en 

inplantering i översta Norrland, som KLS hade föreslagit. I dokumentet framförs att den 

                                                 
123 Gustaf Adolf Bouveng, verksam som jurist, fiskal samt hovrättsråd, ville omvandla svenska jägareförbundet till en statlig 

myndighet.; Bernt Karlsson, svensk jakt, ”80 år med statens uppdrag” https://svenskjakt.se/reportage/allmanna-uppdraget-80-

ar/  (hämtad 2018-1015)   
124 Skrivelse till Herr statsråd och chefen för kungl. Jordbruksdepartementet Från G.A Bouveng, den 26 nov.1936 

”utredningsmannen rörande jaktlagstiftningsfrågor;63”, svenska vattenkraftföreningen Stockholm III, äldre handlingar, 

Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, depå: Marieberg, s. 1–3  
125 Statlig inrättning med förvaltningsområde över jordbruk, skog, fiske, jakt m.m.; Förvaltningshistorisk ordbok ” 

Lantbruksministeriet ” tillgänglig: http://fho.sls.fi/uppslagsord/7818/lantbruksministeriet/  ( hämtad 2018-11-05) 

https://svenskjakt.se/reportage/allmanna-uppdraget-80-ar/
https://svenskjakt.se/reportage/allmanna-uppdraget-80-ar/
https://svenskjakt.se/reportage/allmanna-uppdraget-80-ar/
https://svenskjakt.se/reportage/allmanna-uppdraget-80-ar/
https://svenskjakt.se/reportage/allmanna-uppdraget-80-ar/
https://svenskjakt.se/reportage/allmanna-uppdraget-80-ar/
https://svenskjakt.se/reportage/allmanna-uppdraget-80-ar/
https://svenskjakt.se/reportage/allmanna-uppdraget-80-ar/
https://svenskjakt.se/reportage/allmanna-uppdraget-80-ar/
https://svenskjakt.se/reportage/allmanna-uppdraget-80-ar/
http://fho.sls.fi/uppslagsord/7818/lantbruksministeriet/
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norrländska jakten var en betydande inkomst för såväl samer som den bofasta befolkningen, 

med sysselsättning av jordbruk och boskap. Det framgår även att tillgången på vilt hade 

minskat, därav ansågs en utplantering kunna ge befolkningen en inkomstkälla. Detta enligt 

Bouveng borde staten inte avvisa. 126 Det framgår att tillståndet för införsel ville ges till SRR, 

under statens villkor, samt en utplantering på kronopark.127 Resterande intressenter i frågan 

skulle inte få godkännande att föra in bisamråtta. Det här då det ansågs att de inte skulle ha 

kvalifikationerna som krävdes för ett så pass ömtåligt experiment som att föra in bisamråttan 

till den svenska faunan.    

Avslutningsvis föreslår Bouveng att en utredning av sakkunniga bör göras innan SRR skulle få 

ett godkännande till en försöksinplantering, dels för att minimera risken för spridning samt 

skador. Utförandet för utredningen föreslogs med att jämföra Finlands natur med den 

norrländska.128 Det bifogades även med förslag för ändringar i kungörelsen om införselförbudet 

1916 samt angående jakt på bisamråtta.129 Dessa förslag skrevs in i statens offentliga 

utredningar av Bouveng.130 En skrivelse över tillstånd från rävuppfödares riksförbund samt 

Bror E. Isaksson i förfrågan om att få införa bisamråttan skrevs även in. 131  

 Ett handskrivet brev med okänd författare och datum återfinns i kommitténs material, som 

troligtvis är skrivet under 1937. Det framgår att brevet rör framställningar rörande tillstånd att 

föra in bisamråtta till Sverige. Tre tillståndsansökningar samt flertalet yttranden togs upp mellan 

åren 1920–1937.132 Dessa visade på att två aktörer hade ansökt om tillstånd samt SRR.  En var 

samma Bror. E. Johansson som Bouveng nämner i sin redogörelse året innan, en andra var Ebba 

M. Isaksson, både från Västerbotten. Det framgår även att flertalet föreningar skrivit till 

Bouveng rörande tillståndsansökningar; KVA, dess ledamot E. Lönnberg, KVA 

                                                 
126 Skrivelse till Herr statsråd och chefen för kungl. Jordbruksdepartementet Från G.A Bouveng, den 26 nov.1936 

”utredningsmannen rörande jaktlagstiftningsfrågor;63”, svenska vattenkraftföreningen Stockholm III, äldre handlingar, 

Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, depå: Marieberg, s.3–9  
127 Skogsområde som ägdes och brukades av staten genom Domänverket.; Skogen, ”kronopark”, tillgänglig: 

https://www.skogen.se/glossary/kronopark (hämtad 2018-10-15) 
128 Skrivelse till Herr statsråd och chefen för kungl. Jordbruksdepartementet Från G.A Bouveng, den 26 nov.1936 

”utredningsmannen rörande jaktlagstiftningsfrågor;63”, svenska vattenkraftföreningen Stockholm III, äldre handlingar, 

Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, depå: Marieberg, s.9–12  
129 Skrivelse till Herr statsråd och chefen för kungl. Jordbruksdepartementet Från G.A Bouveng, den 26 nov.1936 

”utredningsmannen rörande jaktlagstiftningsfrågor;63”, bilaga 2.  svenska vattenkraftföreningen Stockholm III, äldre 

handlingar, Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, depå: Marieberg, s.3–9  
130 SOU 1936:38,” betänkande med förslag rörande jaktlagstiftningsfrågor F) s. 8–9”, tillgänglig: 

https://lagen.nu/sou/1936:38#sid200-img  (hämtad 2018-10-17)  

131 SOU 1936:38,” Bilaga C, 9) s. 199–200”, tillgänglig:  https://lagen.nu/sou/1936:38#sid200img  (hämtad 2018-10-17)  
132 Brev ang. framställning av Sveriges rävuppfödares riksförbund, förening u.p.a.,  

Stockholm m.fl. om tillstånd att till riket införa bisamråtta ca 1937. Svenska vattenkraftföreningen Stockholm III, äldre 

handlingar, Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, depå: Marieberg  

https://www.skogen.se/glossary/kronopark
https://lagen.nu/sou/1936:38#sid200-img
https://lagen.nu/sou/1936:38#sid200-img
https://lagen.nu/sou/1936:38#sid200-img
https://lagen.nu/sou/1936:38#sid200-img
https://lagen.nu/sou/1936:38#sid200-img
https://lagen.nu/sou/1936:38#sid200-img
https://lagen.nu/sou/1936:38#sid200-img
https://lagen.nu/sou/1936:38#sid200-img
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naturskyddskommitté, Norrbottens läns hushållningssällskap, medicinvårdstyrelsen samt 

svenska vattenkraftsföreningen (SVK).133  Den största delen av yttranden och framställningarna 

redovisar inte vad varje aktör ville i frågan. Således syns det ej om de skrivits för införsel eller 

emot. Det fanns dock en lista över personer, organisationer och datum på inkommana skrifter. 

134  

Det ter sig att frågan om förfrågningar och tillstånd intresserade stat, organisationer som privata 

aktörer. Tillsammans den debatt som rört sig i mediaåren innan, skapades således en grund för 

utredning av införseln. Detta går att tyda ur ett protokoll som redovisar att KJD, Hans Maj: t 

Konungen samt statsrådet Pehrsson- Bramstorp134 höll ett sammanträde under 1938. Under 

mötet framkommer det att tillståndsansökningar diskuterades, framförallt SRR som ville ha 

tillstånd för inplantering. Argumenten som framförts var likadana som Bouveng yttrat tidigare, 

dock så framgår det att ett nytt argument framförts. Detta gällande bisamråttans spontana 

invandring till Sverige som kunde väntas inom en snar framtid. 135  De argument som framförts 

under 1926–1938 togs i beaktning under sammanträdet då kungl. Maj:t beslutar att 

utredningsmän under statens bestämmande skulle utföra en utredning. Denna innefattades att 

jämföra och utreda förhållandena i Sverige och Finland i frågan om införsel. 136  

Den 15 juli 1938 redogörs att chefen för KJD tillkallat Docenten E. Wibeck137 samt sekreteraren 

i svenska vattenkraftföreningen Civilingenjör E. Upmark138 att vara utredningsmän för BK.139  

                                                 
133 Svenska vattenkraftföreningen ingick i Branschorganisationen som bildades 1909 av de icke-statliga kraftbolagen för att ta 

vara på intressen hos medlemmar gentemot staten och Vattenfallsstyrelsen.; Eriksson, Martin, ”samtliga berörda stora 

kraftföretag…” Elproducenterna, staten och det nationella kraftöverföringssystemet 1936–1946. Umeå papers in Economic 

History, No. 41, 2011:1 ISSN:1653-7378, Umeå universitet, 2011, s.11 
134 Ledare för bondeförbundet, statsminister 1936, statsråd 1936–49, samt partiordförande1934–49; Nationalencyklopedin 

”Axel Pehrsson – Bramstorp”, 2018 , tillgänglig: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/axel-pehrsson-

bramstorp  (hämtad 2018-10-15) 
135 Utdrag ur protokoll över jordbruksärenden hållet inför hans Maj:t konungen å Stockholm slott den 30 juni 1938, s.1, 

svenska vattenkraftföreningen Stockholm II, utredning rörande ifrågasatt. Införsel till riket av bisamråtta. 1) uppdrag, 2) 

uppgifter till berättelsen m. vad i rikets styrelse tilldragit, Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, depå: Marieberg  

136 Utdrag ur protokoll över jordbruksärenden hållet inför hans Maj:t konungen å Stockholm slott den 30 juni 1938, s.2, 

svenska vattenkraftföreningen Stockholm II, utredning rörande ifrågasatt. Införsel till riket av bisamråtta. 1) uppdrag, 2) 

uppgifter till berättelsen m. vad i rikets styrelse tilldragit, Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, depå: Marieberg  
137 Jägmästare samt docent vid skogshögskolan, där han tjänstgjort inom Domänstyrelsen samt som föreståndare vid statens 

skogsförsöksanstalt med frågor i skogsvård och skogsbruk; projekt Runeberg, nordiska familjebok, / uggleupplagan.38. 

supplement. Riksdagens bibliotek – Öyen. Tillägg (1926) ” Wibeck, Johan, Edvard ” s. 1222–1223, tillgänglig:  

http://runeberg.org/nfcr/0522.html  (hämtad 2018-10-15) 
138 Civilingenjör, bitr. sekreterare i Vattenkraftföreningen; Projekt Runeberg, vem är vem? / Stockholmsdelen 1945/, 

”Upmark, Erik”, s. 905, tillgänglig:  http://runeberg.org/vemarvem/sthlm45/0921.html (hämtad 2018-10-15) 
139 Skrivelse till Herr statsråd och chefen för kungl. jordbruksdepartementet, 27 nov.1938 ” utredningsmän rörande ifrågasatt 

införsel till riket av bisamråtta, med redogörelse”. Svenska vattenkraftföreningen Stockholm II, utredning rörande ifrågasatt. 

Införsel till riket av bisamråtta. 1) uppdrag, 2) uppgifter till berättelsen m. vad i rikets styrelse tilldragit, Bisamråttekommitén 

box 773, Riksarkivet, depå: Marieberg  

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/axel
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/axel-pehrsson-bramstorp
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/axel-pehrsson-bramstorp
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/axel-pehrsson-bramstorp
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/axel-pehrsson-bramstorp
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/axel-pehrsson-bramstorp
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/axel-pehrsson-bramstorp
http://runeberg.org/nfcr/0522.html
http://runeberg.org/vemarvem/sthlm45/0921.html


25 

 

Både kungörelsen samt protokollet publicerades i Post och inrikes tidningar den 29 juli 1938.140  

Publikationen fick starka reaktioner från KVA ledamot E. Lönnberg, inom 9 dagar från 

publiceringen sändes två brev till E.  Wibeck.  I brevet framgår ett motstånd mot att 

införselfrågan ska utredas och tendenser till motstånd mot staten och pälsuppfödare. 141 Detta 

förstärks i det andra brevet där Lönnberg tenderar vara upprörd över statens beslut att utreda 

införselfrågan. Detta framgår genom en förklaring om hur han vunnit beaktande från 

myndigheterna i frågan tidigare, med där den nya generaldirektören i KLS avfärdat de 

argumenten som framfört om skadegörelse.142  

Inför inrättandet av BK och utifrån de diskussioner som förts, finns tydliga huvudteman. Dessa 

identifieras dels som tillståndsansökningar som redogjorts för ovan del utländska influenser 

samt ekonomi. Med dessa synliggörs även argument. Dessa identifieras som argument för 

skadegörelse, ekonomi samt införselfrågan, med löpande argument för och emot 

införselförbudet. Det framgår även att det fanns en diskussion om Norrland som det geografiska 

landskapet för bisamråttan. Detta kommer att fortsätta studeras i följande avsnitt.    

Utländska influenser   

Det har framgått att utländska influenser varit ett återkommande ämne i diskussionerna rörande 

bisamråttan. Detta kom framförallt att synliggöras i frågan om Finland och Mellaneuropas 

erfarenheter.   

Finska erfarenheter   

Under 1938 sattes kommitténs utredning igång. Undersökningen utgick från att ta reda på hur 

framförallt Finland hanterat inplantering samt införsel av bisamråttan Det främsta målet var 

dock att ta reda på den skadegörelse som djuret orsakat landet. För att göra detta skrev E. 

Wibeck en förfrågan till jaktvårdinspektör V.M, Klemola i Helsingfors, den 20 augusti 1938. 

Wibeck bad om hjälp för att få fram information om allt som framkommit i Finland angående 

erfarenheterna kring bisamråttan, samt uppgifter till personer som går att besöka för en 

                                                 
140 Artikel Post- och inrikes tidningar, fredagen den 29 juli, 1938, no 173, tvåhundranittiofjärde årgången ”Stockholm”. 

Svenska vattenkraftföreningen Stockholm II, utredning rörande ifrågasatt. Införsel till riket av bisamråtta. 1) uppdrag, 2) 

uppgifter till berättelsen m. vad i rikets styrelse tilldragit, Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, depå: Marieberg  
141 Brev från Einar Lönnberg till docenten Edv.Wibeck, den 2 augusti 1938,” Svenska vattenkraftföreningen Stockholm IV, 

Redogörelse för skadegörelse”, Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, depå: Marieberg  
142 Brev från Einar Lönnberg till docenten E. Wibeck skogshögskolan, 11 aug. 1938, ”, Experimentfältet ” svenska 

vattenkraftföreningen Stockholm IV, Redogörelse för skadegörelse, Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, depå: 

Marieberg  
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studieresa till Finland.143 För att kunna täcka alla de berörda områdena för utredningen 

beslutade kommittén att skicka ännu en skrivelse till flottningsföreningar och andra berörda 

organisationer i Finland. För att ha underlag inför de praktiska studierna så skickas även 

frågeformulär ut som de berörda föreningarna samt organisationerna i Finland blir ombedda att 

svara på.144 Dessa cirkulärskrivelser skickades till 30 olika organisationer och 

flottningsföreningar samt Finlands flottare förening. 145   

Efter utskicket publicerades artiklar med finskt fokus, en i Svenska dagbladet den 11, oktober, 

1938 där utredningsman E. Wibeck uttalar sig i frågan om Finlands svar på de förfrågningarna 

som skickats ut. Resultaten uppges vara att skadegörelser inte hade iakttagits i Finland. 

Utredningsmännen146 skulle även fortsätta med insamling av fakta från Kanada samt de norra 

delarna av förenta staterna där bisamråttan var inhemsk och ansågs ekonomiskt viktig.147 En 

andra artikel publicerades den 14 december i provinstidningen Dalsland, där Finland beskrivs 

som ett föregångsland i bisamråttefrågan.148  

Utredningen la en grund i att samla in svar från Finland, Kanada och de förenta staternas norra 

delar inför den praktiska studieresan. Dock möttes hinder i utredningen varav 

utredningsmännen den 27 november, 1938 skickade två stycken skrivelser. Den ena skickades 

till herr statsråd och chefen för KJD samt en andra till Hans Excellens, herr statsråd och chefen 

för KJD.  Skrivelserna behandlar samma ämne, där både redogör för vad de hittills gjort. Det 

framgår att utredningsmännen sökt information om bisamråttan skada och nytta, framförallt i 

Finland och där hade bekymmer uppstått. De tillfrågade finska föreningarna som inte talade 

svenska gick inte att redogöra för. Därigenom skrevs en förfrågan om hjälp med översättning 

till finska språket. Utredningsmännen föreslog att utrikesdepartementet samt svenska 

beskickningen149 i Helsingfors tillsammans med finska forststyrelsen150 skulle kunna föra över 

                                                 
143 Brev från E. Wibeck till Jaktvårdsinspektören Herr doktor V.M Klemola, Helsingfors, 20/8 1938, svenska 

vattenkraftföreningen Stockholm V, förfrågningar rörande finska förhållanden, Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, 

depå: Marieberg  
144 Förfrågning till flottningsföreningen m.fl. i Finland från svenska vattenkraftföreningen, E. Upmark, 12 sep. 1938 ”betr. 

Bisamråtta”. Svenska vattenkraftföreningen Stockholm V, förfrågningar rörande finska förhållanden, Bisamråttekommitén 

box 773, Riksarkivet, depå: Marieberg   
145Förteckning över flottningsföreningar som erhållit cirkulärskrivelse betr. Bisamråtta, den 12/9 1938, svenska 

vattenkraftföreningen Stockholm V, förfrågningar rörande finska förhållanden, Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, 

depå: Marieberg  
146 E. Wibeck samt E. Upmark, utredningsmän i bisamråttekommitén  
147 ”Bisamråttan föga skadlig i Finland”, Svenska dagbladet 1938-10-11, s.   
148” Veckans jordbruksartikel”, Provinstidningen Dalsland 1938-12-14 s.   
149En svensk, diplomatisk representation i en främmande stat; Nationalencyklopedin” Beskickning ”¸tillgänglig 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/beskickning , 2018 (hämtad 2018-11–05)  
150 Statligt verk som tar hand om finska statens mark- och vattenområden.; Metsähallitus, ”Forsstyrelsen”, tillgänglig:  

http://www.metsa.fi/web/sv  ( hämtad 2018-11-05)  

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/beskickning
http://www.metsa.fi/web/sv
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deras frågeformulär till samtliga revirförvaltare.151  Den andra skrivelsen informerade 

utredningsmännen om att förfrågningar skickats ut till 30 st. olika föreningar och 

organisationer, där endast tio svår återkommit, därav behovet av att få hjälp med översättning i 

utredningen för att öka svarsfrekvensen. 152  

Ytterligare ett bakslag för utredningsmännen framförs av E. Wibeck, gällande de dokument 

som erhållits från utrikesdepartement. Dessa innehållande deras översättning från uppdraget att 

sända förfrågningarna till alla finska revirförvaltare. Missnöjet låg i hur utrikesdepartementet 

och den svenska beskickningen i Helsingfors inte har skött sitt uppdrag. Där de genom finska 

fortstyrelsen skulle skickat ut frågeformulären, men endast 10 av 50 revir återsänt svar på dessa 

utskickade förfrågningar.153  Det ter sig viktigt i utredningsarbetet att få så mycket information 

som möjligt från Finland, där syftet var att få ”ett fylligt osovrat primärt material”154 från alla 

finska revirförvaltare. 

Utredningen fortgår och under ingång till året 1939 återfås svar från flera av de finska 

föreningar och berörda organisationer som frågeformulär skickats ut till. Den 7 februari,1939 

inkommer en skrivelse från Finlands vattenkraftförening till kommittén där det uppges att man 

inte känner till något fall av skadegörelse på vattenverksdammar. 155  En tid därefter erhåller 

kommittén även ett fem sidor långt dokument på avskrifter om handlingar som inkommit under 

tiden 4/1–11/4, 1939 från finska vattenkraftsföreningen, där en skrivelse från Quebec, i Kanada 

inkluderats.156   

Den finska redogörelsen blir mer omfattande under 1939 där det framgår att en nästintill 

obefintlig skadegörelse är orsakad av bisamråttan. Dock skickas ett enskilt brev in direkt till 

kommittén från Sjundby gård i Finland av Henrik Lindberg den 18 mars 1939, med ett annat 

                                                 
151 Skrivelse till Herr statsrådet och Chefen för kungl. Jordbruksdepartementet. Från E. Upmark och E. Wibeck, 27 november 

1938, svenska vattenkraftföreningen Stockholm II, utredning rörande ifrågasatt. Införsel till riket av bisamråtta. 1) uppdrag, 

2) uppgifter till berättelsen m. vad i rikets styrelse tilldragit, Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, depå: Marieberg  
152 Skrivelse till Hans excellens, Herr statsrådet och Chefen för kungl. Utrikesdepartementet.  

Från E. Upmark och E. Wibeck, 27 november 1938, svenska vattenkraftföreningen Stockholm II, utredning rörande 

ifrågasatt. Införsel till riket av bisamråtta. 1) uppdrag, 2) uppgifter till berättelsen m. vad i rikets styrelse tilldragit, 
Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, depå: Marieberg  
153 Brev från E. Wibeck till E. Upmark, 8/4 1939, svenska vattenkraftföreningen Stockholm V, förfrågningar rörande finska 

förhållanden, Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, depå: Marieberg   
154 Brev från E. Wibeck till E. Upmark, 8/4 1939, svenska vattenkraftföreningen Stockholm V, förfrågningar rörande finska 

förhållanden, Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, depå: Marieberg   
155 skrivelse från Finlands vattenkraftverk förening till Erik Upmark, 7 feb. 1939, svenska vattenkraftföreningen Stockholm 

V, förfrågningar rörande finska förhållanden: Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, depå: Marieberg   
156 Dokument från Finlands vattenkraftförening Helsingfors till E. Upmark, 7 feb. 1939 ” Avskrifter av handlingar inkomna 

4.1.1939-11.4.1939.” svenska vattenkraftföreningen Stockholm V, förfrågningar rörande finska förhållanden, 

Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, depå: Marieberg  
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utlåtande. I brevet redogörs för bisamråttan som ett skadedjur. Lindberg upplyser 

utredningsmännen att han inte stött på en enda jordägare som ansett bisamråttan vara ett nyttigt 

djur, där det poängteras att enda nyttan är för jägare. I brevet varnas även för att det inte går att 

hålla kvar bisamråttan inom vissa gränser, då de kommer sprida sig genom sin reproduktiva 

natur. I slutet av brevet ger Linberg en avrådan om att inplantera bisamråttan till Sverige.157   

Detta var ett vanligt förekommande argument som setts i diskursen rörande bisamråttan där 

bland annat E. Lönnberg uttalat sig i både brev och media om dess ostoppbara spridning158 men 

den allmänna erfarenheten från Finland verkar övervägande för staten att göra en utredning för 

införsel.   

 Den 3 juli 1939 skriver kommittén till Finlands statsminister, professorn i skogsbotanik A.K 

Cajander med en förfrågan. Denna gällande att genom forsstyrelsen eller jaktvårdsinspektör 

Klemola från Lantbrukministriet i Finland, upprätta ett förslag för en rundresa i Finland med 

avsikt att undersöka bisamråttans skadlighet.159 Svaret på förfrågan inkommer endast två veckor 

efter från jaktvårdsinspektör Klemola. I brevet redogörs för ett förslag av en rundvandring i 

Finland för deras ändamål.160  Den andra augusti,1939 skickas därefter en förfrågan från 

Kommittén till kanslisekreteraren på KJD för tillstånd att resa till Finland på statsverkets 

bekostnad.161 Resan till Finland redogjordes i ett dokument till Herr statsråd samt chefen för 

KJD. Det framgår att undersökningen pågick mellan 13–20 augusti, 1939 då man åkte till 

Helsingfors för att möta upp Jaktinspektör Klemola i lantbruksministriet, samt andra 

myndighetsmän i Finland. Resan startade i de södra delarna av Finland för att avslutas i de 

norra. Besökandeplatserna var framförallt bisamrika områden, men även nedlagda farmer där 

                                                 
157 skrivelse från Erik Upmark till Henrik Lindeberg, Sjundby gård, 24/3, 1939, svenska vattenkraftföreningen Stockholm V, 

förfrågningar rörande finska förhållanden,  

Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, depå: Marieberg   
158 Brev från Einar Lönnberg till docenten E. Wibeck skogshögskolan, 11 aug. 1938, ”, Experimentfältet ” svenska 

vattenkraftföreningen Stockholm IV, Redogörelse för skadegörelse, Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, depå: 

Marieberg; Herr redaktör, Svenska dagbladet, 1936-05-12, s.11  
159 Brev från E. Wibeck till E. Upmark, 3/7, 1939, svenska vattenkraftföreningen Stockholm  

IV, redogörelse för skadegörelse, Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, depå: Marieberg  
160 Brev från statens jaktvårdsinspektör, Lantbruksministriet, Helsingfors till E. Wibeck, 17/7, 1939, svenska 

vattenkraftföreningen Stockholm VI, Utredning rörande ifrågasatt införsel till riket av bisamråtta, handlingar ang. resa till 

Finland, Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, depå: Marieberg    
161 Förfrågan till konungen från E. Upmark och E. Wibeck, 2/8, 1939, svenska vattenkraftföreningen Stockholm II, utredning 

rörande ifrågasatt. Införsel till riket av bisamråtta. 1) uppdrag, 2) uppgifter till berättelsen m. vad i rikets styrelse tilldragit, 

Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, depå: Marieberg  



29 

 

man kunde se spår av hur bisamråttan uppehöll sig i den finska naturen och vilka skador av 

teknisk natur den kunde åstadkomma. 162   

Därefter utgick en redogörelse från kommittén till KJD, den 23 september, 1939. Den handlande 

om bisamråttans inplantering där det framgår att man genom olika tillvägagångsätt samlat 

information. Först hade man tittat på litteratur rörande inplanteringsresultat av bisamråttan i 

andra länder. Sedan skickat ut frågecirkulär till finska flottningsföreningar, vattenkraftsföretag, 

revirförvaltare, skogschefer m.fl. Slutligen den studieresa som genomförts i Finland, som var 

central för deras utredning.163  

Frågan om bisamråttans värde och de erfarenheter som Finland kunde komma med framgår 

tydligt var av vikt, inte bara i utredningen utan även i media.  Detta ses dels i en artikel som 

publicerades den 16 april, 1939 i Svenska dagbladet. Ur artikeln framgår det att E. Wibeck gjort 

ett uttalande rörande var utredningen ligger och den lönsamma marknaden för bisamskinn som 

återfanns i Finland. Fortsättningsvis nämns även de tråkigare erfarenheterna av bisam som ett 

skadedjur i Mellaneuropa. Wibeck återgår dock snabbt till att påpeka att erfarenheterna från 

Finland skulle kunna göra bisamråttan till en värdefull tillgång i Norrland.164 Ytterligare en 

artikel publicerades den 21 augusti, 1939 i Svenska dagbladet, efter den resa som 

utredningsmännen företagit i Finland. Det framgår att E. Wibeck uttalar sig om att norrländska 

småsjöar skulle kunna komma i fråga i Sverige, baserad i den utredningen man gjort i Finland. 

Finland står i fokus både i artikeln och från E. Wibeck där vikten betonas på bisamråttans 

förhållanden i Finland, dess skadegörelse som var ringa samt den goda avkastningen på skinn. 

Kommittén yttrar därefter att det ej går att ta ståndpunkt än om lämpligheten för införsel till 

Norrland.165 

 Det går att se att Finland influerade utredningen och de resultat som Sverige skulle utgå från i 

frågan om införseln. Detta syns i ett dokument från den 21 november 1939, där kommittén 

skrivit till KJD. Innehållet visar det resultat man fått från resan i Finland, där det påpekas att 

                                                 
162 Skrivelse från E. Upmark samt E. Wibeck till Herr Statsråd och chefen för kungl. Jordbruksdepartementet, 6/9, 1939, 

svenska vattenkraftföreningen Stockholm II, Utredning rörande ifrågasatt införsel till riket av bisamråtta, 1) uppdrag, 2) 

uppgifter till berättelsen m. vad i rikets styrelse sig tilldragit, Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, depå: Marieberg 
163 Respons från E. Wibeck till kungl. Jordbruksdepartementets statssekreterare avdelning, 23/9, svenska vattenkraftföreningen 

Stockholm II, Utredning rörande ifrågasatt införsel till riket av bisamråtta, 1) uppdrag, 2) uppgifter till berättelsen m. vad i 

rikets styrelse sig tilldragit. Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, depå: Marieberg   
164 Tidningsurklipp, Svenska dagbladet, 16/4, 1939 ” Bisamråttan i Finland studeras ”, svenska vattenkraftföreningen 

Stockholm VIII, utredning rörande ifrågasatt införsel till riket av bisamråtta, Diverse korrespondens tidningsurklipp m.m., 

Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, depå: Marieberg,    
165” Bisamråttan passar endast för Norrland”, Svenska dagbladet, 1939-08-21 s, 3  



30 

 

frågecirkulär till jägmästare i de fem nordligaste distrikten skickats ut. Detta för att ta reda på 

var de skulle kunna finnas lämpliga förhållanden i Norra Sverige för bisamråttan att 

inplanteras.166  

I kontrast till de goda erfarenheterna som Finland återgett återfinns även en i ett kompendium 

som skrevs 3 juni 1941, som redogör för bisamråttans skadegörelse i olika länder, däribland 

Finland.  Det framförs att en del skador hade iakttagits, men inte några av allvarligare besvär. 

Den största skadegörelsen som framgått var ett genombrott av en invallningsdamm, och en del 

estetiska skador av vattenväxteter som försvunnit såsom näckros och kaveldun. 167 En tydlig 

linje var att Finland var ett föredöme i frågan om bisaminförsel. Detta märks tydligt när man i 

en promemoria (PM) den 19 juni, 1942 yttrar att man bör utforma lagbestämmelser i likhet med 

de finska författningar för bisamråttan. 168  

 Mellaneuropeiska Erfarenheter   

Kommittén hade gjort efterfrågningar genom frågeformulär och en studieresa för praktiska 

erfarenheter av bisam som redogjorts för i media. Erfarenheten av skadegörelse hade dock 

cirkulerat i media samt av olika aktörer.   

Erfarenheter och bisamråttans skadegörelse ter sig vara ett vanligt argument under tiden för 

motståndarna mot förfrågningarna samt tillståndsansökningar, detta kan man även se i media. 

Två tidningar, varav ena Aftonbladet samt den andre, Falu länstidning, rapporterade den 2–3 

februari, 1936, om KVA som avrådde regeringen att tillåta inplantering av bisamråtta i Sverige. 

Uttalandet gällde den våda och fara som KVA menade kunde åstadkommas av djuren utifrån 

de mellaneuropeiska erfarenheterna. Ytterligare skrivs en insändare i Svenska dagbladet av 

Professor E. Lönnberg, ledamot för KVA, i maj 1936, där bisamråttans skador i Tyskland 

betonas och tydliga åsikter framförs emot pälsdjursuppfödare som vill föra in djuren till 

Sverige.  169   

                                                 
166 Skrivelse från E. wibeck och E. Upmark till kungl. jordbruksdepartementet, 21/11, 1939, svenska vattenkraftföreningen 

Stockholm II, Utredning rörande ifrågasatt införsel till riket av bisamråtta, 1) uppdrag, 2) uppgifter till berättelsen m.m. vad i 

rikets styrelse sig tilldragit. Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, depå: Marieberg  
167 Kompendium om bisamråttans skadegörelse på gröda, jord och föremål av teknisk natur, 3/6, 1941, svenska 

vattenkraftföreningen Stockholm IV, Redogörelse för skadegörelse¸ Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, depå: 

Marieberg   
168 Promemoria (PM) 10/6 1942, svenska vattenkraftföreningen Stockholm IV. redogörelse för skadegörelse. 

Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, depå: Marieberg   
169 ”Bisamråttan inplanteras på försök? ”Aftonbladet 1936-02-02, s.20; ”Bisamråttan inplanteras på försök?” Falu 

länstidning, 1936-02-03, s. 6; ”Herr redaktör”¸ Svenska dagbladet 1936-05-12, s.11  
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En central del i utredningen, framförallt för staten, baserades således på att få information om 

bisamråttans skadegörelse. Motståndet mot djuret grundad i argument framgår dels i media. I 

en artikel som publicerades i nya daglig allehanda den 29 september, 1938 intervjuas en 

skeptiker till bisamråtteinförseln, Carl fries170 rörande bisamråttan som skadedjur. Fries 

framförde i artikeln att det inte fanns goda erfarenheter i Tyskland genom den skadegörelse 

som bisamråttan stått för. Han påpekar att inplantering av främmande arter stör balansen i 

naturen, något som inte borde utföras i den svenska faunan.171 Runt skrivelserna rörande 

Mellaneuropas erfarenheter samt den skadegörelse bisamråttan åsamkar, är argumenten i media 

starkare under 1920-talet men fortsätter även in under 1930-talet och som en del i 

utredningsarbetet.  

Gällande utredningsarbete hade kommittén utfört en egen efterforskning, där man sett till olika 

länder i frågan om skadegörelse. Detta framgår tydligt då ett kompendium som skrivits av 

kommittén den 3 juni 1941 endast behandlar skadegörelse i olika länder förorsakad av 

bisamråtta. I kompendiet som författades innefattades Amerikas förenta stater, Kanada, Finland 

och Mellaneuropa. Gällande Mellaneuropa redogjordes även för Storbritannien där man 

framför skador på grödor, olika typer av vägbankar, järnvägsbankar, fiskdammar samt 

dammbyggnader. Skademässigt framgår det att den mest omfattande skadegörelsen verkar vara 

redovisat utifrån Mellaneuropa. 172 

 Ekonomiska motiv  

Som innan framförts från diskussionerna rörande införseln fanns det ett ekonomiskt intresse för 

införseln av bisamråttan. Detta framgår dels ur argumenten som framförts för införsel att det 

funnits ett genomgående tema gällande den ekonomiska frågan.  

 Det framgår ytterligare i dokument som kommit in från olika pälsdjursuppfödare samt 

pälshandlare med ett intresse av att samarbeta i inplanteringsfrågan av bisamråttan. Ett av dessa 

inkom till kommittén den 24 april 1939 från en Wilhelm Öberg från Sophie Ericsson’s Eftr. 

                                                 
170 Zoologiskt, Fil. Mag. i Uppsala samt sekreterare i svenska naturskyddsföreningen 1933-första intendent vid nordiska museet 

1937–1954, naturskyddskommisarie; Projekt Runeberg, Nordic Authors /, ”Carl Fries”, tillgänglig: 

http://runeberg.org/authors/friescrl.html (hämtad 2018–1015)  
171 Tidningsurklipp, N.D.A, 29 sept. 1938 ”bisamråttans inplantering bör anstå”, svenska vattenkraftföreningen Stockholm 

VIII, utredning rörande ifrågasatt införsel till riket av bisamråtta, Diverse korrespondens tidningsurklipp m.m., 

Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, depå: Marieberg   
172 Kompendium om bisamråttans skadegörelse på gröda, jord och föremål av teknisk natur, 3/6, 1941, svenska 

vattenkraftföreningen Stockholm IV, Redogörelse för skadegörelse¸ Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, depå: 

Marieberg   

http://runeberg.org/authors/friescrl.html
http://runeberg.org/authors/friescrl.html
http://runeberg.org/authors/friescrl.html
http://runeberg.org/authors/friescrl.html
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pälsvaror och farmutensilier en gros. Det framförs ett intresse av samarbete vid inplantering av 

bisamråttan i Sverige, där man motiverar detta genom erfarenheten man har av sumpbäver sen 

1930. 173  Öberg bifogar även med en artikel till Wibeck som behandlar pälsmarknaden. Det 

framgår att pälsbranschen är på uppgång där det argumenteras för det goda förhållandet Sverige 

har för pälsmarknaden. Argumentationen fortsätter att behandla bisamråttan som en ny näring 

som skulle kunna ge Norrland 10–15 Milj i vinst per år. 174          

  Ytterligare ett förslag inkom till kommittén den 2 maj, 1939 från Rofors bruk i Luleå.  Det 

framgår att man är intresserad av att arbeta med andra pälsdjurslag för att möta de 

omsvängningarna i modevärlden som förekommer. Det framkommer att författaren är 

ordförande i Norrbottens pälsdjursuppfödare förening, dock så är namnteckningen svårtydd och 

ett namn svårt att avläsa. Fortsättningsvis argumenteras det den gynnsammare marknaden i 

Norrland om man hade en allsidigare pälsproduktion.175  

De faktiska förfrågningar som inkommit till kommitteen gällande ekonomiska motiv var få, 

men diskussionen gällande ekonomi under utredningen samt media syns i de argumenten som 

framförts utifrån kommitténs material. Detta framgår främst i en promemoria (P.M.) skrivet av 

kommittén den 10 juni 1942, där man skriver ”det enda skälet som kan tala för införsel av 

bisamråtta till Sverige är önskvärdheten att bereda ökade förtjänstmöjligheter åt de mindre 

inkomsttagarna i Norrland”. 176  

 Norrlands dimension  

Frågan rörande placeringen av bisamråttan kretsade kring Norrland redan från början av 1930-

talet. Norrland som bas för inplantering av bisam dokumenterades i media främst under åren 

1935–1936, där flertalet artiklar skrevs i ämnet. En av dessa rapporterades i Aftonbladet¸ 1935, 

att Norrbottens hushållningssällskap hade uttryckt ett gillande i frågan rörande införsel av 

                                                 
173 Brev från Sophie Ericsson’s eftr. till Jägmästare E. Wibeck, 24/4, 1939. svenska vattenkraftföreningen Stockholm VIII, 

utredning rörande ifrågasatt införsel till riket av bisamråtta, Diverse korrespondens tidningsurklipp m.m. 

Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, depå: Marieberg  
174 Bifogad artikel från Sophie Ericsson’s eftr. brev till Jägmästare E. Wibeck, 24 /4, 1939. ” Stark köplust på pälsmarknaden 

nästan hela årsproduktionen såld”, svenska vattenkraftföreningen Stockholm VIII, utredning rörande ifrågasatt införsel till 

riket av bisamråtta, Diverse korrespondens tidningsurklipp m.m. Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, depå: Marieberg   
175 Brev från Rofors bruk till E. Wibeck, 2/5 1939, svenska vattenkraftföreningen Stockholm  

VII, Förfrågningar rör. Näringsförhållanden i Sverige, Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, depå: Marieberg  
176 Promemoria (PM) 10/6 1942, svenska vattenkraftföreningen Stockholm IV. redogörelse för skadegörelse. 

Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, depå: Marieberg  
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bisamråttan i Norrland till KLS. 177 Intresset för införsel fanns i större omfattning på den 

offentliga arenan än tidigare år. Detta framstår fortsättningsvis genom ett brev som inkom till 

kommittén den 2 juni, 1939 från Rofors bruk. I brevet erbjuds olika områden i Norrbotten för 

att uppehålla bisamråttan i en första etapp för en försöksinplantering. Detta motiveras genom 

att områdena, för syftet, var lättillgängliga och relativt lätta att bevaka.178 Det framgår även i en 

artikel som publicerats den 21 augusti, 1939 i svenska dagbladet att Norrbotten togs upp. Där 

man i artikeln påpekar att bisamråttan endast passar för att inplanteras i Norrbotten och inte 

söderut, varav man vill försöka hitta vatten som får bisamråttan att inte vilja vandra till sydligare 

breddgrader. 179 Ytterligare framgår det från dokument som kommittén skrivit att utredningen 

för införseln förbereder förslag av inplantering i Norrbotten.   

Den 17 september, 1939 skriver BK en skrivelse till KJD, där man förklarar sin tveksamhet mot 

inplanteringen. Trots detta läggs ett förslag fram om att man bör lägga pengar för förberedande 

åtgärder för inplantering av bisamråttan. Det framgår att pengarna ska gå till att täcka ett 10-tal 

par avelsdjur samt ett större inhägnat område för tillsyn för djuren de första åren. Det 

inhängande området skulle vara stort samt bestå av en tät metallnätshägnad som är långt 

nedtryckt i jorden, för att förhindra rymningar. 180  KJD skicka en skrivelse till BK fyra dagar 

senare, den 21 september, 1939 där man ber om en redogörelse över sitt utredningarbete.181 

Kommittén skickar respons där man upplyser om att man utarbetat en skrivelse till 

revirförvaltarna i norr och Västerbotten för att få information om sjöar och vattendrag för att 

orientera sig i var bisamråttan skulle passa för inplantering. 182  Denna skickades ut samma 

datum till revirförvaltarna i övre och nedre Norrbotten, Skellefteå och Umeå distrikt. 183  

                                                 
177 ”Norrland vill ha bisamråtta”, Aftonbladet¸ 1935-11-17, s.2; ”Bisamråttan bör utplanteras i norra Lappland”, Aftonbladet, 

1935-12-16, s.24; ”Bisamråttan inplanteras på försök?”, Aftonbladet¸1936-02-02, s. 20; ”Bisamråtta inplanteras på försök”, 

Falu länstidning, 1936-02-03, s. 6   
178 Brev från Rofors bruk till E. Wibeck, 2/5 1939, svenska vattenkraftföreningen Stockholm VII, Förfrågningar rör. 

Näringsförhållanden i Sverige, Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, depå: Marieberg  
179 ”Bisamråttan passar endast för Norrland”, Svenska dagbladet, 1939-08-21, s. 3  
180 Brev från E. Wibeck till Herr Kanslisekreterare Folke Eriksson, kungl. jordbruksdepartementet, 17/9, 1939, svenska 

vattenkraftföreningen Stockholm II, Utredning rörande ifrågasatt införsel till riket av bisamråtta, 1) uppdrag, 2) uppgifter till 

berättelsen m. vad i rikets styrelse sig tilldragit, Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, depå: Marieberg 178  
181 Brev från jordbruksdepartementet till utredningen rörande ifrågasatt införsel till riket av bisamråtta (jägmästaren J.E, 

Wibeck), 21/9, 1939, svenska vattenkraftföreningen Stockholm II, Utredning rörande ifrågasatt införsel till riket av 

bisamråtta, 1) uppdrag, 2) uppgifter till berättelsen m. vad i rikets styrelse sig tilldragit. Bisamråttekommitén box 773, 

Riksarkivet, depå: Marieberg   
182 Respons från E. Wibeck till kungl. Jordbruksdepartementets statssekreterare avdelning, 23/9,1939 svenska 

vattenkraftföreningen Stockholm II, Utredning rörande ifrågasatt införsel till riket av bisamråtta, 1) uppdrag, 2) uppgifter till 

berättelsen m. vad i rikets styrelse sig tilldragit. Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, depå: Marieberg   
183 Förfrågan från E. Wibeck samt E. Upmark till samtliga revirförvaltare å övre och nedre Norrbottens, Skellefteå och Umeå 

distrikt, 23 /9, 1939, svenska vattenkraftföreningen Stockholm VII, förfrågningar rör. Näringsförhållanden i Sverige, 

Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, depå: Marieberg   
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 För att kommittén skulle kunna undersöka detta vidare framställdes även en förfrågan att få 

åka till olika orter för att ytterligare undersöka eventuella inplanteringslokaler under juni 1940, 

för att kunna avlägga ett slutligt yttrande. Detta skrevs under tiden då andra världskriget precis 

hade tagit sin början. Det framgår från en skrivelse den 26 november, 1941 att utredningen inte 

kan avslutas i tid. För det första så led Sverige av brist på motorbränsle som bidrog till att BK 

fick avslag i sin förfrågan att undersöka lämpliga platser för inplantering av bisamråttan. För 

det andra nämns även att E. Upmark från kommittén tillkallats till militärtjänstgöring i 

Nordsverige och därav hade uppdraget blivit vilande. 184   

Den 18 oktober, 1940, skickades ett kungl. Brev till stadskontoret, för att återuppta utredningen 

om bisamråttans placering. Det framgår att E. Wibeck blev tillkallad sakkunnig tillsammans 

med jägmästaren i Jukkasjärvi revir, samt lappfogden i Norrbottens övre distrikt, för att upprätta 

ett förslag åt tomtupplåtelser åt kronoparken ovanför odlingsgränsen i Norrbottens län. Det 

framgår fortsättningsvis att det kommit fram förslag om ansökningar i frågan om inplantering 

av bisam, med ett 80-tal ansökningar som avvaktade på ett beslut om införselfrågan. Detta ledde 

till den nya sammansättningen av sakkunniga som utförde en resa mellan den 13–20 juni, 1941, 

där man lyckats hitta en lämplig plats vid Kulumungijärvi inom Torneå revir. 185    

I juni 1942 skrevs ett brev från BK till en B.B! där man meddelar att man snart var klar med 

utredningen. Fortsättningsvis framkommer det att BK skrivit klart nästan alla utredningar och 

rekommendationer, med betoning i den tekniska naturen, som framförs vara stommen av den 

viktigaste frågan rörande skadegörelse.186  Efter ett förslag på var man skulle kunna inplantera 

bisamråttan, samt rapporter som redovisat skadegörelser så skickas en skrivelse den 26 juni, 

1942 från E. Upmark samt E. Wibeck till herr statsråd och chefen för KJD där man förklarar 

sitt uppdrag slutfört.187 Några kungörelser eller beslut över att ändra införselförbudet har ej 

                                                 
184 Skrivelse från E. Wibeck till herr statsråd och chefen för kungl. Jordbruksdepartementet, 26/11, 1940, svenska 

vattenkraftföreningen Stockholm II, utredning rörande ifrågasatt. Införsel till riket av bisamråtta 1) uppdrag, 2) uppgifter 

till berättelsen m.m. Vad i rikets styrelse sig tilldragit¸ Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, depå: Marieberg 182 E. 

Wibeck, I. Hultin, E. Hedbäck   
185 Skrivelse från E. Wibeck till herr statsråd och chefen för kungl. Jordbruksdepartementet,26/11, 1941, svenska 

vattenkraftföreningen Stockholm II, utredning rörande ifrågasatt. Införsel till riket av bisamråtta 1) uppdrag, 2) uppgifter till 

berättelsen m.m. Vad i rikets styrelse sig tilldragit¸ Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, depå: Marieberg  
186 Brev från E. Wibeck till B.B! 9/6, 1942, I räkenskaper o.d. ang. bisamråttekommitén förvärvas tills vidare för kommittén 

hösten 1942, Bisamråttekommitén box 773, Riksarkivet, depå: Marieberg 
187 Brev från E. Wibeck och E. Upmark till herr statsråd och chefen för kungl. Jordbruksdepartementet, 26/6, 1942, I 

räkenskaper o.d. ang. bisamråttekommitén förvärvas tills vidare för kommittén hösten 1942, Bisamråttekommitén box 773, 

Riksarkivet, depå: Marieberg 
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hittats under de nästkommande åren, som visar på att staten inte agerat i frågan efter kommitténs 

utredning. 

Slutdiskussion   

Syftet med studien var att titta på hur BK utredning gått till samt vilka aktörer och argument 

som framförts. Detta genom en kvalitativ metod samt diskursanalys av samhällsdebatten 

gällande införselfrågan av bisamråttan.  Detta genomfördes med utgångspunkt från tre 

frågeställningar. Dessa frågeställningar besvaras utifrån studiens empiri med början av den 

diskursanalysen som gjorts för att sedan lägga in den i relation till tidigare forskning samt den 

teoretiska referensramen. Resultatet som framkommer verkar för att se hur samhällsdebatten, 

argumentationen samt utredningen gått till för införselfrågan av bisamråttan till Sverige, med 

reservation för en generell kunskap i frågorna. Detta då det inte är möjligt att svara för varje 

individuellt argument som rör frågan.  

Utredningen   

 I studien framgår tre huvudteman, förfrågningar om upphävandet av 

förbudet[tillståndsansökningar], utländska influenser samt ekonomi som genomsyras av 

införselfrågan för bisam. Dessa utmärker sig som centrala för den utredningen som utfördes. 

För att besvara frågeställning ett diskuteras förloppet över hur BK utförde sin utredning.  

 Som undersökningen visar så tillsattes bisamråttekommitén med syftet att undersöka hur 

lämpligt det var att föra in bisamråttan till Sverige. Staten beslutade att sätta in två sakkunniga 

i ämnet för att undersöka bisamråttans skadegörelse och nytta.  Det framgår att utredningen av 

kommittén låg under statens bestämmande trots att det fanns en utredare från svenska 

vattenkraftsföreningen, som var oberoende av staten. Arbetet i kommittén utfördes genom att 

samla in fakta genom frågeformulär från olika länder där bisamråttan förekommer. Detta för att 

studera hur skadegörelse samt nytta sågs i de olika länderna var bisam uppehöll sig. Det utgick 

främst från statliga organisationer, men även en del mindre privata organisationer samt 

individer. Det största fokuset under utredningen var av finska influenser, där man undersökte 

bisamråtta både via frågeformulär samt praktiskt. Det praktiska genomfördes genom en 

studieresa för att undersöka faunan, miljömässiga förutsättningar, skadegörelser samt vinster 

som Finland erfarit. Detta jämfördes senare med norrländska områden för att kunna skriva 

redogörelser, och skicka ut förfrågningar för att hitta liknande miljöer som i Finland visat sig 
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gynnsamma för bisamråttan. När man avgett förslag för lämpliga områden för inplantering, 

redovisning om skadegörelse och lämplighet av införsel, avslutade kommittén uppdraget och 

staten fick ta över beslutstagandet.  

 Aktörer, intressen och argument  

Under tiden för utredningen går det att se tendenser till de olika intressena i frågan och den 

polariserade diskursen som rådde. Detta även i tiden då införselförbudet inrättades och perioden 

efter. För att besvara på frågeställning två och tre behövs aktörerna läggas i kontext till de två 

motpoler för intressen som återfinns i studien. Dessa identifieras som argumenten för samt emot 

införseln av bisamråttan till Sverige och utgår från de huvudargumentet som återsetts i 

materialet, skadegörelse, ekonomi samt införselfrågan. 

Det första argumentet för införseln var av ekonomisk fråga, dels för päls, dels för 

inkomstmöjligheter i Norrland. Argumenten om pälsvariation och lönsamhet har framkommit 

i media såväl som under utredningens gång om införsel av bisamråttan. Detsamma återfinns i 

förfrågan om den mer ”utsatta” befolkningen i Norrland och deras inkomstmöjligheter. De 

aktörer som har intresset att föra in bisamråttan till Sverige har framstått som privata 

pälsdjurshandlare, pälsdjursuppfödare, privata samt föreningen SRR. Staten kan även ses som 

en aktör, då de har möjligheter att kunna beskatta pälsen vid pälshandel samt möjlighet att stärka 

ekonomin i Norrland. Ett andra argument för införseln gällde influenserna från Finland. 

Erfarenheten av grannlandet och dess positiva erfarenheter samt vinster med minimal 

skadegörelse gav aktörer, som ovan nämns, en platå att stå på. Detta framgår i studien då staten 

ändrar hållning över tid, från att haft ett förbud till att tillåta och bekosta en fullskalig utredning, 

jämförelse sam förslag till införselområden för bisamråttan.   

 Motargument i frågan gällde bisamråttan som främmande art och dess stämpel som skadedjur. 

Argumentet framförs såväl i media som under utredningens gång där man använder 

Mellaneuropa som ett exempel att stå på. Det framgår flertaligt gånger i studien att argumenten 

är samma varje gång, skadegörelse i dammar, växtlighet och otrolig reproduktion och spridning.  

Det andra motargumentet är ekonomiskt, där man framhåller de kostnader som kommer att 

behövas läggas på skadegörelsen förorsakade av bisamråttan. Ett sista argument som syns under 

studien är attityden till bisamråttan som främmande art, att bisamråttan inte bör störa obalansen 

i den svenska faunan genom en inplantering. De aktörer som utifrån studien representeras för 

intresset att inte låta bisamråttan föras in i landet är främst Vetenskapsakademin, 
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vetenskapsmän, individer samt staten. Statens hållning till förbudet har tenderat att bero på den 

tidigare utredningen av Mellaneuropa och dess erfarenheter av bisamråttan och dess tillit på 

vetenskapen.   

Ur studien går det att nysta fram att argumenten för och emot bisamfrågan varit olika starka 

beroende av period. Under 1922–1928 ser man främst statens motstånd i argument baserade i 

de Mellaneuropeiska erfarenheterna, där argument mot bisamråttan förs.  Under 1928 blir det 

dock en polarisering för hållningen i media. Detta då man börjar publicera artiklar om 

pälshandeln och den kanadensiska lönsamheten, där för argument börjar synas för bisamråttans 

lönsamhet. Fortfarande syns dock statens och KVA motstånd i media under 1929.   

 Från 1930-talet stärks samhällsdebatten genom fler offentliga inlägg för och emot bisamråttan. 

Individer skriver in om sina åsikter kring bisamråttan, diskussioner rörande bisamfrågan blir 

aktuell, där den främsta motståndaren träder fram som vetenskapens 

förespråkare[vetenskapsakademin]. Det framgår även att diskussionen om Norrland redan 

infunnit sig i början av 1930-talet i kontext till Finland, detta kan sannolikt ses som ett bidrag 

till det ökade intresset av staten i frågan. Detta då den ekologiska frågan om skadegörelse varit 

en central del i argumentet från 1916.  

 Perioden mellan 1930–1935 kan ses som en brytpunkt då diskursen börjar vända till fördel för 

införselfrågan. Under perioden 1935–1942 börjar argumenten för införsel visas tydligare i 

media såväl som i utredningsmaterialet. Detta går att se genom att det förekommer fler 

offentliga påtryckningar som framförs gentemot staten samt utredningen. Frågan läggs som ett 

motsatsförhållande mellan pälshandlare och vetenskapen, där staten verkar pendla mittemellan. 

Där kan man dels se i den förfrågan som ledde till BK insättning som framfördes av Bouveng, 

en statstjänsteman dels statens motstånd att införa bisamråttan utifrån de vetenskapliga 

yttranden som funnits sen 1916.  Således kan man se att argumenten för införsel var starkare i 

diskursen under utredningstiden, då staten börjat utreda frågan och största motståndaren bestod 

av KVA. 

Återkoppling till den teoretiska referensramen   

Den teoretiska ramen ska användas till att tolka resultaten i undersökning för att se om det går 

att se en statlig makt över naturen och samhället där staten är överheten som tar beslut. Detta 

görs genom de två elementen för Scotts teori.  
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Det första elementet tittar på statens makt över naturen och samhället och är högst applicerbart 

på diskursen om argumenten för och emot bisamråttans införsel.   Det första som går att se är 

att statens diskuterade begränsning av bisamråttan vid eventuell införsel till Sverige. Området 

övre Norrbotten nämns tillsammans med gränser för var det skulle kunna vara tillåtet för att 

inplantera bisamråttan. Det är ett återkommande argument i diskussionen om införsel från 

statens sida samt i utredningen, att man endast vill föra in bisamråttan i ett försök. 

Fortsättningsvis utgår staten från att man ska begränsa bisamråttan genom både stängsel, 

övervakning och förbud i Norrbotten.  Det framgår även att staten strävar efter att kontrollera 

hur införseln, uppfödning samt jakten går till för att säkerhetsställa att man kan kontrollera 

spridningen samt förökningen av bisam. Detta syns tydligt utifrån de förslag som läggs fram 

rörande jakträtt för utvalda licenserade personer [SRR] för att reglera spridningen.  

 Man kan även se statens som en överhet där de avgörande besluten fattas centralt från 

Stockholm, där Norrland inte är med i besluttagandet. Den enda involveringen Norrland har 

gäller de förfrågningar utredningsmännen lägger fram rörande lämpliga inplanteringsplatser. 

Ytterligare framgår det ur undersökningen att en del norrländska pälsdjursuppfödare är positiva 

till införseln och gärna vill ta del i det, dock något som staten motsätter sig, då man selekterar 

ut SRR under statliga villkor.   

Motargument i utredningen speglar även de statliga makten som funnits under hela diskursen 

gällande bisamråttans införsel i Sverige. Främst ser man i utredningen att motståndet kommer 

från vetenskapsakademin och E Lönnberg. Mot införseln upprepas således argument med att 

man inte kan kontrollera spridningen gällande bisamråttan. Detta bemöts av staten med att man 

har synpunkterna i åtanke, men fortfarande resonerar man i former att man skulle kunna 

kontrollera bisamråttan för människans ekonomiska syfte.  

 Den statliga makten går även att se utifrån det längre tidsperspektivet och den diskurs som 

varit. Där staten har vänt åsikter rörande införselfrågan beroende på vilket underlag de fått 

presenterat. Tydligt visas detta från de införselförbud 1916 där staten bestämmer att förbjuda 

införsel. Sedan under 1935 och framåt förändras statens syn där diskussionen om införselfrågan 

istället ska tas upp för utredning. Under utredningen finns en utredningsman som inte är statlig, 

E. Upmark från vattenkraftföreningen, detta verkar dock inte spela någon roll. Staten har ändå 

huvudbestämmandet oavsett vilka resultat BK kommer fram till i utredningen. Diskursen skulle 

kunna se tendenser till att styras utav staten utifrån det förhållningsätt staten visar i 

införselfrågan utifrån media samt BK utredningsmaterial. 
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Staten var således intresserad av det nyttjande värde som bisamråttans införsel skulle kunna ge. 

Fokuset låg i hur staten skulle kontrollera det som man ansåg värdefullt, inom vissa gränser. 

Statens kontroll över gränser och selektivitet över vilka som fick rätt till att ta in bisamråttan. 

Makten att styra kan även ses i försöken att planera hur de ville tämja reproduktion, spridning 

samt kontrollen av bisamråttan.  Det visas tydligt på den makt staten använder över 

samhällsmedborgare såväl som bisamråttan.  

Den andra utgångspunkten är den högmodernistiska ideologin som Scott benämner en ideologi, 

en tro, av vetenskaplig samt teknisk utveckling. Denna går även att applicera på den diskurs 

samt utredning som utfördes i bisamfrågan.  De som är involverad i frågan är främst staten, 

vetenskapsmän och pälsuppfödare. Motståndet finns främst från vetenskapsmännen men även 

en del från staten, fram till att de ekonomiska argumenten och erfarenheterna från Finland visar 

hur möjlighet finns att expandera pälsproduktion för vinstmöjligheter.  Statsmakten används i 

högsta grad som medel för att förändra samhället, detta kan även ses som ett syfte där man vill 

förändra de ekonomiska villkoren till de bättre i Norrland.  

Det går att se att undersökningen appliceras på en tydligare vetenskaplig grund än tidigare. Där 

grundmotivet ligger i att tillfredsställa det ekonomiska behovet under en tid där viltbytet var 

lågt och under det pågående andra världskriget. Ytterligare framträder statens intressen som 

Scott identifierade, av lönsamma samt icke lönsamma arter i den svenska faunan. Där det 

framgår att staten såg åt de ekonomiska möjligheterna av beskattning och pälshandel genom 

inplantering av bisamråttan, en art som genom tillförande i faunan kunde tillägnas människans 

behov. 

 Tveksamheter kring införandet går även att appliceras in då staten arbetar för utveckling av 

vattenkraft och dammar, en teknisk utveckling för att gynna industrialisering och 

självförsörjning av el. I detta uppträder argumenten om skador på fördämningar och dammar 

som ett hot, främst ur ett ekonomiskt perspektiv där man kan gå i förlust om det uppkommer 

skador. Det går även att koppla till den icke lönsamma arten som inte uppfyller människans 

behov.  Argumentet framgår tydligt i den slutsats man betonar bisamråttans skador (1942) av 

teknisk natur som stommen till den viktigaste underavdelningen. 

Det går således att se starka drag på den vetenskapliga utvecklingen som drivs fram i den 

högmodernistiska ideologin för att förändra den ekonomiska situationen i Norrland.  

Statsmakten visar en vilja att expandera och förändra den ekonomiska marknaden i Sverige, 
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genom att bidra för tillväxten av pälsproduktionen. För att göra detta tar staten kontroll över 

bisamråttan, detta syns i den vetenskapliga utredningen som ger staten en platå för att styra 

bisamråttan i den norrländska miljön som sedan ska tillägnas befolkningen. Det syns även 

genom deras obeslutsamhet att föra in bisamråttan. Där det går att få fram restriktion av 

införandet utifrån staten, i jämförelse med de andra länderna som fört in bisamråttan. Där frågan 

om kontroll utgår från statens möjlighet att inte kunna kontrollera bisamråttan i fallet av 

införsel.  Dock ses inga tydliga kopplingar till en teknisk utveckling som drivs fram som rör 

bisamråttans införsel, utan snarare ett hot mot de vattenkraftverk som staten satt upp gällande 

skadegörelse och ekonomisk förlust.    

Slutsats  

I studien går det att utröna de två element i teorins utgångspunkt för hur utredningen och 

diskursen rörande stat och natur såg ut. Det man kan se historiskt sett över tid från 

undersökningen är att diskursen har följt samma huvudargument, där staten har varit styrande i 

frågan.  Huvudtemana som finns i tillståndsansökningar, utländska influenser samt ekonomi 

flätas samman med huvudargumenten som visar på införselfrågan, skadegörelse samt ekonomi. 

Där den genomsyras av debatten för och emot införsel av bisamråtta. Detta undersöks genom 

diskursen av främmande arter och makt tillsammans med en teoretisk referensram som utgår 

från statens makt över naturen för hjälp att tolka undersökningen.  

Således ser det ut som att argumentet som förts i diskursen följt samma argument och mönster 

under perioden 1916–1942, med samma aktörer i frågan, förutom staten som förändrat sin 

ståndpunkt i frågan över tid.  Utredningen gick till på ett sätt som visar en övergång i 

forskningen rörande djur och den svenska faunan tidigare än förväntat. Där man från 1938 ville 

utreda och kartlägga bisamråttans problem i den svenska faunan. Detta innan beslut om dess 

nytta som jaktbyte och ekonomisk gynnsam för den norrländska befolkningen. Detta är 

intressant i sig, då man menar att denna typ av forskningsansats började komma in runt 1941.  

Slutsatsen blir således att statens makt över naturen och den hög modernistiska ideologin 

synliggörs och identifieras genom de teman och argumentationer som framgått. Detta i relation 

till statens behov av att tillfredsställa det ekonomiska behovet i Norrland.  
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Vidare forskning  

Då studien skrivits under en begränsad tid samt utgår från ett omfattande material, har inte 

möjligheten funnits för att analysera alla delar av materialet, endast det urvalet som var relevant 

för studien. Då ingen tidigare studie har hittats, som utgår från materialet, går det att undersöka 

detta närmare.   

Det går att se till den offentliga debatten av bisamråttefrågan. Detta då de privata aktörerna som 

framställs i media genom publicerade artiklar eller genom brev till bisamråttekommitén i den 

här studien, inte representerar en samhällsdebatt fullt ut. För detta behövs mer omfattande 

mediegranskning göras. Ytterligare ett förslag är att fortsätta titta i bisamfrågan för att se hur 

staten behandlade ärendet efter undersökningens avslutande. En annan vidare forskning man 

kan göra är en komparation med en annan invasiv art, exempelvis mink för att se om 

processerna är liknande eller om de skiljer sig. 

Det skulle vidare gå att undersöka diskursen ur ett norrländskt perspektiv, genom att följa 

källorna från källmaterialet till exempelvis Norrbottens hushållningssällskap.  Närmare kunna 

undersöka relationen mellan Sverige och Finland i undersökningen, där man då i kompetens av 

finska språket skulle kunna göra en djupare analys av hur utredningen gick till.   Slutligen skulle 

man kunna fördjupa sig i de olika aktörerna som var intresserade i frågan, staten, 

pälsdjurshandlare, Sveriges rävuppfödares riksförbund.    
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Aftonbladet: 1929; 1935;1936;1938;1939  

Sölveborgstidningen: 1929  

Trelleborgstidningen: 1937  

Provinstidningen Dalsland: 1938;1939  

 


