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Sammanfattning
Ytterligare ett år har gått i projekt Älg i MittSkandia och under år 2006 har det hänt en hel
inom projektets alla delar. Året inleddes med en informationsturné för att redovisa resultat
från år 2005 på svensk och norsk sida. Älgarna har nu följts under ytterligare ett år och det
finns fortfarande ett stort intresse från allmänheten, media och andra intressenter av att följa
projektet. Många personer ringer och frågar om ”sina” älgar. Särskilt tydligt var det i samband
med att vi under hösten tog av sändare av älgar märkta 2004. Vi har fortsatt följt älgens
vandring, startat utfodringsförsök, undersökt tidpunkt för kalvning i MittSkandia och även
följt upp kalvarnas överlevnad över sommaren. Allt redovisas på vår nya hemsida som sedan
våren 2006 haft mer än 20 000 besökare. Vi skickar också ut ett nyhetsbrev som når
projektets intressenter. Projektet har medverkat vid och arrangerat olika konferenser.
Inom delprojekt turism håller vi på att ta fram en trailer om Älgen – resursen och symbol.
Tanken är att trailern ska profilera regionens resurs på ett bra sätt. Kortfilmen kommer att
distribueras till bland annat turistföretag knutna till projektet, samt till NRK och SVT. Vi
hoppas på ett stort genomslag 2007. Genom att utvecklat Älgens år på hemsidan,
www.algimittskandia.se, som för samman fakta och resultat från projektet på ett
populärvetenskapligt sätt finns mycket kunskap tillgänglig för alla. En studieresa
genomfördes till IceHotel i Kiruna för att titta på älgsafari som kan inspirera till en liknande
satsning i Storuman. Under hela 2006 har vi arbetat med att ta fram en modell för
samförvaltning i det gränsregionala fjällområdet Västerbotten och Helgeland. Processen är
långt framskriden och under början av år 2007 kommer modellen att vara färdig.
Det planeras för en fortsättning av projektet inom det nya programmet Botnia-Atlantica.
Hittills har en workshop genomförts under hösten på svensk sida och en liknande
sammankomst planeras i Norge.
Projektet kommer att förlängas och slutrapportering kommer att göras senast 2007-12-31 till
Interreg om det godkänns av sekretariatet. Verksamheten är planerad till att fortgå med full
fart till i juli för att sedan avslutas helt i november-december med avtagning av
sändarehalsband.
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Mål och Syfte
Projektets mål och syfte är att skapa en gränsöverskridande och aktiv samverkan kring älgen
som resurs. Projektet kartlägger älgens vandring mellan Norge och Sverige. Kunskap som tas
fram i projektet ska finnas tillgänglig för lokal och regional älgförvaltning i Sverige och
Norge, turism och forskning samt tillgänglig för alla intresserade av älgen som resurs.
Älgarna är utrustade med GPS-sändare som gör det möjligt att följa dem på nätet.

Övergripande mål
•

En gemensam gränsöverskridande förvaltning av älgstammen över Sverige och Norge
är skapad.

•

Aktiv samverkan är etablerad mellan lokala, regional och nationella aktörer i
älgförvaltningsfrågan där olika näringar inbegrips som turism, jordbruksnäring,
skogsnäring och rennäring samt olika intressegrupper såsom natur och
jaktvårdsintressen.

•

Nätverk med ett brett intresse, på det interregionala och de lokala planen för
gemensamma värden och frågor gällande naturresurserna är skapade.

•

Metoder är utvecklade genom vilka älgens vandring kan styras för att minska skador
främst på skogsbruk samt för att minska tåg- och viltolyckor.

•

Samhörighet är skapad där rennäring, skogsbruk och jägare kan hitta en gemensam
form för älgförvaltning.

•

Nya nätverk är etablerade både då det gäller älgförvaltning, forskning och för
turistiska ändamål.

•

Livsmiljön är uppmärksammad i regionen som en positiv faktor.

•

IT, ny teknik och forskning nyttjas för utveckling av MittSkandia-regionen.

•

Regionen är marknadsförd på ett nytt sätt.
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Delmål
Projektdel A – Älgen som turistisk symbol
Den hemsida, www.algimittskandia.se, som är navet i informationsspridningen uppdateras
med jämna mellanrum och används för att föra ut den kunskap om älgen som tas fram i
projektet. Under hösten har presentationsmaterialet Älgens år arbetats fram som för ut fakta
om älgen knutna till de resultat som vi hittills har fått fram i projektet. Hemsidan länkas till
olika kommuner som är med i projektet och turistföretag. En trailer om älgen i MittSkandia
håller på att tas fram som kommer att profilera regionen på ett bra sätt. Vår bedömning är
hemsidan har lockat många nya datoranvändare eftersom den har lokal anknytning till något
som är mycket centralt i MittSkandiaområdet - älgen!

Mål för delprojekt A.
Älg och teknik, samt en forskningsdel ska på ett positivt sätt exponera MittSkandia-regionens
starka varumärke både nationellt och internationellt. Projektet avser att skapa nätverk, både på
forskningsnivå samt lokal nivå.

Projektdel B - Samförvaltning av älg i MittSkandia – balans mellan
positiv nytta och negativ påverkan
Projektet har hittills fått in många resultat genom den GPS-teknik som används för att få in
data från älgarnas rörelser i MittSkandia-området. Information och data analyseras av
fortlöpande av SLU. Utfodringsförsöken är igång på norsk sida och där kommer man att få in
mycket fakta kring hur man kan styra älgens vandring från exempelvis järnbanan, vägen och
nyplanteringar. Ett mycket lyckat resultat i denna del är att det är många som följer älgarna på
nätet och ringer och frågar om vad som hänt ”deras” älgar.

Mål för delprojekt B.
Övergripande mål är att skapa samförstånd, samhörighet samt ett funktionellt samarbete på
flera nivåer i samhället. Projektet ska ge användbara råd hur man bör agera för att undvika en
oönskad konflikt mellan olika parters intressen i MittSkandia.
Aktiviteter under delprojekt B är bland annat att man fastställer när vandringen sker i ett
område kommer ifrån och hur stora älgen hemområden är.
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Projektdel C – Utveckling av samförvaltning av älg i MittSkandiaregionen
Denna del i projektet är förverkligad till stor del. I mars 2006 genomfördes en konferens om
gränsöverskridande algförvaltning i Hemavan. I maj gjordes en första skiss av
samförvaltningsmodellen som nu har behandlats intern i projektet och man har enats om ett
förslag som kommer att skickas ut på remiss i februari-mars 2007. Remissvaren ska sedan
behandlas av samförvaltningsgruppen och styrgruppen. Eventuellt skulle man kunna initiera
ett första möte med det nya samarbetsrådet över gränsen.

Mål för delprojekt C
Ett övergripande mål är att åstadkomma en samförvaltning av älg i fjällområdet inom
MittSkandia-regionen, med hjälp av den kunskap som tas fram i projektet. Medborgarnyttan
ska nås genom att man skapar nätverk av medborgare, aktörer och intressenter och att
samverkan ska ske mellan olika organisationer över gränsen.

Storumans kommun

Aktiviteter 2006
Projektadministration
Under det gångna året har projektledaren Helén Larsson ersatts av Matilda Schön, Storuman.
Matilda är biolog och har tidigare arbetat som projektledare för Klimatinvesteringsprogrammet i Storuman. Det administrativa arbetet i projektet handlar om att förmedla
information inåt och utåt, och det har gjorts genom nyhetsbrev och publika möten.
Projektledaren koordinerar allt arbete som sker i projektet och tar initiativ för att projektets
mål ska nås. Personer som är med i projektets styrgrupp och i referensgrupperna medverkar
aktivt att förmedla kunskap och resultat som kommer av projektet. Resultat och nyheter läggs
ut på hemsidan, www.algimittskandia.se, som i våras fick nytt utseende. Hemsidan har sedan i
våras haft mer än 20 000 besökare, och används flitigt av projektets intressenter.
Projektgruppen använder också en intern arbetsplats på nätet för kommunikation och
dokumenthantering.

Utvärdering av projektets genomförande
Projektet har anlitat en extern utvärderare som kommer att följa upp projektets resultat och
genomförande. Tanken är att utvärderingen ge underlag för fortsatt arbete och som faktisk
redogörelse för målgrupp, intressenter och finansiärer. Uppföljningen kommer att fokusera på
metoder som exempelvis märkning av älgar, samarbetet mellan olika markanvändare, ITteknik med mera som nyttjats under projektets gång. Projektledaren kommer att göra den mer
kvantitativa uppföljningen av de olika aktiviteterna.

Älgens vandring
Märkning av älgar
Märkning av älgar har avslutats och totalt märktes 78 älgar inom projektet, varav 15 tjurar och
60 kor som kan följas på hemsidan. Under våren märktes även nio tiomånaders kalvar i
området. Vi följer också upp de märkta kornas kalvar under året för att studera överlevnaden
under det första levnadsåret. Preliminära resultat visar en 88 procentig överlevnad under
sommaren och en 85 procentig överlevnad under jakten vilket siar om att det är en stark
generation som växer upp nu.
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Alla älgar vandrar
Korna vandrar i genomsnitt 55 kilometer
många av de älgar som projektet har följt är
relativt stationära, se figur 1 och 2. De flesta
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Figur 1. Avstånd mellan sommar och vinterområdet
för kor märkta i projektet 2004/2005
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Figur 2. Avstånd mellan sommar och vinterområdet
för tjurar märkta i projektet 2004/2005

följa Vindelälvens dalgång. Mestadels är det de ekologiska förutsättningarna som avgör var
älgen vandrar och då blir det naturligt att följa älvsystemen mot Sverige eller Norge. Älgarna
vandrar samma leder som vildrenen en gång gjorde och det finns även 1000-åriga jaktgropar
på ställen där älgarna lätt samlas. Om man jämför mellan vintern 2004/2005 och vintern
2006/2007 så har älgen i princip vandrat exakt samma väg båda vintrarna som de följts med
GPS-teknik.
När börjar vandringen? Preliminära resultat visar att den fjällevande älgen startar sin
vandring i mitten av november, men att det skiljer sig mellan olika älgar. Det verkar inte vara
så att starskottet går och att alla vandrar iväg samtidigt. Däremot verkar det som om kornas
vandring på våren är mer lika då de ska upp till sina kalvningsplatser i fjällen. Tjurarna är mer
nomadiserade under året och en del kommer upp till fjällen först i samband med brunsten.
Dessa preliminära resultat kommer att följas upp mer noggrant under våren.
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Figur 3. Kalvningstid i MittSkandia år 2006.

Under hösten har en del av de älgar som utrustade med sändare under 2004/05 blivit av med
sina GPS-halsband. De övriga halsbanden kommer att tas av i november 2007.

Utfodringsförsök
Har påbörjats i Skalmodalområdet på norsk sida, där det finns sex utfodringsstationer längs
med Susnaälven. På dessa försöksområden gör man spillningsinventering, vegetationsstudier
och betesinventering. Försöket kan följas på Älgvandringssidan, www.algimittskandia.slu.se,
där älgarnas positioner visas med två veckors fördröjning. Utforingsplatserna märks ut med
röda stjärnor. Försöket är planerat på svensk sida och där kommer man att placera
utfodringsplatserna längs de vandringsleder som setts under år 2005/06. Detta försök kommer
att följas via Internet.

Trailer om Älgen i MittSkandia-området
En kortfilm om älgen håller på att tas fram i samarbete med elever på Luspengymnasiets
mediaprogram. Tanken med filmen är att profilera regionens stora varumärke på ett
illustrativt sätt. Distribueringen av filmen kommer att göras till större TV-bolag, turistföretag
knutna till projektet och andra intressenter. Filmen kommer att vara klar i marsmånad.
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Studieresa till ICE-hotel i Kiruna
Som en del inom den näringslivsutvecklande delen i projektet genomfördes en studieresa
tillsammans med blivande entreprenörer inom älgturism för att titta på älgsafari. Genom
kunskap och inspiration från denna resa kan det vara startskottet för en etablering av älgsafari
i MittSkandia-regionen. Genom samarbete över gränsen kan turisten få en helspäckad
upplevelse.

Samförvaltning
Arbetet med att göra en samförvaltningsmodell som kan fungera i fjällområdet är på väg att
slutföras. Arbetet började i mars 2006 med en stor konferens kring samförvaltning.
Slutsatserna från konferensen bearbetades av ett arbetsutskott som tog fram den första skissen
av modellen som har bearbetats av samförvaltningsgruppen och styrgruppen.
Informationsmöten har hållits med samebyarna och genom bra synpunkter har modellen
ändrats till att bli ett första steg i en större process kring älgförvaltning. Remissen kommer att
komma ut i februari-mars 2007 till dem som berörs av modellen.

Informationsinsatser
Projektet har varit mycket aktivt med att föra ut information och resultat från projektet. Vi har
varit uppmärksammade tidningar och media, bland annat artiklar i Älg i Västerbotten,
Västerbottenskuriren, Jägarens bok 2007, Jakt och Jägare nummer 7/8 med flera. Här nedan
presenteras alla informationsinsatser i punktform.

Under perioden 061001-1231
•

Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt och har nu haft mer än 20 000 besökare

•

Nyhetsbrev har skickats ut till projektets mer än 250 intressenter på norsk och svensk
sida

•

18 december - Möte med Linda Algotsson på IGIS i Lycksele om utveckling av GIS,
geografiska informationssystem som skulle kunna utvecklas i älgprojektet.
Informerade om projektet.

•

28 november – deltagande vid konferens om landsbygdsturism i Piteå, projektet
presenterades för omkring 100 åhörare.

•

7-8 december – Träff med norska forskare i Östersund – Göran Eriksson/Wiebke
Neumann
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•

21-22 november - Presentation av projektet för Direktoratet för naturförvaltning och
NINA/Norge – Göran Ericsson

•

21 november - Presentation av projektet på Fjällmistras avslutningskonferens,
omkring 100 åhörare

•

21 november – workshop om älg i MittSkandias framtid, 15 deltagare

•

Möte med jakthandläggare i Sverige, nationell spridning av forskningsresultat – Göran
Ericsson

•

10 november – Presentation för Jägarförbundet centrala och regionala personal –
Göran Ericsson

•

2-3 november – Internationell spridning, träff forskare emellan, SLU Umeå (Erling J.
Solberg, Christer Rolandsen och Jean-Pierre Tremblay, gästforskare från Université
Lavall/Quebec Kanada.

•

27 oktober - Möte med Holger Dettki på SLU om tekniken kring hemsidan

•

20 oktober – informationsträff med representanter för samebyarna i MittSkandiaområdet. Samförvaltningsmodellen diskuterades.

Under perioden 060401-0930
•

Möte med Rennäringsdelegation Göran Ericsson informerade om projektet

•

Vetenskaplig konferens på Alaska - Wiebke Neumann och Holger Dettki berättade om
projektet vid en internationell vetenskaplig konferens.

•

Möte i Lofoten den 26-27 augusti - Odd Westgård från Statskog presenterade projektet

•

Friluftsmässa i Mo i Rana - Eric Andersson, SLU presenterade projekt.

•

Arbetsmöte med Landskap i Endring. Presentation Saltdal Norge 24 april av Göran
Ericsson, SLU.

•

Lycksele jaktvårdskrets, Västerbotten. Presentation 18 maj av Göran Ericsson &
Wiebke Neumann, SLU

•

Projektledaren intervjuad av tidningen Älg i Västerbotten, se bifogad artikel

•

Möte med Patrik Haggren från Svenska Naturskyddsföreningen - Göran Ericsson

•

Informationsmöte med jaktlag i Sölebäcken

•

Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt och har nu haft mer än 10 000 besökare sedan
i våras

•

Interreg konferens Storuman

•

Interreg konferens Örnsköldsvik 14-15 september – projektet presenterades för cirka
25 åhörare.
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•

Telefonkontakter med samebyar

•

Samplanering av utfodringsförsöket med Ran och Grans samebyar

•

Informationsmöten i augusti inför jakten i Malå (55 deltagare) och Sorsele (30
deltagare)

Under perioden 060101-0331
•

Information om vad som hänt de första 27 älgarna som märktes 2004 samt redovisning
av inventeringsresultat 2005 i Kittelfjäll, Hattfjelldal, Hemavan, Mo I Rana och
Sorsele

•

Jaktvårdskretsens årsmöte i Storuman

•

Interreg forum i Stockholm

•

Rans samebys årsmöte i Kronlund, Vindeln

•

Utmarksseminar i Rognan (ett samarbete mellan Nordland Bondelag, Nordland bonde
och Småbrukarelag og Skogeiarforeninga Nord

•

Älgseminarium i Hattfjelldal

•

Jaktvårdskretsen i Burträsk

•

Naturskyddsföreningens årsmöte i Lycksele

Miljöaspekten
Projektet arbetar efter SLU:s miljöpolicy som bland annat innebär att man ska medverka till
ett hållbart samhälle i enlighet med landets miljömål, den innebär även att miljöhänsyn tas
inför upphandling av tjänster. Dessutom strävar man efter att minimera en negativ
miljöpåverkan och att öka kunskapsgrunden och förståelsen för miljöaspekter i
samhällsutvecklingen.
•

Projektet har bidragit med ökad kunskap och förståelse för naturresursen Älgen på ett
positivt sätt och hur den påverkas av ekologin i fjällområden, en viktig del i
miljömålet Ett rikt växt och djurliv.

•

Vid upphandling av helikoptrar har miljöhänsyn tagits, projektet har vid inventering,
märkning och avtagning av sändare använt sig av miljövänliga och mer bullervänliga
helikoptrar.

•

Mötesdeltagare har uppmanats till att samåka i så stor grad som möjligt och det har
också gjorts i samband med styrgruppens möten. Det bidrar till att nå miljömålen
Begränsad klimatpåverkan och Frisk Luft i och med att emissionerna minskar.
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Dessutom har man i projektet haft telefonmöten som helt minimerar utsläppen av
koldioxid.
•

Projektet använder en intern elektronisk arbetsplats.

•

Projektets styrgrupp ersätter minst två personliga möten med telefonmöten.

•

Förbättra levnadsstandarden för de fjällnära levande älgarna för att minimera negativ
påverkan som exempelvis ökat betestryck, trafikolyckor och olyckor på järnvägen. Det
ger projektet en samhällsrelevans.

•

Ökat allmänintresse för den vandrande älgen.

•

Genom GPS-teknik minskar resandet inom forskningen. Älgarna kan lätt följas på
nätet och mindre resande behövs jämfört med som tidigare så man använde sig av
pejling.

Jämställdhetsaspekten
Projektet arbetar efter SLU:s jämställdhets policy och kommunens jämställdhetsplan.
Kommunen verkar för att främja kvinnors och mäns lika rättigheter i fråga om arbetsvillkor,
lönesättning och utvecklingsmöjligheter i arbetet. Dessutom arbetar projektet med 3Rmetoden.

3R-metoden
Metoden är utvecklad av kommunförbundet och innebär att man besvarar frågor och samlar in
data inom dessa områden; Hur ser könsfördelningen ut, hur fördelas resurser, tid och utrymme
och vems villkor?
Representationen – kvinnors representation i styrgrupp och referensgrupper är undermåligt.
Partners som deltar i styrgruppen har själv valt sina representanter, och det har blivit
mestadels män. Det beror på att det är ett mansdominerat område. Om projektet kan fortsätta i
framtiden bör partners utse både en man och en kvinna med samma kompetens så att
styrgruppen kan få en jämn könsfördelning. Däremot är kompetensen viktigast för arbetet och
man har aldrig medveten valt en man framför en kvinna. Projektets fördelning är i dag; 9
kvinnor och 34 män. D.v.s. 26 procent kvinnor. Resurser - Fördelas jämnt mellan könen,
projektet gör ingen skillnad.
Rättigheter – Kvinnor och män har samma ansvar och samma villkor i projektutförandet.
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Fördelning av arbetsuppgifter mellan kvinnor och män
Vad gäller arbetsuppgifter så är projektledaren kvinna och de övriga kvinnorna finns jämnt
fördelade i referensgrupperna. En stor del av arbetet är det sammanlänkande och utvecklande
arbetet som utförs av projektledarinnan. Mycket av det arbete som görs i projektet för att ta
fram kunskap utförs av forskargruppen där tre kvinnor finns representerade. I turistgruppen
och i samförvaltningsgruppen finns aktiva kvinnor, som är egna företagare, anställda på
myndigheter och i stora bolag
Projektledaren avser att göra en avstämning framöver mot hur projektet verkat efter SLU:s
jämställdhets policy, kommunens jämställdhetsplan och 3R-metoden.

Fortsatt verksamhet
Vad är på gång?
Projekttiden kommer att förlängas till och med 2007-12-31 för att man ska få in alla
projektkostnader inom projekttiden. I och med att man inte kunde märka alla älgar under år ett
vill man kunna ta in data så länge som möjligt i projektet. Det krävs mindre flygtid om
älgarna kan immobiliseras då marken är täckt med snö. Därmed kommer älgarna att kunna
följas på hemsidan till december 2007.
Under våren kommer samförvaltningsmodellen att färdigställas. Preliminärt kommer en
remiss att gå ut till alla parter i februari och remissvaren att sammanställas i mars. Det vill
säga att projektet kommer att ha en helt färdig modell i början av april 2007.
Projektet funderar på att göra en ny ansökan i det nya Interreg-programmet Botnia-Atlantica,
för att fördjupa och förbättra delar i Älg i MittSkandia. Det handlar om att få kontinuitet i de
forskningsinsatser som gjorts i nuvarande projekt och förbättra den turistiska insatsen.
Dessutom skulle man kunna kvalitetssäkra samförvaltningsmodellen genom olika pilotstudier.
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