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1. Verksamhetsmål, resultat och effekter
Fjällämmel och andra smågnagare är extremt viktiga som födokälla för vår utrotningshotade fjällräv,
föremålet för projekt Felles Fjellrev II. Under den aktuella rapporteringsperioden har vi haft ett dåligt
smågnagarår i den del av skandinaviska fjällkedjan som omfattas av projekt Felles Fjellrev II. Detta har också
medfört att sommarens inventeringar visade få föryngringar av fjällräv.
Vinterinventeringar av kända lyor har genomförts inom projektområdet under vårvintern 2016. Dessa
inventeringar är viktiga för att få en indikation på förutsättningarna för fjällrävarna att föda fram nya kullar
senare under året. Inventering av artstrukturen i olika fjällområden har genomförts med hjälp av viltkameror
på åtlar. Resultaten är värdefulla vid utvärdering av genomförda stödåtgärder för fjällräv.
Under rapporteringsperioden har utfodring av fjällräv skett i stor omfattning i anslutning till kända lyor – både
vid lyor där föryngring har skett under senare år och vid lyor där vi förväntar oss att fjällräv ska återetablera
sig. Totalt har det under årens lopp satts upp 109 foderautomater i projektområdet för Felles Fjellrev och i
närliggande fjällområden; 24 i Borgafjäll, 10 i Skjækerfjella/Blåfjella/Hestkjølen, 3 i Sösjöfjällen, 37 i Helags,
9 i Sylan/Kjølifjellet och 2 i Forollhogna. Dessutom, genom avelsprogrammet i Norge, 4 i Knutshø och
20 i Snøhetta. Knutshø och Snøhetta är båda viktiga fjällrävsområden som gränsar till Felles Fjellrevs
projektområde.
I det större projektområdet för Felles Fjellrev II, som nu inkluderar Västerbottens län och Nordlands fylke,
finns ytterligare 37 foderautomater, utöver de 109 automaterna ovan – varav 23 foderautomater i
Västerbottens län och 14 automater i Nordlands fylke. Flera automater tillkommer nu efterhand.
Sommarens inventeringar har utförts av naturbevakare från länsstyrelserna i Västerbottens och Jämtlands län
och av Stockholms universitet i Sverige samt av Statens naturoppsyn (SNO) och Norsk institutt for
naturforskning (NINA) i Norge. Ett mycket stort antal kända lyor har besökts. Totalt i projektområdet rör det
sig om fler än 300 lyor som har sommarinventerats för att konstatera antal födda kullar.
Rödrävsjakt i eller nära områden där fjällräv fortfarande finns, eller där vi förväntar oss att fjällräv ska
återetablera sig, är en viktig åtgärd för att förbättra förutsättningarna för den mindre fjällräven att överleva.
Under vårvintern och våren 2016 har det skjutits ca 150 rödrävar i fjällområden inom projektområdet, de allra
flesta i Västerbottens län.
I eller i anslutning till det område som omfattas av åtgärder inom ramen för Felles Fjellrev II noterades under
sommaren 2016 föryngringar av fjällräv enligt nedan:
Sverige:
Helagsområdet Jämtlands län:
2 kullar
Borgafjäll / N Jämtlands och S Västerbottens län: 6 kullar
Vindelfjällen Västerbottens län:
0
Norge:
Snøhetta, Sør-Trøndelag
Snøhetta, Oppland (utanför, men nära FF II)
Blåfjella/Hestkjølen, Nord-Trøndelag
Junkeren/Saltfjellet

6 kullar
3 kullar
2 kullar
2 kullar

2

Program för europeiskt
territoriellt samarbete 2014-2020

www.interreg-sverige-norge.com

Inventeringarna under sommaren 2016 resulterade i totalt 21 kullar inom projektområdet för Felles Fjellrev II,
varav 13 i Norge och 8 i Sverige. Totalt noterades 17 fjällrävskullar i Norge 2016. Kullarna innehöll generellt
färre valpar än under goda lämmelår. Jämfört med resultatet 2015, då närmare 100 kullar föddes i eller i
anslutning till projektområdet, är det en nedgång. Men detta är en naturlig situation för Skandinaviens
fjällrävar. Det hela beror på smågnagarcyklerna och är ingenting som egentligen oroar.
Även om färre kullar föddes kunde vi konstatera att många vuxna fjällrävar stannade vid eller i närheten av
lyor där det finns tillgång till extra föda, i foderautomater. Detta är ett gott tecken och kan i förlängningen
innebära att rävarna är väl förberedda och redo att föda fram nya kullar när lämmel och anda smågnagare
åter invaderar våra fjäll – förhoppningsvis inom ett eller två år. Glädjande är också att det, trots dålig tillgång
på smågnagare, föddes 2 kullar i Blåfjella/Hestkjølen – områden som är viktiga spridningsområden, s k
Stepping Stones, och värdefulla för en fortsatt spridning av fjällräv till större sammanhängande fjällområden.
I ett annat viktigt Stepping Stone-område, Skjækerfjella som gränsar till Skäckerfjällen i Sverige, har man för
första gången på mycket länge konstaterat förekomst av fjällräv. Räven fastnade på bild i en viltkamera den 7
april 2016 och den 11 april observerades fjällräven av en av SNO:s fältarbetare. Se bilderna nedan.

Foto: NINA Viltkamera

I Felles Fjellrev II görs viss forskning som ger kunskaper inför framtida beslut om hur vi på bästa sätt ska
förvalta fjällräven – en hotad art och en art som hör hemma i våra skandinaviska fjällområden. Förutom
forskning om fjällrävens ekologi, genetik, spridningsmönster m m, har projektet påbörjat en studie för att
undersöka om, och hur, fjällrävarna påverkas av mänskliga aktiviteter och hur människor, som får chansen att
under organiserade former uppleva fjällrävar, upplever sina möten med en av fjällvärldens doldisar.
Nedan: citat ur Stockholms universitets pågående studie:
Under sommaren 2015 och 2016 har turismens påverkan på fjällrävarna i Helagsområdet studerats, där
huvudfokus hittills legat på de guidade fjällrävsturer STF Helags har till en närliggande lya.
Kameramonitorering har genomförts på fjällrävslyor med olika grad av mänsklig störning (5 lyor år 2015 och 7
lyor år 2016) för att se om störningsgraden påverkade fjällrävarnas aktivitet och beteende. Båda åren har det
även genomförts en enkätundersökning bland turdeltagare och andra besökare i fjällen för att se om
kunskapen och medvetenheten om fjällrävarnas situation och attityden till bevarandet av fjällrävarna
påverkades av deltagande i en fjällrävstur. Under de guidade turerna sommaren 2016 studerades dessutom
både fjällrävarnas och turisternas beteende för att se på interaktionen dem emellan.
Vi kommer i senare lägesrapporter att redovisa resultat från denna studie och från de forskningsinsatser av
betydelse för förvaltningen av våra fjällrävar som görs av NINA i Norge och Stockholm universitet i Sverige.
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2.a Tid og aktivitetsplan
Projekt Felles Fjellrev II startade den 16 februari 2016 då ansökan inlämnades. I avvaktan på formellt beslut
om IR-medel, vilket togs den 14 juni i Sverige och den 21 juni i Norge, bedrevs verksamheten i nödvändig
omfattning med riktade stödåtgärder för att stötta regionens fjällrävar. Genomförda åtgärder under perioden
fram till beslutsdatum var nödvändiga för projektets fortsatta verksamhet. Åtgärderna innefattade också
insatser såsom kameraövervakning av kända lyor, spillningsinsamling m m, som måste ske kontinuerligt för att
kunna komma till verklig nytta senare i projektet. De åtgärder som bedrevs under tiden från projektstart till
beslutsdatum, 16 februari – 14 juni, utfördes av SNO och NINA i Norge samt av länsstyrelserna i Jämtlands och
Västerbottens län och Stockholms universitet i Sverige.
Efter beslut om IR-medel påbörjades upphandling av projektledare för projektet, en process som slutfördes
den 23 augusti 2016, då beslut om projektledare togs. Taiga nature & photo, med undertecknad Mats Ericson,
anlitades som projektledare för Interreg-projektet Felles Fjellrev II.
Efter Interregs beslut i juni, och framförallt efter att projektledaren formellt hade utsetts, förbereddes de
första mötena med projektets ledningsgrupp och redaktionsgrupp. Ledningsgruppen, med företrädare för
projektägare, medsökande och partners i Sverige och Norge, leder projektets arbete under projektperioden.
Redaktionsgruppen, med företrädare för WWF, NINA och projektledaren, leder projektets utåtriktade
informationsarbete innefattande kommunikation med allmänheten via hemsida och sociala medier.
Ledningsgruppen och redaktionsgruppen höll sina första möten i september 2016 och dessa beskrivs närmare
i nästa lägesrapport avseende perioden september-december 2016.
I nedanstående redovisning (2.b) har vi justerat start- och slut-datum för några aktiviteter – Infokvällar i
kommunerna, Seminarier m m, Infoprodukter och Extern utvärdering – jämfört med ansökan och beslut.

2.b Projektet största och viktigaste aktiviteter
Her skal tiltak som er beskrevet i tilsagn/beslut beskrives samt
gjennomføringsgrad .
Projektledare och övrig projektledning gm projektägarna
Konkreta stödåtgärder för att stärka fjällrävens status
Kommunikation sociala medier och hemsida m m
Informationskvällar i berörda kommuner
Seminarier, press, fjällrävskonferens Kanada m m
Infoprodukter (barnbok, film, studiematerial, nytryck broschyr m m)
Möten projektägare, ledningsgrupp, redaktionsgrupp, referensgrupp
Förvaltningsinriktad forskning
Extern utvärdering av projektet

Start-datum

Slutdatum

Andel (%)
genomfört

2016-02-16
2016-02-16
2016-02-16
2017-09-01
2016-09-01
2017-02-01
2016-02-16
2016-02-16
2019-09-01

2019-12-31
2019-12-31
2019-12-31
2018-11-30
2019-10-31
2019-09-30
2019-12-31
2019-12-31
2019-12-31

15
15
5
0
0
0
10
15
0
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3. Ekonomistatus
Projektet fortlöper enligt beslutad projektbudget.
Från projektstart den 16 februari 2016 fram till att projektet beviljades Interreg/EU-medel i juni, fanns
naturligtvis en osäkerhet om tillgänglig budget. Vi genomförde då de viktigaste konkreta åtgärderna för
fjällräven men avvaktade med övriga insatser såsom produktion av informationsmaterial, ny hemsida och
kommunikation via sociala medier m m. Dessa aktiviteter har nu påbörjats och i nästa lägesrapport kommer vi
att redovisa hur de aktiviteterna framskrider.
Ekonomistatus i övrigt framgår av redovisning och ansökan om utbetalning av Interreg/EU-medel som lämnas
av projektägarna, Miljødirektoratet och Länsstyrelsen Jämtlands län.

4. Aktiviteter utanför programområdet
Projektområdet för Felles Fjellrev II innefattar (förutom Trøndelag och Jämtlands län) Västerbottens län och
Nordlands fylke som båda tillhör ett annat programområde, Botnia-Atlantica.
De konkreta åtgärderna till stöd för fjällräven i Botnia-Atlantica-området är desamma som i Trøndelag och
Jämtlands län. Aktiviteter såsom; Förvaltningsinriktad forskning, Information och kommunikation via hemsida
och sociala medier, Informationsprodukter i form av barnbok, kortfilm och revidering/nytryck av
broschyrmaterial m m är gemensamma för hela projektområdet.
Av ekonomisk redovisning och ansökan om utbetalning av Interreg/EU-medel framgår i vilken omfattning, vad
gäller ekonomiskt utfall, som aktiviteter har bedrivits i Västerbottens län och Nordlands fylke som båda ligger
utanför programområdet.
Under rapporteringsperioden16 februari-31 augusti har inga av de planerade resorna utomlands genomförts.

5. Indikatorer

Projektets aktivitetsindikator/-er som beskrevet i tilsagn/beslut
Ytareal med livsmiljöer som får stöd för att uppnå bättre
bevarandestatus.
Projektet har inte angett någon siffra som anger den yta som omfattas av
åtgärder för fjällräven bevarande. Projektets olika aktiviteter sker i berörda
fjällområden i Sør-Trøndelags, Nord-Trøndelags och Nordlands fylken samt i
Jämtlands och Västerbottens län. Vilka fjällområden som berörs styrs av var
fjällrävar förekommer och hur de under projektets gång sprider sig till nya
områden. Detta beskrivs närmare på annan plats i lägesrapporten.

Antal
enligt
projektbeslut
0

Hittills
uppnått
sedan
projektstart
Se
kommentar
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Gemensamma förvaltningsprojekt för gränsöverskridande skyddade arter,
naturområden, hav och vatten.
För fjällrävarna finns inga gränser. Ur förvaltningssynpunkt finns enbart fördelar
med att arbeta över gränserna, tillsammans med berörda fylken och län i våra
gemensamma norsk-svenska fjällområden.
Tidigare samarbeten, som nu fortsätter med Felles Fjellrev II, har bl a medfört att
Norges och Sveriges regeringar, i september 2015, undertecknade en
”Avsiktsförklaring om förvaltning av den skandinaviska fjällrävspopulationen”.
Nu pågår också ett arbete där Miljødirektoratet i Norge och Naturvårdsverket i
Sverige tar fram en gemensam handlingsplan/åtgärdsprogram för framtida
Förvaltningsinsatser avseende fjällräv.
De aktiviteter som genomförs inom ramen för Felles Fjellrev II ligger väl i linje
med nämnd avsiktsförklaring och det pågående arbetet med att utarbeta ett
gemensamt åtgärdsprogram.

1

Se
kommentar

Gemensamma naturarv där insatser för ökad tillgänglighet och hållbart
bevarande har genomförts.
Fjällräven ska etableras som en välkänd symbolart för bevarande av våra
gemensamma skandinaviska fjällområden. Dessa är naturarv som kan bevaras för
framtida generationer endast genom gemensamma insatser.
Inom ramen för Felles Fjellrev II kommer ett omfattande arbete att genomföras
för att öka fokus på fjällräven. En ny barnbok med ett vidare fjällekologiskt
innehåll, en uppföljning av kortfilmen Storm & Tinde, ett nätanpassat
undervisningsmaterial, en ny hemsida med en speciell barnsida och
kommunikation via sociala medier kommer att synliggöra fjällräven och öka
allmänhetens kunskaper och medvetenhet om fjällräven som en värdefull del i
ett hållbart bevarande av fjällens biologiska mångfald.
Samtidigt ska projektet verka för att på olika sätt öka människors möjligheter att
uppleva fjällräv i sin naturliga miljö.

1

Se
kommentar
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6. Grenseoverskridende merverdi
Beskriv hvilken grenseoverskridende merverdi som oppnås gjennom prosjektet.
Genom Felles Fjellrev II tar projektet ytterligare steg över gränserna – genom att inkludera Västerbottens
län och Nordlands fylke i projektets aktivitetsområde. På så sätt skapas ett betydligt större
projektområde som är bättre anpassat till fjällrävens biologi och nuvarande utbredning.
Det gränsöverskridande samarbetet, mellan fältarbetare och administrativ personal över riksgräns,
fylkesgräns och länsgräns, blir med nödvändighet omfattande. Detta kommer att öka förutsättningarna
att nå ett av projektets viktigaste mål – att göra södra och mellersta delarna av vår gemensamma
fjällkedja till ett viktigt område för ytterligare spridning av fjällräven inom sitt forna utbredningsområde.
Vi ser inga svåra formella gränshinder i dessa samarbeten över riksgränsen och andra administrativa
gränser. I samarbetet mellan aktörer från olika länder, fylken och län kommer möjligheterna att
förbättras vad gäller utmaningar som handlar om att hitta vägar som leder till att en av våra mest hotade
däggdjursarter kan överleva.
Fjällräven är väsentlig som en del i våra fjällområdens biologiska mångfald. En fjällvärld utan fjällräv blir
en fattigare fjällvärld. Fjällräven har också alla förutsättningar att bli en symbolart för ett lyckat
gränsregionalt naturvårdssamarbete.
Turistiskt kan fjällräven komma att betyda mycket i framtida marknadsföring av våra värdefulla fjällområden.
Det är få arter i vår natur som verkligen har förutsättningar att locka besökare till våra naturområden. Bland
däggdjuren i vår del av Skandinavien handlar det om en handfull arter, exempelvis de stora rovdjuren, älg och
myskoxe. Flera av dessa arter är förknippade med konflikter av olika slag. Men den lilla fjällräven väcker
nästan undantagslöst enbart positiva känslor. Dessutom är den en liten men tuff varelse som fascinerar
genom sitt sätt att överleva under de mest extrema arktiska förhållanden.
Det är svårt att idag hitta en lämpligare symbolart för våra gränsfjäll, inte minst när man just här har lyckats
visa att gränsöverskridande konkreta stödåtgärder, gemensamt genomförda, faktiskt kan hjälpa den till
överlevnad.
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7. De horisontella kriterierna
Hur bidrar projektet till hållbar utveckling, jämställdhet och ökad mångfald och integration.
Hållbar utveckling.
Att bevara och stärka biologisk mångfald är en viktig del i begreppet ”hållbar utveckling”.
Projektet i sin helhet är ett miljöinriktat projekt som syftar till att stärka fjällräven och dess möjligheter att
överleva i södra och mellersta delarna av vår gemensamma skandinaviska fjällkedja. Felles Fjellrev II
inkluderar Sør- och Nord-Trøndelags och Nordlands fylken samt Jämtlands och Västerbottens län. Ett stort
projektområde som verkar gränsöverskidande vad gäller nationsgräns, fylkes- och länsgränser samt
programområdesgräns. Detta ger bättre förutsättningar att stärka fjällrävens möjligheter att överleva, vilket i
förlängningen bidrar till en hållbar utveckling av fjällens biologiska mångfald.
Jämställdhet
Viltförvaltning i Norge och i Sverige har varit, och är till stor del fortfarande, en mansdominerad
verksamhet. Inom ramen för den verksamhet som bedrivs i Felles Fjellrev II kommer vi, så långt det är
möjligt, att eftersträva en balanserad könssamansättning.
I projektets ledningsgrupp deltar 5 kvinnor och 5 män.
I redaktionsgruppen, som har att hantera projektets utåtriktade informations- och
kommunikationsarbete, sitter 2 kvinnor och 2 män.
Så här långt, under perioden 16 feb-31 aug 2016, har totalt 50 kvinnor och 78 män deltagit på något sätt
i de aktiviteter som projektet genomför. Det gäller allt från fältpersonal, tillfälligt anlitade inventerare
och administrativ personal.
Ökad mångfald och integration
I Felles Fjellrev II strävar vi, efter bästa förmåga, efter att åter integrera fjällräven som en väsentlig del i
våra gemensamma fjällområdens biologiska mångfald och att öka antalet fjällrävar, samt öka den
genetiska variationen av fjällräv i artens forna jaktmarker.
I projektet kommer vi att genomföra omfattande arbete för att producera informationsmaterial av olika
slag, för olika målgrupper och på skilda språk. Vi kommer också att producera ett nätbaserat
undervisningsmaterial för skolor och en ny hemsida med en sida särskilt anpassad för barn.
Undervisningsmaterial och barnsida bygger bl a på barnboken ”Möt Fjällräven” och filmen ”Storm &
Tinde” som togs fram under förra programperioden – och på de nya informationsprodukterna som ska
produceras inom ramen för Felles Fjellrev II. Olika sociala medier kommer att bli en viktig del i projektets
utåtriktade verksamhet. En vetenskaplig studie ska genomföras – Risker och möjligheter med
fjällrävsturism – för att skapa ett kunskapsunderlag för framtida nyttjande av fjällräv i olika turistiska
aktiviteter.
Projektet verkar alltså på olika sätt för att ge många olika målgrupper rika möjligheter att ta till sig av de
kunskaper som projektet förmedlar. Och – att bidra till att skapa förutsättningar också för särskilt
intresserade att faktiskt uppleva fjällrävar i sin fjällnatur.
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8. Informasjon og kommunikasjon
Arbetet med att skapa en ny hemsida, med en särskild barnsida, och kommunicera med allmänheten via
sociala medier har påbörjats. För detta arbete har en redaktionsgrupp etablerats som lyder under
ledningsgruppen. Mer om detta arbete i nästa lägesrapport.
Flera olika informationsprodukter ska produceras, med början under år 2017.
- En barnbok på temat fjällekologi med fjällräven som en bärande varelse.
- En kortfilm, uppföljare till Storm & Tinde, med mer fjällekologiskt innehåll.
- Revidering och nytryck av broschyren från Felles Fjellrev I – eventuellt på flera språk.
Ett nätbaserat studiematerial om fjällekologi/fjällräv anpassat för skolor i lågstadiet, ”I Natursekken”, ska
produceras på norska med början under år 2017 och sedan anpassas till svenska skolor.
Under år 2017 planerar vi också att påbörja en turné med informationskvällar om fjällräv till berörda
fjällkommuner inom projektområdet.
Den mediala uppmärksamheten om fjällräv och Felles Fjellrev II har varit omfattande under hösten 2016, efter
att projektet beviljades finansiering från Interreg/EU. Detta redovisas i nästkommande lägesrapport avseende
rapporteringsperioden september-december 2016 då flera media uppmärksammade projektet.
Bifogar nu en artikel i Svenska Rovdjursföreningens tidskrift Våra Rovdjur nr 3/2016 som skrevs under aktuell
rapporteringsperiod.

9. Spørsmål til sekretariatet
Eventuella frågor om projektets genomförande exempel förändringar av kostnadsbudget, tidsplan eller andra
förändringar av projektet. Observera att avvikelser från beslutet om stöd måste anmälas till sekretariatet
innan de genomförs.

Läges-/delrapporten ska skickas in som bilaga tillsammans med ansökan om utbetalning. Den
svenska ansökan om utbetalning, inklusive lägesrapport ska inskickas via
www.minansokan.se, den norska ansökan om utbetalning inskickas via
www.regionalforvaltning.no.
Rapporten ska vara undertecknad av projektledaren1 eller av både svensk och norsk
projektansvarig kontaktperson.
Rapporterna kan senare till sin helhet komma att läggas ut på Internet t.ex. i en projektbank.

1

Under förutsättning att projektledaren har en formell rätt att företräda stödmottagarna avseende
projektrapportering
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Undertecknad försäkrar att:
uppgifter som lämnas i rapporten, inklusive bilagor/vedlegg, är riktiga och att eventuella kopior av
handlingar som bifogats rapporten stämmer överens med originalen.
Samtidigt medges att:
all personinformation som finns i rapporten får publiceras på Internet och i annat informationsmaterial.
övrig information om att projektet fått stöd, om projektets aktiviteter, resultat, kostnader m.m. samt att
hela eller delar av läges- och slutrapporter får publiceras på Internet och i annat informationsmaterial.
Datum
Ort
Datum
Sted
2016-11-23 Vallbo, Undersåker
2016-11-23
Vallbo, Undersåker
Organisation
Taiga nature & photo

Organisasjon
Taiga nature & photo

Svensk projektansvarig kontaktperson eller
projektledaren2

Norsk prosjektansvarlig kontaktperson eller
prosjektleder2

Namnförtydligande
Mats Ericson

Navn i blokkbokstaver
Mats Ericson

Undertecknad av projektledaren som innehar fullmakt från projektägarna, Miljødirektoratet och
Länsstyrelsen Jämtlands län, att underteckna lägesrapporter och slutrapport.

Bifogas:
Bilaga 1

Fjällrävsartikel Våra Rovdjur nr 3/2016 (pdf)
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