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Komplettering av slutrapport 2013-12-31 avseende Interregprojektet Felles Fjellrev 
 
Nedan redovisas efterfrågade kompletterande kommentarer avseende projektets resultatindikationer. 
 
 

1. Etablerade institutionella samarbeten 
De fyra viktigaste och mest omfattande samarbeten som vi redovisat avser samarbeten mellan 
projektägarna Miljødirektoratet (tidigare Direktoratet for naturforvaltning) och Länsstyrelsen i 
Jämtlands län samt NINA (Norsk institutt for naturforskning) i Norge och Zoologiska 
institutionen vid Stockholms universitet i Sverige.  
 
Samarbetet mellan Miljødirektoratet och Länsstyrelsen innefattar också ett nära samarbete mellan 
respektive myndighets fältpersonal, Statens naturoppsyn, SNO i Norge och länsstyrelsens 
naturbevakare, när det gäller konkreta åtgärder såsom kartläggning av lyor, inventering och 
decimering av rödräv i områden som är värdefulla för fjällräven. Detta samarbete har inneburit att 
fältpersonal från Norge och Sverige gemensamt har genomfört arbetsuppgifter i områden på båda 
sidor av riksgränsen vilket i sin tur har medfört effektivare fältarbetsinsatser.  
 
Samarbetet mellan dessa fyra huvudintressenter i projekt Felles Fjellrev har varit nära och 
intensivt och det etablerade samarbetet har under hela projekttiden förstärkts och 
vidareutvecklats. 
 
Utöver dessa fyra institutioner/myndigheter har projektet också samarbetat med Universitetet i 
Tromsø, där man bedriver arktisk ekologisk forskning bl a med fokus på fjällräven, och i viss 
utsträckning också med Norsk Polarinstitutt i Tromsø. Samarbete med dessa har bl a skett i 
samband med det fjällrävseminarium som Felles Fjellrev arrangerade i november 2012. 
 
Samarbete har också skett med det norska Avlsprogrammet for Fjellrev, som är knutet till NINA.  
 
Fylkesmannen i Nord- och Sør-Trøndelag har också varit involverade i projektet, inte minst när 
det gäller det förberedande arbetet inför produktion av informationsmaterial i projektet. 

 
 
 
 



 

 

2. Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och landsbygdsutveckling 
Som framgår av projektansökan syftar projekt Felles Fjellrev bl a till att ”skapa möjligheter till en 
gemensam modell för förvaltning av våra norsk-svenska fjällrävar. I förlängningen kan detta få betydelse för vidare 
norsk-svenska samarbeten i frågor som rör natur och artskydd”.  
 
Långsiktig uthållighet är nödvändigt i projekt som syftar till att återetablera en djurart eller 
förstärka dess status i vår natur. Tack vare åtgärder genomförda sedan slutet av 1990-talet, först i 
EU/LIFE-projekten Sefalo och Sefalo+ och nu senast i Interreg-projektet Felles Fjellrev, har vi 
nu nått så långt att delar av våra Trønderska-Jämtländska fjälltrakter är Skandinaviens bästa 
fjällrävsområden. Dock återstår en hel del arbete innan vi kan hävda att vår skandinaviska 
fjällrävspopulation är så stark att den kan överleva av egen kraft. 
 
I projekt Felles Fjellrev anser vi oss ha lyckats i ambitionen att gemensamt över riksgränsen arbeta 
konstruktivt för att förbättra förutsättningarna för en av våra mest hotade däggdjursarter att 
överleva i våra Trønderska-Jämtländska fjällområden. Detta har varit möjligt tack vare god vilja 
från berörda institutioner, myndigheter och ideella krafter. Vi ser framför oss att vårt sätt att 
arbeta i projektet bör kunna sprida sig till andra delar av vår gemensamma fjällkedja och på sikt 
kanske också omfatta andra arter än fjällräven. 
 
Vi har i projektet haft en ambition att också öka kunskaperna om och intresset för den i 
Skandinavien hotade fjällräven. Under projekttiden har åtskilliga inslag i TV, radio och tidningar 
skildrat fjällräven och det arbete som har gjorts inom ramen för Felles Fjellrev.  
 
Våra ambitioner i dessa delar förstärks av de försök som har påbörjats för att möjliggöra för 
människor att, under ordnade former och utan störningar för fjällrävarna, följa med på guidade 
turer till en fjällrävslya där man med egna ögon kan studera fjällrävar och deras valpar. 
 
Dessutom – vi får återkommande rapporter från besökare i våra fjällområden som under sin 
fjällvistelse har träffat på fjällräv, ofta i områden där fjällrävar inte har setts på flera decennier. 
 
Allt detta sammantaget bör kunna användas i turistisk marknadsföring av våra fjällområden. I den 
delen bör fjällräven kunna bli en viktig symbolart för våra gemensamma fjällområden. Vilken 
djurart är bättre lämpad än fjällräven att fungera som en sådan symbolart? 
 
Naturturism i olika former ökar stadigt. I vår del av världen kan fjällräven mycket väl komma att 
bli en viktig del i utvecklingen av turismen, och därmed landsbygdsutvecklingen i våra 
gemensamma fjällområden. En positiv utveckling av en av våra viktigaste näringar, turismen, har i 
förlängningen betydelse för både land och stad. 
 
 
Vallbo den 31 mars 2014 
 
 
 
 
 
Mats Ericson 
Projektledare Felles Fjellrev  
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