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Sluttrapport fra elgutvalget
Dette er elgutvalgets rapport fra virksomhet dette året:

Bakgrunn og målsetting for utvalget
Etter fjorårets store andel elgpåkjørsler (ca 50 på strekningen Mo-Bolna) med mange på Skonseng (ca 9 på
strekningen stasjonen - Kværnhusheia) vedtok bøgdalaget på forrige årsmøte å sette ned et utvalg som fikk
ett år på seg til å jobbe mot kommunen, politikere, jernbaneverket osv for å finne gode løsninger for å unngå
elgpåkjørsler. Ett av tiltakene skulle være en ”Elgdag” i september med rydding av jernbanelinja.
Utvalget startet sin møtevirksomhet i april 2010 og definerte følgende målsetting:

1. Vi skal bidra til å redusere antall drepte elg på Skonseng-strekningen til et minimum neste vinter,
både i antall og i forhold til totalt antall drepte elg langs jernbanestrekningen i Rana.

2. Vi skal gjennom dialog med de involverte, finne de mest effektive metodene for å redusere elgdøden
langs jernbanen, bli enige om konkrete tiltak og prøve disse ut på den samme strekningen. Dette skal
så bli et eksempel til etterfølgelse for andre jernbanestrekninger,

Hva er gjort
Det er avholdt ca 8 møter i utvalget, i tillegg er det holdt fellesmøte med elgjergerforeningen, befaringer med
grunneiere, en rekke møter med jernbaneverket, elgjegerforeningen, elgregionene, og politikere.
Vi har bedt flere foreninger og instanser om uttalelser til tiltak for å unngå elgpålkjørsler, sammenfattet dette
og orientert stortingspolitikerne fra Nordland om saken. Responsen var bra.
Planleggingen av ”Elgaksjonsdagen 4. september” førte også til en rekke gjøremål, spesielt med tanke på
jernbaneverkets formaliteter, arbeidet med organisering og det å få sponset aksjonen økonomisk.
Elgutvalget har som sin siste oppgave gitt innspill til ”Samlet plan mot elgpåkjørsler i Rana Kommune”.

Hva er oppnådd
Vi kan med stolthet si at vi har oppnådd mer enn vi hadde satte oss som mål og kunne forvente.
Elgaksjonsdagen førte til stor fokus på problemet. Dette bidro til at flere våknet, aksjonen påvirket bevilgningene
på statsbudsjettet og det arbeides nå med samlet plan og søknad om støtte til arbeidet i kommunen.
Målet om å redusere antall drepte elg på Skonseng-strekningen ble også oppnådd.
Pr 23.2 er det drept ca 60 elg på strekningen Mo-Bolna der bare 1 av disse er på Skonseng-strekningen.

I tillegg har Elgutvalget bidratt til å ”markedsføre” Bøgdalaget positivt og fått stor fokus og aktivitet på bøgdas
egen internettportal WWW.SKONSENG.NO

Videre arbeid. Forslag til anvendelse av de resterende elgutvalg-midlene
Elgutvalgets målsettinger er oppnådd og planen var at dette skulle være avsluttet etter 1 år.
Vi betrakter oppdraget som utført, prosjektet avsluttes og bøgdalagets styre overtar eventuelt videre arbeid.
 De resterende midlene (kr 8.013,-)som er reservert til saken foreslår vi fortrinnsvis brukes til ettersprøyting

av det området som ble ryddet (fra stasjonen til Kværnhusheia). Det er særdeles viktig at dette blir gjort.

Vi takker for at vi fikk lov å gjøre dette positive tiltaket for elgen og bøgda

Med hilsen

for Elgutvalget i Bøgdalaget Lesley, Finn, Johs og Terje

http://www.skonseng.no/

