Skonseng og Røssvoll Bøgdalag
- Elgutvalget Bøgdalaget og Elgutvalget
Skonseng og Røssvoll Bøgdalags formål er å fremme samarbeid og utvikling i bøgda.
Laget er bindeleddet mellom lokalmiljøet og det offentlige i saker som angår bøgda.
På årsmøtet 18. mars 2010 ble det opprettet et Elgutvalg som skal arbeide med å finne og iverksette
tiltak for å begrense den omfattende påkjørselen av elg på jernbanen gjennom bøgda.
Denne vinteren er det drept ca 20 elg på jernbanestrekningen Jamtlia - Illhøllia.

Elgutvalgets oppgaver og arbeidsmetode
Elgutvalget skal gjennom dialog med alle involverte parter samle inn informasjon om hva som er
årsaken til at elgen kommer på vei og jernbane, hva som kan gjøres for å begrense dette og hva
som kan gjøres for å unngå påkjørsler.
Konkret betyr dette av utvalgets medlemmer kontakter disse og snakker med dem.
Når vi har fått tilbakemeldinger fra alle sammenfatter vi innspillene og annen tilgjengelig
informasjon (fra blant annet jernbaneverket, elgjegerforeningen m.fl.) til en anbefalt tiltaksliste.
Deretter finner vi ”de rette” til å drøfte hva som er mulig å gjennomføre på kort og lang sikt.

Framdriftsplan
April/mai
Juni
September

Sept – Des
Feb 1011

Samtaler med involverte parter og sammenfatting av informasjon.
Fastsettelse av tiltak, avklare kontaktpersoner og videre framdrift.
Vi arrangerer Elgdag(er). Vi håper på å få en avtale med grunneiere og
jernbaneverket om at vi lørdag 4. september kan ha en dugnadsaksjon på
bortrydding av elgmat på et avgrenset område langs jernbanen på Skonseng.
Vi snakker med aktuelle bedrifter, instanser, foreninger, politikere m.v. om tiltak
som kan iverksettes for å redusere elgpåkjørsler
Rapport til bøgdalaget om utført arbeid og forslag til videre arbeid med saken

Bøgdalaget og Elgutvalgets 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,.
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