
INBJUDAN TILL 

Myskoxseminarium – Myskoxe 2030 – på Järvzoo
ett diskussionsseminarium om myskoxens framtid i Sverige

BAKGRUND

Under vintern och vårvintern 2021 har vi producerat förstudien Myskoxe 2030 – en förstudie om framtiden 
för en karismatisk art i vår natur med syftet att få till stånd en kreativ diskussion om hur vi i framtiden ska 
hantera våra myskoxar.

Sedan de första myskoxarna i modern tid etablerade sig i Härjedalen, har många engagerat sig för 
att förbättra förutsättningarna för myskoxen att leva vidare som reproducerande art i vår fjällvärld. 
Privatpersoner, ideella organisationer, berörda djurparker och företrädare för våra förvaltande myndigheter 
har alla, under olika perioder och i varierande omfattning, medverkat i aktioner för att rädda myskoxarna.

Naturvårdsverket utarbetade i början av 2000-talet ett förslag till åtgärdsprogram för Myskoxe, med det 
långsiktiga målet att ”inom Härjedalen bevara en till två flockar av myskoxar”. Förslaget till åtgärdsprogram 
remissbehandlades och synpunkterna var övervägande positiva. Det var uppenbarligen nära – men 
Naturvårdsverkets förslag till åtgärdsprogram blev aldrig fastslaget.

Myskoxen är skyddad, enligt internationella konventioner och nationella förordningar, och den tillhör 
”statens vilt”. Men den är ändå inte erkänd som en art som tillhör Sveriges fauna.

Regeringen har också beslutat, efter att fem myskoxar 1971 spontant vandrade in i Härjedalen, att man inte 
skulle avlägsna myskoxarna från Sverige.

Myskoxens skyddsstatus är motsägelsefull och den har på många sätt ”hamnat mellan stolarna”. Den 
är ju definitivt en art som ”spontant har kommit till Sverige efter år 1800”. Det som uppenbarligen ligger 
myskoxen i fatet är att de ”spontant invandrade myskoxarna” kom från en population i Norge som i sin tur 
introducerades av människan …

Det är vår förhoppning att vi gemensamt, under gemytliga former, ska kunna komma överens om hur vi i 
framtiden kan jobba vidare med våra myskoxar – för myskoxarnas bästa.

Förstudien ”Myskoxe 2030” bearbetas nu för att distribueras till alla deltagare.  



BOENDE

Du bokar själv ditt boende. Vi föreslår följande:

Bergshotellet 
Ligger i anslutning till Järvzoo. Vi har förbokat ett 
antal rum för seminariets deltagare. Vill du bo på 
Bergshotellet bör du boka rum så snart som möjligt. 
Ange att du deltar i Myskoxseminariet.

WWW bergshotellet.se   TEL +46 651 56 52 52

JBP Hotell
Ligger en kort promenad från Järvzoo.

WWW jbphotell.se

Alternativa boenden i Järvsö hittar du här: 
WWW jarvso.se/bo-i-jarvso/#search/1000

TRANSPORTER

Järvsö har goda tågförbindelser med Stockholm.

Förslag: Från Stockholm den 23 november 06:21, 
anländer Järvsö 10:11

Från Järvsö finns flera avgångar till Stockholm den  
24 november på eftermiddagen.

Väl mött!

ETT URVAL AV PROGRAMPUNKTER

Artbevarade och biologisk mångfald i en värld med 
”nya” invandrande arter. 
Ola Jennersten – mångårig medarbetare på WWF, bland 
annat som expert på Biologisk mångfald  

Erfarenheter från 70 år med myskoxar I Norge.
Erik Lund, Miljødirektoratet 
Tord Bretten, Miljødirektoratet   
Raymond Sørensen, Norsk Villreinsenter

The Finnish wild forest reindeer: conservation and 
recovery of historical range – ett EU/Life-projekt för att 
stödja och återintroducera en hotad art. 
Sakari Mykrä-Pohja, projektkoordinator Forstyrelsen 
Wildlife Service Finland. Deltar via webben. 

The European ex-situ conservation programmes for 
muskox. 
Mikkel Stelvig, Copenhagen Zoo. Deltar via webben.

Naturvårdsverkets arbete för artbevarande. 
Maria Widemo, chef Artenheten 

Myskoxen – en tillgång i fjällens biologiska mångfald?
Petter Kjellander, SLU Inst för ekologi

Renar och myskoxar i våra fjäll. 
Vi söker företrädare för rennäringen.

Fullständigt program skickas ut före seminariet

INFÖR SEMINARIET

TID:  Från lunch (kl 12:00) tisdag 23 november till 
lunch (kl 12:30) onsdag 24 november 2021.

 Seminariet startar kl 13:00.  

PLATS:  Järvzoo i Järvsö 

KOSTNAD: 1 495 kr

I priset ingår konferensavgift, en 2-rätters middag, två 
luncher, två fika och entré till Järvzoo.

Anmälan: till myskoxe2030@jarvzoo.se.  
Betalning mot faktura från Järvzoo.

Frågor om seminariet besvaras av Mats Ericson  
mats@taigaphoto.se / 070 647 52 25.

Anmälan är bindande från den 15 november.  
Vid avbokning efter den 15 november återbetalas 50% av avgiften.  

Vi tackar även WWF för bidrag till seminarietVI SOM STÅR BAKOM FÖRSTUDIEN MYSKOXE 2030 OCH MYSKOXSEMINARIET

https://bergshotellet.se/
https://jbphotell.se
https://jarvso.se/bo-i-jarvso/#search/1000

