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Årsmelding Elgregionråd Øst 2009 - 2010 

(Behandling og godkjent på årsmøte 10. februar 2010) 
 
Årsmøte ble avholdt i Kongsvinger bibliotek 11.2.2009 la grunnlaget for aktiviteter i 2009.  
I etterkant av årsmøtet i Elgregionråd Øst (ERRØ) ble det avholdt informasjonsmøte der det deltok 36 
representanter fra vald, jaktfelt (A-H) og kommuner. På begge møter ble bestandens status etter jakta i 
2008 gjennomgått. Årsmøtet vedtok mål og retningslinjer for videre forvaltning og handlingsplan for 
styrets arbeid. 
Til samtlige tilsluttede kommuner og vald / jaktfelt ble det etter årsmøte sendt ut anbefaling som 
inneholdt mål for elgforvaltningen, herunder kvote, avskytingsprofil, kjønns- og aldersfordeling i 
avskytingen og grenser for nedklassifisering. 
I løpet av året er det avholdt tre styremøter. 

Styret har hatt følgende sammensetning: 
o Leder:   Lorentz Sæthern,  
o nestleder:   Sten Ivar Tønsberg, 
o kasserer:   Jens Chr. Delphin,  
o styremedlemmer: Didrik Holmsen, Ole Henning Hoel, Arvid Moss og Ståle Glad-Iversen, 
o revisor:   Lars Henrik Sundby.  
Viser til telefonliste med representantenes vararepresentanter og kommunetilhørlighet. 
Lars-Ole Jørgensen har også i 2009 vært engasjert av ERRØ. 
 

Økonomi 
Kommunene har, som tidligere, gitt tilskudd i 2009 til ERRØ fra viltfond og rentemidler. Søknad om 
tilskudd i 2010 er sendt til kommunene.     
 

1. Prosjekter, aktiviteter og status følger punktvis:  

a. ”Vektutvikling – beitegrunnlag”. Et prosjekt som er kommet i gang. Dette har fått 
økonomisk støtte med sentrale midler. Styringsgruppa (Lorentz, Sten Ivar og Lars-
Ole) har hatt flere møter og funnet det riktig å knytte dette til prosjektet med 
uthegninger – ref. punkt 1 f.  

b. Bedre dataregistreringen i valdene og kommunene. Styrke kvalitetssikringen med 
kontroller og opplæring av bruk i vald og jaktfelt. Dataregistreringen fra jakta i 2009 gikk 
bra i de fleste kommuner, men noen få påvirket fremdriften negativt..  

c. Videreutvikle informasjonsgrunnlag med nøkkeltall for kontrollert 
bestandsutvikling. Fungerende internettside gir nå informasjon til målgruppene. 
Nøkkeltall rundt de forhold som negativt kan påvirke elgstammen står sentralt.  

d. Støtte NINAs elgmerkingsprosjekt videre. Det initierende prosjekt ble avsluttet i 
2007. Grunnleggende fra 2009 vil være Veterinærinstituttet og hjortelusfluas 
påvirkning på elgstammen. Registrerer fra årets jakt at den nå er meget få merkede 
dyr.  

e. NINAs - Produktivitet og Alderssammensetning. Vurdere løpende eventuelle 
aktiviteter med NINA. Det er sentralt at hjorteviltregisteret benyttes og at ERRØs data 
legges inn.  

f. NINA med nytt prosjekt – ”Mot en bærekraftig forvaltning av elg, hjort og deres 
beitegrunnlag”. ERRØ har i løpet av året knyttet seg til prosjektet med konkrete 
planer om å få montert 15 uthegninger der hver kommune får minimum 2. Det er søkt 
fylkeskommunene om MD midler til prosjektet som i søknaden har navnet – 
”Vegetasjonsanalyser med hjorteviltuthegninger”. 
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g. Webside / Internett som ny informasjonskanal. Er etablert og videreutvikles. 
www.elgregion.no. Hele ERRØ og kommunene presenteres med utvikling over de siste 10 år. 
Data på valdnivå er også utviklet og tilgjengelig. Positivt er det at mange bestandsplaner nå er 
gjort tilgjengelig for den viktigste målgruppen som består av 188 jaktlag og ca. 2.000 jegere. 
Hertil er løsningen viktig for kommunene som gir ERRØ det økonomiske grunnlag for sin 
virksomhet.  

h. Hjortelusflua - følge utviklingen ved registreringer og vurdere tiltak og mye 
hjortelusflue ble observert på årets skutte dyr. Det er understreket viktigheten av at 
alle jaktlag melder inn observasjoner av hjortelusflue på skutt elg. I ettertid har ERRØ 
beklaget at jaktlag og jegere i liten grad har meldt sine observasjoner.  
Det meldes nå at Veterinærinstituttet nå har en fulltids stipendiat på hjortelusflua.  

2. Utvidet jakttid. Jakt i november benyttes av alle vald / jaktfelt og 63 % av jaktlagene. Andel på 
mellom 12,4 og 13,9 % av innsatsen, observasjoner og avskyting skjer i utvidet jakttid 
(november). Det er ikke registrert negative forhold knyttet til utvidet jakttid.  
Den utvidede jakttid er vedtatt gjeldende frem til 2012.  

3. Observasjoner av rovdyr og hjort. Det ble i 2009 observert færre rovdyr - 1 bjørn, 4 ulv og 2 
gaupe ( 3, 9 og 4 i 2008).  
Hjort har imidlertid flere observasjoner enn tidligere. Det ble observert 15 hjort. I 2008 var det 10. 

4. Aktivitetsplan. Aktivitetsplan for 2009 vil bli avklart og behandlet på årsmøte 10. februar 2009. 

5. Mål for videre forvaltning. Registrerer stabil bestand. Produksjonen er stor og på nivå som i 
2005. Kjønnsfordelingen stabil og god. Vektene er på snittnivå for årene 2000 – 2009. Noen 
områder har imidlertid svake vekter.  
På årsmøte 10. februar vil anbefaling til videre forvaltning behandles og vedtas. Denne anbefaling 
vil bl.a. inneholde kvote, avskytingsprofil, kjønns- og aldersfordeling i avskytingen og grenser for 
nedklassifisering. 

6. Presentasjoner og deltakelse: 
� Solbrå – Koppang – Sten Ivar og Didrik 
� Fylkesmannen Hedmark – Gjennomgang av Cersim - 13. mars – Lars-Ole 
� Hjortevilt 2009 – 15.-16. mars – Sten Ivar og Lars-Ole  
� Årsmøte i Fet & Sørum Øst elgvald - april – Lars-Ole 

 
Lorentz Sæthern 

Leder 

 


