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BESTANDSPLAN FOR ELG
2010 - 2014

Avtalepartnere
Kommune: Sør-Odal kommune (kommunen)

------------------------------------------------------_.
Vald: .__ga!!~~!!~L~~:'!~~~_QgJ~_!~_~!!_e~~~l~(~!_~~~l_
Bestandsplanperiode
Bestandsplan er utarbeidet for en periode på 5 år: 2010 2014

es an sptanomra e
Vald nr. Hjortevilt- Valdnavn Tellende Valdansvarligregisterets areal (daa)

id-nummer
2 0419VOO02 Galterud, Sander og Disen 78684 Arvid Moss

Jakt-felt JaktfeIt navn Ledernr.
21 0419 JOOO5 Skaarer og Rustad jaktlag 11048 Ole Fr. Dulsrud

24 0419 JOO08 Moss' jaktlag 27709 Arvid Moss

25 0419 JOO09 Disen og Lilleseth jaktlag 12976 Lars-Ole Jørgensen

27 0419 J0011 Heiberg jaktlag 26951 Kjellvar Moss

Områdebeskrivelse
Se vedlagt kart. Valdet er tilknyttet Elgregionråd øst (ERRØ).

1. Kommunes målsettinger som valdet vil forholde seg til:
I kommunen skal det være en produktiv og sunn elgstamme på et stabilt bærekraftig nivå som gir
kilde til rekreasjon og næringsutvikling innen rammen av det naturgrunnlaget gir. Forvaltningen
av elgstammen skal tilpasses andre samfunnsinteresser og opprettholde det biologisk mangfold.
Beiterykket skal i samarbeid med ERRØ, kommunen og Maarud-Sæter elgvald avklares og
forvaltningen av elgen skal tilpasses det beitegrunnlag man til enhver tid har.

Måltallene for kommunen er som følger:
A. Observert ku per okse fra sett-elg skal ikke overstige 1.8 for hvert enkelt vald i

gjennomsnitt for planperioden.
B. Observert kalv per ku i sett-elg skal ikke være lavere enn 0,65 for hvert enkelt vald i

gjennomsnitt for planperioden.
C. Summert snittvekt på ungdyr (kalver og 1 Yz åringer, begge kjønn) skal ligge over

snittvektene på kommunenivå i 2002 som var 412 kg.

I vedlegget "Bestandsplan 2005-2009, sluttrapport etter jakta 2009" er det vist hvordan disse
målsettingene er fulgt opp i perioden bak oss. Generelt har vi nådd eller er nær ved alle måltall. Vi
vil bruke samme oppfølging i kommende fem-årsperiode.
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2. Delmål for valdet
A. Ha et godt samarbeid med Utmarkslagene for å sikre en langsiktig, god utvikling av elgen som

ressurs for grunneierne i balanse med beite skade-problematikk, både i skog og innmark. I
samarbeid med utmarkslagene og grunneiere ha samarbeidsformer og betaling/utbyttepolitikk
som bidrar til stabilitet i arealene for de enkelte jaktlagene. Det forutsettes at totalt disponibelt
areal medregnet som grunnlag for bestandsplanen er stabilt i planperioden.

B. Følge opp vektutviklingen og beitegrunnlaget i samarbeid med ERR0, kommunen og Maarud
- Sæter elgvald for å bidra til et best mulig beslutnings grunnlag for ønsket stamme og
avskyting.

c. Prioritere avskyting av elg som etablerer seg ved innmark for å redusere beiteskader på åker.
D. Legge forholdene til rette for måls att avskyting av alle typer dyr for begge kjønn og målsatt

kjønnsfordeling og klare klassifiseringsgrenser mellom eldre- og ungdyr. Prioritere avskyting
av svake / lette dyr for å oppnå en produktiv og sterk bestand som overvintrer. Dette ved
nedklassifiseringsregler som også bedre sikrer at målsatt kjønnsfordeling nås.

E. Gjeldende fra år 2013 få sikret fortsatt utvidet jakttid.

I Bestandsdata
Observasjoner, avskytingsdata og vekter fra de siste årene for det gamle valdeter viktige
parametre for kommende 5-årsplan:

Fellingsstatistikk
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Figur l

I siste 5-årsperiode ble det skutt 399 dyr, en økning på 17 % (59 dyr) fra forrige 5-årsperiode. Ut fra timer per
observasjon synes stammen å være stabil eller å ha økt svakt sammenlignet med forrige 5-årsperiode (se også
figure 2 nedenfor).

Siste 5 år fordeler gjennomsnittet av de sikre observasjonene seg på følgende måte:
Kalv: 27,5 % Ku: 43.5 % Okse: 29 % .Dette ansees som resultatet aven balansert avskyting
som har sikret utviklingen aven sterk stamme, gode vekter, mye kuer og store okser. En bekymring er
dog fallende andel tvillingkalver og noe lavere vekter som trend for kalver og ungdyr.

I bestandsplanperioden 2005 - 2009 har det vært 1513 daa bak hvert felte dyr.
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I Klassifisering av dyr
• Kalv:

Dyr født i jaktåret, begge kjønn.
• Ungdyr ku:

Hunndyr som etter tannundersøkelse er 1 ~ år eller slaktevekt under 160 kg.
• Ungdyr okse:

Hanndyr som etter tannundersøkelse er 1 ~ år, pigg på den ene siden (eventuell sidepigg på samme
side kan ikke være lengre enn 2,5 cm.) eller slaktevekt under 150 kg.

• Ungdyr:
All elg som er født ijaktåret (kalv) og ungdyr ku og okse samt nedklassifiserte dyr.

• Eldre ku:
Hunndyr som er eldre enn 1 ~ år og tyngre enn 160 kg.

• Eldre okse:
Hanndyr som er eldre, vekt over 150 kg og horn med minst to pigger på hver side. Piggokse som har
slaktevekt over 190 kg samtidig som j aktlaget har eldre okse igjen på kvote.

• Dyr som ikke teller på jaktlagets kvote:
Dyr med slaktevekt under 50 kg. Dyr som, etter attest fra veterinær eller kommunens representant,
ikke er folkemat.

• Skadd dyr uten kjøttsvinn, nedklassifiseres normalt ikke.

Hovedmål for kommende S-årsperiode.
Avskytningsplan etter hjorteviltforskriftenes § 14
Bestandens størrelse kan ha flere negative effekter om den er for stor. Vektreduksjon over tid,
beiteskader, svekket beitegrunnlag og trafikkulykker er signaler som følges opp i planene 2010-2014.

Vurderingen som legges til grunn for denne planen er at elgbestanden med et kvotenivå på ca 1500 da
pr elg ansees å være for for høy. I tillegg legges det i denne plan opp til økt avskyting av bygdenær elg
for å redusere problemet med beite på innmark.

Det er et mål åjustere ned bestandens størrelse med ca. 20 - 30 % gjennom kvoteøkninger. Målsetting
om bestandens utvikling måles best gjennom elgobservasjoner. Nedenfor vises tallene for de 19 årene
valdet har operert, både for valdet som det var, og for de 4 lag som fortsetter.

Galterud, SanderogDi3enåtlgf"idd
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Figur 2
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, ,

0,60

1/\
0,49 ~ \5

0,49 0,49

o~
0,52~ :.lo:

o~ ~ ~0,46 ~ 1/ - 0,44 0,4- ••• Id -,4 ,3
I,'. / ~

I/-..bJ ~ •... .••....
~

0,4 ~,4'l:
." lA ~ f-r

043 04'
').

~ 'fV {4 ' - -t-W' 0,4 ' - • ,42\..
t'-. 0,39 0,39 0,39

o~
0,3 0,3 i'i

0,55

i0,50

'"~ 0,45~
S 0,40
i>I

0,35

0,30~"~~~",,~~,~,~,,,~
=:!::Tj':~GTYALDt:L;';:I~AGTY&-!l!!f1'.,

Figur 3

Valdets 4 lag har ligget på ca 13 timer pr observert elg de siste årene. Målsettingen om 20 - 30 % reduksjon
tilsvarer da et mål om 16- 17 timer pr observasjon ved utløpet av perioden.

Kvoten bør i tillegg til avskyting og observasjoner årene før årlig vurderes mot:
• Hvor mange dyr som kjøres i hjel.
• Tilstedeværelse av rovdyr.
• Sykdom og andre skadegjørere.
• Tjuvjakt og annen irregulær avgang.

På bakgrunn av dette og tidligere avskyting legges det opp til en årlig kvote på igjennomsnitt 60 dyr og
det søkes om en total kvote på 300 dyr i løpet av 5-årsperioden.

Det legges opp til en avskyting av 63 dyr (60 i vanlig kvotetildeling pluss 3 åkerelg for muligjakt før
5.10) hver av de to første årene for å ta ned stammen raskere. Beitetrykksundersøkelsene som planlegges
gjennomført våren 2011 kan eventuelt lede til en presisering av målsettingen for perioden om 20 - 30 %
bestandsreduksjon

Kvotens størrelse og disponering pr lag:

Fellingskvote fordeles forholdsmessig i tråd medjaktlagenes disponible areal. Utligning ved
forfordeling skjer ved neste års fordeling (saldoprinsipp).

Styret legger opp til en vurdering etter 2 år om praksisen med klare målsettinger for "åkerelg" for de
mest belastede områdene fungerer tilfredsstillende.

Tideling av kvoter bør skje etter mest mulig objektive kriterier. Så langt har valdet ikke differensiert
innen området, da det ikke har vært påvist at objektivie kriterier skulle tilsi det.

Observert elg pr time er så langt det viktigste parameter for å vurdere stammens utvikling.

Åkerbeite er ikke systematisk registret ennå, men både på Disenå og Sander er det vel kjente,
belastede områder.

Fallvilt: Valdet registrerer et stort antall elgpåkjørelser langs riksveien.

Skogbeiteskader og beitetrykk er ikke kartlagt ennå på en måte som gir grunnlag for vurdering av
total kvote eller skjevdeling innen valdet.

Årlig avskyting på i gjennomsnitt 60 dyr representerer ca 1310 daa per elg. Lagene har som målsetting å
prioritere felling av kvoten i områder tilstøtende innmark, gitt at stammen er som ved inngangen til
bestandsperioden.

For å bidra til å nå målene om en målrettet hardere avskyting i innmarksnære områder, legges det opp til
en to trinns tildeling. Opp ti13 elg (kun kuer og kalv) kan tas ut før den offisielle jaktstart 5. oktober.
Grunneiere ogjaktlag kan ta initiativ overfor kommunen om å felle åkerelg før jakta under følgende
forutsetninger:

Bestandsplan- Vald2-Sør-Odal-2010-2014- Vedtatt Side 4av 13
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Kommunen deltar i befaring, vurderer skader og gir klarsignal til å ta ut elg.
Klareringen skal spesifisere type dyr og antall.
Valdet åpner for at jaktlag knyttet til vedkommende jaktfelt kan jakte og felle elg
innenfor rammen, type dyr og antall, oppgitt av kommunen.
Felt elg belaster valdets kvote om den er tatt ut til felling før jaktstart. Om kommunen
og valdet åpner for felling ut over avsatt kvote (3 dyr) må jaktlaget ta det på egen
kvote. Felt vilt tilfaller jaktlaget.
Laget betaler fellingsavgift og en avgift til valdets kasse på kr 500 for kalv og kr 1000
for ku. Vektene medregnes i kalkyler av pris mot relevant Utmarkslag/grunneiere.

De av disse 3 elgene som ikke er tatt ut før jakta, tildeles lagene etter drøfting i styret før jakta. ut fra
følgende kriteria (ved jaktstart er det kun skutte åkerelg som har belastet restkvoten):
• Restkvota fordeles tiljaktlagene etter meldt ønske på valdets styremøte ut fra ønsket om å ta ut

innmarksnære kuer med kalver.
• Det tas ikke hensyn til tidligere års tildeling eller kommende års tildelinger ved fordeling av restkvota.
• Valdets styre kan velge å overføre restkvoten til neste år uten tildeling. Eventuelle endringer i

elgstammen kan bl.a. være begrunnelsen.

Bestandsplanen forutsetter at avvik kan justeres ved neste års avskytning, dvs at elg som ikke felles ett
år kan overføres til senere års avskyting i planperioden. Hvert år kan de enkelte jaktlagene overføre to
dyr fra kvoten (ikke skutt) til etterfølgende år. Dette gjelder de fire første årene i bestandsplanperioden.
Styret kan i enkelte år vedta atjaktlagene kan overføre type dyr og/eller et annet antall.

Kvotetildeling i bestandsplanens periode er absolutt, og skal ikke overskrides på type dyr. Unntak er
styrets behandling etter toleransegrense (ref. - Feilskyting, i denne plan).

Rammer for årlig avskytning
A. Beskatning av eldre ku begrenses ti118 % av kvoten.
B. Beskatning av eldre okse begrenses til 20 % av kvoten.

c. Avskytingen av ungdyr (kalv, undyr ku og ungdyr okse) blir et resultat av årlige beslutninger for
A og B • Kalv bør utgjøre minimum 24 % av kvoten.

D. Eldre okse med pigg på en side og / eller opp til 150 kg. varmvekt kan nedklassifiseres. Har
jaktlaget voksen okse igjen på kvoten og det felte dyret har en varmvekt over 190 kg, kan oksen
ikke nedklassifiseres. Piggoksen belaster da kvoten for voksen okse.

E. Eldre ku med varmvekt opp ti1160 kg kan nedklassifiseres.
)

J F. Kalv under 50 kg. belaster ikke jaktlagets kvote. Jaktlaget betaler fellingsavgiften.
G. Kontroll for nedklassifisering, punktene D, E og F, av skutt elg skal skje av to representanter.

Styret utnevner årlig kontrollørene. Minimum 3 representanter til hvert jaktlag skal utnevnes.
Normalt vil dette være representanter og vararepresentanter til styret ivaldet. Disse
representantene tar beslutning i henhold til bestandsplanens regler for nedklassifisering. Ved
andre tilfeller som sykdom, skade eller annet som ikke er beskrevet i bestandsplanens regler for
nedklassifisering skal i tillegg kommunens representant og evt. veterinær tilkalles. Styret i valdet
kan i slike tilfeller innkalles til avgjørelse.

H. Toleransegrensen på alders/kjønns kategori er 5 % over bestandsplanens totale kvote forhøyet til
hele dyr. Den totale kvote i planperioden må ikke overskrides.

Kontroll av felte dyr følger de til en hver tid etablerte rutiner for kommunen og valdet.

Det er grunnlag for målsatt kjønnsfordeling på 1~ år og eldre ku / okse på 45 / 55 %. Endres
ku/okseforholdet til 1,85 eller høyere, bør prosentandelen okse reduseres det etterfølgende år.
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[Feilskyting
Det jaktlag som feller feil dyr i forhold til tildelt kvote, skal umiddelbart melde dette tilvaldets
leder. Styret skal behandle saken. Følgende retningslinjer vil bli fulgt:

A. Ku 2 1/2 år og eldre: Har j aktlaget andre dyr igjen på årets kvote, kan jaktlaget normalt
beholde dyret, mot tilsvarende reduksjon i kukvoten året etter. At jaktlaget beholder dyret
forutsetter at det har tilsvarende dyr igjen ibestandsplanens periode.

B. Okser 2 Y2 år og eldre: Dyret skal normalt sett overlates til annet jaktlag. Er det et jaktlag som
mangler tilsvarende dyr på årets kvote, plikter dette å ta imot dyret. Er det flere jaktlag som
mangler slikt dyr, avgjøres tildeling ved loddtrekning.

C. Går avvikene under A eller B utover valdets totale kvote på denne type dyr i driftsplanens
periode, skal det vurderes om toleransegrensen, angitt under Avskytingsplan punkt G -
Toleransegrense, kommer til anvendelse. Benyttes toleransegrensen, tildeles dyret ved
loddtrekning mellom alle jaktlag bortsett fra det jaktlag som var ansvarlig for feilskytingen.

Ved overlevering av feilskutt dyr, står jaktlaget ansvarlig for fullført flåing og slakting. Skinn,
hode, hjerte samt det som er nødvendig for veterinærkontroll følger dyret.

Kvoten til det jaktlag som overtar dyret belastes med det mottatte dyr. Dyr tildelt etter bruk av
toleransegrensen belaster ungdyrkvoten.

Det jaktlag som feller feil dyr - ref B eller C - betaler normalt et gebyr på kr. 500,-. Gebyret
betales til:
E. Det jaktlag som mottar dyret på sin kvote. Unntak er tildeling etter bruk av toleransegrensen.
F. Valdets felleskasse om dyret ved bruk av toleransegrensen

Ved feilskyting som kan betraktes som alvorlig (eks. betydelig gevir), skal ytterligere reaksjoner
vurderes.

I Jaktlagenes- / ledernes ansvar
Valdet pålegger jaktlagene og deres ledere følgende ansvar:

A. Sørge for at fellingsavgiften innbetales til rett tid.
B. Påse at jaktlaget og jegerne oppfyller kravene for utøvelse av storviltjakt,
C. Lede den daglige jakt slik at størst mulig sikkerhet oppnås.
D. Påse at avskytningen skjer i henhold til tildelt kvote.
E. Passe på at evt. prøve- eller kontrollmateriale av dyr blir innhentet og tatt vare på inntil

prøvemateriale er levert eller kontroll har funnet sted.
F. At jakten utføres så humant som mulig i henhold til viltlovens forskrifter.
G. At retningslinjene for vedkommende jaktlag blir gjort kjent for alle jaktdeltakerne i jaktlaget.
H. Gi fellingsrapport til kontrollør ved elgfall (samme dag) og etter avsluttet jakt.
I. Organisering av registreringsarbeid for å følge opp bestands- og driftsplanen,
J. Sikre at hvert jaktlag disponerer godkj ent ettersøkshund for elg.
K. Rapportere alle etter søk og følge de retningslinjer som fremkommer på rapporteringsskjemaet.

Ved siden av forskriftsmessigjegeravgiftskort og skyteprøve, skaljaktlagene kreve av sine jegere at de
aktivt trener opp sine skyteferdigheter.
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I Rapportering
Følgende rapportering vil bli gjennomført:

A. Gi kommunen oppgave over det enkelte jaktlag med dets tildeling før elgjakta starter.
B. Ettersøk skal rapporteres av jaktlaget til valdet sammen med "SETT ELG" registreringene. Søk

etter påskutt elg mer enn 500 meter er det å betrakte som ettersøk.
C. Ved eventuell skadeskyting skal umiddelbart det/de berørte jaktlag varsles. Eventuelt ettersøk

de etterfølgende dager avtales mellom berørte jaktlag og kommunen. Innenfor valdets område
har det jaktlag som disponerer området rett til å delta i ettersøk. Plikten og ansvaret for ettersøk
har imidlertid det jaktlag som har forårsaket skaden.

D. Sett elg skjema med vektregistreringer fra hvert jaktlag og valdet samlet skal leveres til
kommunen senest 10 dager etter avsluttet jakt. ERR0s program for "Sett-elg"- registrering
benyttes og data oversendes digitalt.

E. Innen 31.12 skal valdansvarlig gi en kort skriftlig vurdering av stammens størrelse,
sammensetning, utvikling og eventuelle beiteskader.

F. Gi kommunen rapporter som viser status i forhold til krav som fremkommer i vedtatt plan for
kommunens viltforvaltning. Bestandsplanen viser grafer som inngår i denne oppfølging.

G. Innlevering av tenner, kjever, kjønnstegn og eventuelt andre organer om kommunen,
Elgforvaltningsrådet i Sør-Odal eller ERR0 ønsker det.

H. Innen 1. april melde til kommunen alle endringer som berører bestandsplanen (kvoter, grenser,
tellende areal med mer).

si else av bestands lanen
Registreres det endrede forutsetninger for bestandsutviklingen kan valdet be om at avskytingsplanen
revideres. Dette skjer etter vedtak på valdets årsmøte. Kommunen tar stilling til dette etter vurderinger
gitt av Elgforvaltningsrådet i Sør-Odal

Kommunen kan allerede etter det 3. året vurdere om intensjonene i bestandsplanen er oppfylt når det
gjelder årlig avskyting og rammer for avskytingen. Kommunen kan da si opp avtalen dersom det er
vesentlige avvik fra planen. Ved vesentlige uforutsette endringer i bestanden i området i løpet av
planperioden, kan kommunen også vedta å trekke godkjenningen tilbake og tildele ny fellingstillatelse.\

j
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Bestaodsplaoror elg Galterud, Sander og rusen elgvald '",Iotte! E~ooråd Øs' ~ 21.april 2010

I Søknad om godkjenning av bestandsp_Ia_n _

Bestandsplanområde Galterud, Sander og Disen elgvald søker med dette Sør-Odal kommune
om godkjennelse av bestandsplanen.

S~VW) I ?-.JI (j - lU
sted I dato valdansvarlig

An:efalesgOd~en~avElgforvaltnin\Z2 i ~ør-o.dal

~ 7:~-(7) I' ~~

sted I dato ansvarlig fOb:Elgforvaltningsrådet

Kommunens behandling av bestandsplanen

Bestandsplan fra bestandsplanområde Galterud, Sander og Disen elgvald
godkjennes for perioden 2010 - 2014. .

0..'M~-ØDAL KOMMUNESkar1tuÅ { /J.6l, Lo ~~R MLJØ
sted I dato kommunens viltansv lig

Vedlegg: - Kart over valdets jaktområde.
- Bekreftelse på jaktrett og oversikt over grunneiere med gnr., bm. og

tellende areal.

,
j

Vedtatt på valdets årsmøte 21.4.2010

VEDLEGG:
~ Vedlegg l - Kontroll av elg
~ Vedlegg 2 - Bestandsplan for elg 2005 - 2009 - sluttrapport
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