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Elgregionråd Øst 2003 

 

 

 

 
Årsmøte: Det ble avholdt årsmøte på Maarud gaard 11.02.2003. I forkant av årsmøtet ble det 
avholdt et informasjonsmøte der også en representant fra hver kommune var invitert til å 

delta. Bestandsstatistikken for 2002 ble gjennomgått. Det ble gjort følgende valg av styre: 

Leder: Anne G. Delphin, nestleder: Thorvald Grini, kasserer: Vidar Huse, sekretær: Svein 

Peder Sund; styremedlem: Kjetil Simonsen, revisor Lars Henrik Sundby. Det ble vedtatt mål 

og retningslinjer for forvaltning av elgbestanden i 2003. 

 

Lars-Ole Jørgensen ble engasjert som sekretær for rådet.  

 

Det ble vedtatt en handlingsplan for styrets arbeid. I løpet av året er det avholdt 3 styremøter. 

I etterkant av årsmøtet ble det sendt ut en anbefaling til samtlige tilsluttede vald med mål for 

kjønns-og aldersfordeling i avskytingen, og en økning i kvotene på maksimalt 5 %. 

 

Styrets aktivitet i 2003: 
 

1. Etablering av bedre rutiner for innsamling av data 
Det er utarbeidet og distribuert ett felles skjema for sett elg og slaktevekter som er godkjent 

av de berørte kommunene.  

 

2. Metodisk undersøkelse av elgbeiteskader 
Styret besluttet å gjennomføre en forundersøkelse før det evt. blir  iverksatt en taksering av 

elgbeiteskader, da dette vil kunne bli et ressurskrevende arbeid. Det ble gjennomført en 

spørreundersøkelse der alle tilsluttede vald ble spurt om grad og omfang av denne type skader 

i sitt område. Bare ca. halvparten av de spurte valdene svarte, og resultatet viste at vi 

sannsynligvis har et svært varierende skademønster.  

 

Det er søkt om midler fra Fylkesmennene i Hedmark og Akershus, og om rentemidler fra 

skogavgift fra de berørte kommunene, til sammen kr. 60.000,- til gjennomføring av en 

feltundersøkelse sommeren 2004. Til å gjennomføre undersøkelsen er det et ønske å engasjere 

høgskolestudenter. 

 

3. Foring av elg vinterstid 
Styret har ikke gått ut med anbefalinger vedr. foring av elg i året som har gått, men følger 

med på et evalueringsprosjekt som pågår i regi av Høgskolen i Hedmark, der effekter av 

foring av elg skal undersøkes.  

 

4. Utvidet jakt-tid 
Styret har arbeidet med å samle informasjon om hvordan søknader om utvidet jakttid er 

behandlet i andre kommuner og distrikter. Styrets konkusjon har vært at det sannsynligvis 

vanskelig å nå frem med ønske om utvidet jakttid for vårt område innenfor dagens regelverk, 

og har foreløpig ikke gått ut med noen anbefaling om dette. 



 

5. Innhenting av informasjon om pågående forskingsprosjekter 
Elgregionrådet har gjennom leder vært representert i referansegruppa for 

Elgmerkingsprosjektet som pågår i området. Det har vært avholdt ett møte i referansegruppa. 

Leder og sekretær har vært i løpende kontakt med leder for Skand-Ulv prosjektet som har 

radiomerkede ulv i området. 

 

6. Innlemming av nye vald i Elgregionrådet 
Det er avholdt ett møte mellom styret ved nestleder og engasjert sekretær, og Sagstuen, Østre 

Udnes og Dragsjøen elgvald. De tre valdene har takket ja til å bli tilsluttet Elgregionrådet. 

Stømner-Spetalen elgvald i Kongsvinger har også blitt tilsluttet Elgregionrådet i 2003. 

 

7. Utvikling av kart over området. 
Naturtjenester AS har på oppdrag for styret utviklet et kart over det området Elgregionråd Øst 

representerer. 

 

 

 

 

Anne Gjerlaugsen Delphin 

Leder 

21.01.04 


