Elgregionråd Øst

Årsmelding
Elgregionråd Øst 2004
Årsmøte: Det ble avholdt årsmøte på Huka på Finnholt 13.02.2004. I forkant av årsmøtet ble
det avholdt et informasjonsmøte der også en representant fra hver kommune var invitert til å
delta. Bestandsstatistikken for 2003 ble gjennomgått. Det ble gjort følgende valg av styre:
Leder: Anne G. Delphin, nestleder: Thorvald Grini, kasserer: Vidar Huse, sekretær: Svein
Peder Sund; styremedlem: Hroar Bråthen, revisor Lars Henrik Sundby. Det ble vedtatt mål og
retningslinjer for forvaltning av elgbestanden i 2004.
Det ble vedtatt en handlingsplan for styrets arbeid. I etterkant av årsmøtet ble det sendt ut en
anbefaling til samtlige tilsluttede vald med mål for kjønns-og aldersfordeling i avskytingen.
Det ble anbefalt å holde kvotene på fjorårets nivå, med unntak av Aurskog Høland, der det ble
tilrådd en økning i kvotene på inntil 10 %.
Lars-Ole Jørgensen har også i 2004 vært engasjert som sekretær for rådet.

Styrets aktivitet i 2003:
I løpet av året er det avholdt ett styremøte. Styrets aktivitet er gjengitt punktvis under i ht. de
arbeidsoppgavene som ble vedtatt på forrige årsmøte.
1. Videreutvikle og utarbeide bestandsstatistikken
Sett-elg-skjemaene er sendt ut til alle tilsluttede vald. Tilbakerapporteringen er fortsatt noe
varierende og Elgregionråd Øst blir fremdeles sittende med en del av registreringsarbeidet.
Data for det nye valdet i Fet og Sørum er lagt inn i statistikken fra 1999 som de øvrige
valdene.
2. Etablering av overvåkingsopplegg for elgbeiteskader på furuforyngelse og
gjennomføreundersøkelse i 2004
Det ble 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. Det ble dessverre ikke bevilget midler fra andre enn Nes
kommune med som ga tilsagn om kr. 4000,- til prosektet. På bakgrunn av manglende
finansiering ble det besluttet å legge prosjektet på is.

3. Følge med på å bidra til NINAs forskningsarbeid på elgbestanden i området
Styret har hatt løpende kontakt med NINA om elgmerkingsprosjektet gjennom året. NINA har
et ønske om å gjennomføre en innsamling av tenner av alle skutte voksne dyr, og ovarier fra
alle voksne hunndyr i Elgregionråd Østs område, for å supplere resultatene fra det pågående
merkeprosjektet med alders- og reproduksjonsdata. Dette ble ikke gjennomført i 2004, men
det er sendt ut informasjon om dette til alle tilsluttede vald, med sikte på gjennomføring i
2005. Dette forutsetter at NINA opprettholder sin forskningsaktivitet på elgen i området og
greier å skaffe fortsatt finansiering.
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Om man ikke får forutsatte midler er NINA positive til å fortsette med den aktivitet man
allerede har. I første omgang vil det si oppfølging av de merka dyrene man har der og med
mulighet til å nymerke flere dyr neste år. I den sammenhengen er det også ønskelig å
gjennomføre en telling av elg i området, noe man gjerne ser at det søkes kommunene om å få
finansiert. En samlet søknad fra Elgregionråd Øst og NINA til de kommunale viltfondene
kunne kanskje la seg gjøre. Årsrapport fra NINA ble tilgjengelig for få dager siden.
4. Delta i samarbeid med andre regioner
Lars-Ole deltok på en samling for elgregionene i Hedmark om roviltmeldingen da denne var
til høring. Elgregionene i Hedmark avga en felles høringsuttalelse til rovviltmeldingen, og
styret ga konkrete innspill til uttalelsen.
5. Innhente og videreformidle informasjon om effekter av foring av elg
Det har ikke vært noen aktivitet på dette området.
Annet:
Elgregionråd Øst med nye medlemmer.
 Kommunene Fet og Sørum har ett vald, Fet og Sørum (Øst) elgvald, på ”riktige” siden av
Glomma og Øyeren. Valdet viste interesse for medlemskap, og det er avholdt møte med
dem.
 Også to vald i Eidskog kommune, Eidskog Nordre driftsplanområde og Eidskog Østre
driftsplanområde, ønsket deltakelse. Hele Eidskog kommune vil med dette være tilsluttet
Elgregionråd Øst.
Årsmøte skal formelt godkjenne innmelding.

Anne Gjerlaugsen Delphin
Leder
07.02.05
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