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Årsmelding Elgregionråd Øst 2005 - 2006 
(Fremlagt for behandling på årsmøte 13.02.2006) 

 
 

Årsmøte som ble avholdt på Bøndernes Hus i Aurskog 14.2.2005 la grunnlaget for 
Elgregionråd Østs aktiviteter. I etterkant av årsmøtet samme dag ble det avholdt 
informasjonsmøte der det deltok 38 representanter fra vald og kommuner. På begge møter ble 
bestandens status etter jakta i 2004 gjennomgått. Årsmøte vedtok mål og retningslinjer for 
videre forvaltning og handlingsplan for styrets arbeid. 
Til samtlige tilsluttede kommuner og vald ble det etter årsmøte sendt ut en anbefaling med 
mål for kjønns- og aldersfordeling i avskytingen og kvoter på samme nivå som i 2004. 
Årsmøte valgte følgende styre: 

� Leder:   Per Almqvist,  
nestleder:   Lorentz Sæthern,  
kasserer:   Anne Gjerlaugsen Delphin,  
sekretær:   Svein Peder Sund,  
styremedlemmer: Hroar Braathen, Erik Jødahl og Knut Drognes,  
revisor:   Lars Henrik Sundby.  

� Viser til telefonliste som viser representantenes kommunetilhørlighet og 
vararepresentanter.  

Leder Per Almqvist sluttet i Stangeskovene i mai 2005, og flyttet fra østlandet. Styremøte 
25.5.2005 valgte da: 

� Thorvald Grini som ny leder.   
Lars-Ole Jørgensen har også i 2005 vært engasjert som sekretær for rådet. 
 
Prosjekter og aktiviteter -status 2005.  
I løpet av året er det avholdt to styremøte. Økonomisk har alle berørte kommuner gitt 
fondsmidler til Elgregionråd Østs prosjekter og aktiviteter. Status følger punktvis: 

1. Dataregistrering til kommunene ferdig registrert på data. Registreringen bedret, men 
fortsatt er det noen vald som henger etter med registrering og innleveringstidspunkt..  

2. Videreutvikle statistikkene med flere nøkkeltall. Data som gir grunnlag for 
måloppfølging på valdnivå er utviklet. Videre foreligger det nå registrering av jaktform og 
effekt av forlenget jakt. 

3. Støtter NINAs elgmerkingsprosjekt.  Det er grunnleggende at det fokuseres på ulvens 
påvirkning på elgbestanden. Elgmerkingsprosjektet går videre med støtte til NINA ved 
registrering av observasjoner om sett- og skutt merka elg.  
Siste underveisrapport (årsrapport 2004) gir info om kalving i omfang og tid, kalver 
forsvunnet før jaktstart og skutte, kalvetap etter jaktslutt er ennå ikke kartlagt, årsaker til 
død (skutt, rovdyr og alderdom) blant de merkede dyr og trekkdistanser.  

4. Produktivitet og Alderssammensetning (POA) et prosjekt initiert av NINA kom i gang 
tross signaler om det motsatte tidlig på året. Jaktlag og vald har gjort et stort arbeid ved 
innsamling og forsendelse av ovarier og kjever fra alle hunndyr eldre enn kalv. Totalt ble 
70 % av målsatt grunnlag oversendt NINA for registrering og klassifisering. Data fra dette 
prosjektet er planlagt tilgjengelig i juni 2006.  
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5. Vektutvikling og beitegrunnlag - i samarbeid med Olav Hjeljord fra Universitetet for 
miljø- og biovitenskap som engasjerer en stipendiat. Dette er ikke kommet i gang. Det kan 
være aktuelt som en del av det igangsatte prosjekt POA. På den annen side registrerer vi 
nå at vektene har stabilisert seg på positivt nivå. Hjeljord hadde informasjon om temaet på 
informasjonsmøte 14.2.2005. 

6. Webside / Internet for Elgregionråd Øst. Internettside er etablert, 
www.elgforvaltning.no. Denne vil bli videreutviklet til en god informasjonskanal av 
Thorbjørn Ellefsen og Lars-Ole Jørgensen. Styret avklarer hva man skal legge inn. Styret 
ønsket at vedtatte bestandsplaner gjøres tilgjengelig. 

7. Nytt kart over Elgregionråd Øst er utviklet og distribuert. 

8. Utvidet jakttid. Elgregionråd Øst har vært høringsinstans når nye jakttider kommer på 
høring og brukt data fra hele regionen bak uttalelser om jakttid. Prøveordning for 14 
dagers jakt i november i 2 og 1 år for henholdsvis kommunene Sør-Odal og Eidskog ble 
vedtatt. Registrerer positive resultater og opplevelser fra jakta i november. 

9. Presentasjoner og deltakelse: 
� Elgregionråd Øst deltok (Lars-Ole) da Hedmark fylke (sør) hadde presentasjon av 

bestandsutviklingen på Kirkenær 25.2.05. Det ble registrert store avvik fra 
Elgregionråd Østs vurderinger. Fylke kom med anbefalinger om større 
kvotereduksjoner.  

� Lars-Ole har vært på møte (11.4.05) i Fet og Sørum (Øst) elgvald der alle jaktlag var 
med. Her fikk vi gjensidige presentasjoner.  

� Møte med alle jaktlag i Sør-Odal kommune 28.9.2005. Lars-Ole orienterte om 
Elgregionråd Øst der hovedtema var prosjektarbeid, herunder innsamling av ovarier og 
kjever. 

� Seminar – Beitegrunnlag på Elverum 31.8.2005, Lars-Ole har deltatt. Kort konklusjon 
– Generelt er det stort engasjement knyttet til beitegrunnlag, -skader og bæreevne for 
bestanden. 

10. Hvilke verdi har råd gitt av Elgregionråd Øst for de deltakende vald og kommuner? 
En viktig debatt som styremøte 12.1.2006 tok opp. Hvilke verdi har anbefalinger og råd 
fra Elgregionråd Øst for valdene, elgforvaltningsrådene og kommunene? Det registreres 
vesentlige avvik i nyetablerte bestandsplaner. Trolig er det grunnlag for å føre debatten 
videre. 
 

 
 
Thorvald Grini 

Leder 

13.02.2006 


