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Årsmelding Elgregionråd Øst 2006 - 2007
(Fremlegges for behandling på årsmøte 15.02.2007)

Årsmøte som ble avholdt på Nordfjeld i Eidskog 13.2.2006 la grunnlaget for Elgregionråd Østs
aktiviteter i 2006. I etterkant av årsmøtet, samme dag, ble det avholdt informasjonsmøte der det
deltok 33 representanter fra vald og kommuner. På begge møter ble bestandens status etter jakta i 2005
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 anbefaling som inneholdt mål
for elgforvaltningen, herunder kvote, avskytingsprofil, kjønns- og aldersfordeling i avskytingen og
grenser for nedklassifisering.
Styret har hatt følgende sammensetning:
 Leder:
Thorvald Grini,
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 med representantenes kommunetilhørlighet og vararepresentanter.
Lars-Ole Jørgensen har også i 2006 vært engasjert som sekretær for rådet.
Prosjekter, aktiviteter og status.
I løpet av året er det avholdt tre styremøter. Økonomisk har alle berørte kommuner gitt fondsmidler til
Elgregionråd Østs prosjekter og aktiviteter. Status følger punktvis:
1. Bedre datainnsamling til kommunene.
Digital datainnsamling med ”Sett elg”-porgrammet har i 2006 fungert meget godt. Dette har
resultert i en rasjonell løsning med høy kvalitet for valdene, Elgregionråd Øst og ikke minst
kommunene. Fra 2007 vil programmet også gi avskyting spesifisert på alle jaktlagene i valdet på
eget regneark. Her kan man enkelt registrere eventuelle nedklassifiseringer og gi andre merknader.
Tror kommunene kan bekrefte verdien av dette verktøy. Fortsatt er det imidlertid grunnlag for
forbedringer. Det er noen vald som henger etter med registrering og innleveringstid. Den siste
leveransen er avgjørende for videre fremdrift. Noen vald og lag ”glemmer” registreringer som
kvote, andre observasjoner, jaktform, med mer.
2. Videreutvikle informasjon og nøkkeltall for kontrollert bestandsutvikling.
Vektutviklingen følges nå opp med detaljeringsgrad på valdnivå. Datagrunnlag for beiteprosjektet
i Aurskog-Høland er utviklet og levert prosjektet. Også data fra siste jakt er sendt prosjektet.
3. NINAs elgmerkingsprosjekt går videre.
Bakgrunnen for prosjektet er ulvens påvirkning på elgbestanden i prosjektet. Sett og skutt merka
elg registreres som tidligere og meldes inn til NINA.
4. Produktivitet og Alderssammensetning (POA).
Et prosjekt i samarbeid med NINA. I den grad det har vært behov og ønskelig har vi støttet NINA
i deres prosjekter. Gjelder punkt 3 og 4 i denne melding.
5. Webside / Internet som ny informasjonskanal.
Internett har ikke hatt ønsket og forventet utvikling og løsning. Dette registreres samtidig som
Elgregionråd Øst har et omfattende informasjonsbehov til valdene, jaktlagene og jegerne.
Styret har tatt initiativ for å søke etter en permanent løsning som sikrer god, stabil og kontrollert
redaksjonell styring. Det er etablert en styringsgruppe bestående av Thorvald i, Svein Peder og
Lars-Ole.
Målet er raskt å få avklart organisering, målgruppe, innhold og økonomi. Det engasjeres
profesjonell hjelp til å etablere og administrere løsninger på egen plattform.
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6. Utvidet jakttid i flere kommuner, en permanent løsning?
Igjen har vi hatt en vellykket prøve med utvidet jakttid. Nå i kommunene Kongsvinger, Eidskog
og Sør-Odal. Veldokumentert begrunnelse for utvidet og fleksibel jakttid er gitt som høring til sak
som tar sikte på nye forskrifter gjeldende fra 2007, se punkt 7 i denne melding.
7. Høring på forslag til ny forskrift om jakttider.
Styret har behandlet og gitt uttalelse til høring om nye jakttider på elg gjeldende fra 2007.
Høringsuttalelsen ble ført i pennen av Anne, og Svein deltok i møte for å samordne syn fra
Norskog og andre regioner. Noen sentrale forhold:
 Jaktstart 25. september uheldig for brunsttid, temperatur for mørning og rådyrjakt med
hund.
 Varighet der det er ønskelig å sikre 14 dager i november som vi har gode erfaringer med.
 Avgjørende myndighet. Det fremkom flere argumenter mot at det er fylkesmannen.
8. Beitegrunnlag og beiteskader.
Beitegrunnlag og beiteskader blir tillagt stadig større vekt i den offentlige viltforvaltningen.
Aktiviteten i 2006 har vært å vurdere takstmetoder og økonomisk grunnlag for å kunne anbefale et
enhetlig takstopplegg innen regionen. Her har vi ikke konkludert.
Prosjekt gjennomføres nå i hele Aurskog-Høland, og rapport fra dette forventes å foreligge i mars
2007. Erfaring fra dette vil avgjøre hva man gjør videre. Elgregionråd Øst ønsker AurskogHølands initiativ velkommen, og støtter prosjektet med sin deltakelse ved leder Thorvald.
9. Sterke signaler om elgbestanden i forhold til betegrunnlaget.
To artikler som Erling Solberg (NINA) står bak gir grunnlag for å være observant på utviklingen.
Villmarksliv våren 2005 med ”Nå kommer elgkrakket !” og Aftenposten i februar 2006 ”Vilt
mye elg”. Artiklene setter fokus på:
 Elgens matfat som er for lite i forhold til antall elg.
 Elgbeite blir kvalitetsmessig nedsatt, og elgen må ta til takke med dårligere kost.
 Resultatet er at elgkua blir kjønnsmoden sent i livet, og får færre kalver.
 Kalvene blir små og mindre som voksne.
 Endringer i størrelse kan overføres til kommende generasjoner.
Elgregionråd Øst henviser til denne medlings punkt 8 for oppfølging.
10. Hjortelusflue.
På nyåret 2007 ble flere hårløse og svekkede elger avlivet. Spesielt i Rømskog og naboområdet i
Sverige ble slike dyr oppdaget, men også i Aurskog-Høland og Eidskog er slike dyr funnet. Disse
var sterkt angrepet av hjortelusflue. Norske og svenske veterinærmyndigheter undersøker prøver
fra dyrene. En teori om at hjortelusflua overfører en spesiell bakterie eller virus utredes.
Elgregionråd Øst følger utviklingen og frykter at dette kan få store konsekvenser for elgstammen.
11. Aktivitetsplan
Ny aktivitetsplan er utviklet og vil bli presentert for behandling på årsmøte 15. februar 2007.
12. Presentasjoner og deltakelse:
 Fet og Sørum (øst) elgvald hadde møte 6.4.06. Lars-Ole deltok med en kort presentasjon..
Thorvald Grini
Leder
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