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Årsmelding Elgregionråd Øst 2007 - 2008
(Fremlegges for behandling på årsmøte 31.01.2008)
Årsmøte som ble avholdt i Nes rådhus 15.2.2007 la grunnlaget for Elgregionråd Østs aktiviteter i
2007. I etterkant av årsmøtet, samme dag, ble det avholdt informasjonsmøte der det deltok 39
representanter fra vald, jaktfelt (A-H) og kommuner. På begge møter ble bestandens status etter jakta i
2006 gjennomgått. Årsmøtet vedtok mål og retningslinjer for videre forvaltning og handlingsplan for
styrets arbeid.
Til samtlige tilsluttede kommuner og vald / jaktfelt 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:
o Leder:
Thorvald Grini til 20.12.07 da Lorentz Sæthern overtok ,
nestleder:
Anne Haneborg til 20.12.07 da Erik Jødahl overtok,
kasserer:
Jens Chr. Delphin,
styremedlemmer: Svein Peder Sund, Knut Drognes Erik Jødahl til 20.12.07 og
Hroar Braathen til 1.4.07 da Didrik Holmsen overtok.
revisor:
Lars Henrik Sundby.
o
Viser til telefonliste med representantenes vararepresentanter og kommunetilhørlighet.
Lars-Ole Jørgensen har også i 2007 vært engasjert som sekretær for rådet.
Grunnen til at man i styremøte 20.12.07 konstituerte ny leder og nestleder var fraflytting og nye
stillinger. Skifte av ett styremedlem var forårsaket ved valg i Aurskog-Høland.
Økonomi
Kommunene har, som tidligere, gitt tilskudd i 2007 til Elgregionråd Øst fra viltfond og rentemidler.
Søknad om tilskudd i 2008 er sendt.
Prosjekter, aktiviteter og status.
I løpet av året er det avholdt to styremøter. Økonomisk har alle berørte kommuner gitt fondsmidler til
Elgregionråd Østs prosjekter og aktiviteter. Status følger punktvis:
1. Bedre dataregistreringen i valdene og til kommunene. Endringer gjennomført gjeldende fra
2007 med arkene ”Viktig” og ”Lag samlet”. ”Viktig” gir hjelp til utfylling og alderbestemming.
”Lag samlet”, med informasjon om nedklassifiserte og skadede dyr, gir god og verdifull
informasjon til kommunene og Elgregionråd Øst.
Ser imidlertid at et par kommuner med fordel tar en gjennomgang for å bedre bruken av det
verdifulle verktøy (”SETT ELG-programmet) som Elgregionråd Øst har utviklet.
2. Videreutvikle informasjonsgrunnlag med nøkkeltall for kontrollert bestandsutvikling.
Etablering av en fungerende internettside er et stort skritt i riktig retning. Statistisk er det gjort
mye for å følge opp vekt på ungdyr. Dette gir grunnlag for et nytt prosjekt. Viser til punkt 7 i
denne beretning.
3. NINAs elgmerkingsprosjekt går videre. Grunnleggende er ulvens påvirkning på
elgbestanden i prosjektet. Registrerer at 4 merkede kuer er skutt i 2007. Status avklares med
NINA til årsmøte.
4. Produktivitet og Alderssammensetning, et nytt prosjekt i samarbeid med NINA. Data er
tilgjengelig fra innsamlingen som ble foretatt. Status avklares med NINA til årsmøte.
5. Webside / Internet som ny informasjonskanal – www.elgregion.no. Websiden er nå etablert,
og ønsket informasjon om Elgregionråd Øst og status samlet og for hver kommune er lagt inn.
Data som viser elgforvaltningen er basert på årene 1999 – 2006. Styret har kritisk vurdert
websiden og konklusjonen var en god internettløsning med mye data og en tilfredsstillende start.
Det er behov for oppgradering og justeringer. I forbindelse med at data fra 2007 vil dette skje.
Målgruppen er den organisasjon som står bak Elgregionråd Øst med ca. 190 jaktlag og 2.000
jegere. Hertil er løsningen viktig for kommunene som gir Elgregionråd Øst det økonomiske
grunnlag for sin virksomhet. Løsningen sikrer enklere og bedre informasjon til målgruppene.
Registrerer over 300 besøk månedlig på websiden i perioden juni – november i 2007.
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6. Utvidet jakttid i flere kommuner
Resultat med 14. dager i november som anbefalt for de kommuner som ønsket det frem til år 2012.
Elgregionråd Østs anbefaling med forlenget jaktstart 8. november er valgt i 84 % av arealet.
7. Vektutvikling på ungdyr er grunnlaget for et prosjekt som prioriteres.
Vekt på ungdyr hevdes å være en viktig parameter for å avklare beitegrunnlagets utvikling. Data
som er beregnet for årene 2003 – 2007 blir nå tilgjengelig. Oppfølging skjer i 10 områder. Hver
kommune representerer ett område bortsett fra kommunene Eidskog og Aurskog-Høland som
deles i henholdsvis 2 og 4 områder. Dette blir fulgt opp i årene fremover under prosjektet –
”Vektutvikling - beitegrunnlag”. Søknad om tilskudd til prosjektet fra midler avsatt til
”Naturforvaltning og viltformål” er sendt til fylkesmennene i Akershus og Hedmark.

8. Hjortelusflua

9.

10.
11.

12.

Hjortelusflua har vi i stort omfang, noe som vi registrerer under jakta når plussgardene er over 5. I
samarbeid med Veterinærinstituttet ble det lagt opp til en registrering av ”skadet elg” ved håravfall
grunnet hjortelusflua. I Elgregionråd Østs område ikke registrert håravfall på mer enn ett dyr
under jakta i 2007. Veterinærinstituttet melder imidlertid at prosjektarbeider fortsetter i samarbeid
over grensen og med NINA. Status innhentes til års- og informasjonsmøte.
Status for elgbeitene – Prosjektet, der Aurskog-Høland var en deltaker sammen med 8 andre
områder, er nå gjennomført. Rapport er tilgjengelig på Aurskog-Hølands internettside adresse:
http://www.aurskogholand.kommune.no/akershus/aurskog/aurskogholandk.nsf/id/66CF619F4BDC9DD4C125729E00
513AEA?OpenDocument
I Sør-Odal er det planer om å få startet og gjennomført et prosjekt i 2008.
Aktivitetsplan
Ny aktivitetsplan er utviklet og vil bli presentert for behandling på årsmøte 31. januar 2008.
Mål for videre forvaltning
Registrerer stabil bestand med forholdsvis lav produksjon og vekter som tidligere har vært høyere.
Til årsmøte med informasjon til informasjonsmøte 31. januar vil forslag til videre forvaltning
behandles og presenteres. Denne anbefaling vil bl.a. inneholde kvote, avskytingsprofil, kjønns- og
aldersfordeling i avskytingen og grenser for nedklassifisering.
Presentasjoner og deltakelse:
 Veterinærinstituttet, møte om hjortelusflua og aktiviteter for registrering – Thorvald, Erik og
Lars-Ole
 Deltatt på årsmøte for valdene i Eidskog – Lars-Ole
 Aurskog-Høland for jaktfelt og jaktlag – Lars-Ole
 Sør-Odal informasjon fra Elgregionråd Øst til vald og jaktlag – Lars-Ole

Thorvald Grini og Lorentz Sæthern
Ledere
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