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Årsmelding Elgregionråd Øst 2008 - 2009
(Godkjent på årsmøte 11. februar 2009)
Årsmøte ble avholdt i Fet rådhus 31.1.2008 la grunnlaget for aktiviteter i 2008. I etterkant av
årsmøtet i Elgregionråd Øst (ERRØ ble det avholdt informasjonsmøte der det deltok 42 representanter
fra vald, jaktfelt (A-H) og kommuner. På begge møter ble bestandens status etter jakta i 2007
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.
I løpet av året er det avholdt to styremøter.
Styret har hatt følgende sammensetning:
o Leder:
Lorentz Sæthern,
o nestleder:
Sten Ivar Tønsberg,
o kasserer:
Jens Chr. Delphin,
o styremedlemmer: Didrik Holmsen, Ole Henning Hoel,
Svein Peder Sund til 1.september da Arvid Moss overtok og
Knut Drognes til 1. januar 2009 da Ståle Glad-Iversen overtok,
o revisor:
Lars Henrik Sundby.
Viser til telefonliste med representantenes vararepresentanter og kommunetilhørlighet.
Lars-Ole Jørgensen har også i 2008 vært engasjert av ERRØ.
Grunnen til styreendringer i løpet av året var at:
o Svein Peder Sund gikk over i ny stilling og flyttet og
o Knut Drognes ba seg fritatt allerede på årsmøte i januar.
Økonomi
Kommunene har, som tidligere, gitt tilskudd i 2008 til ERRØ fra viltfond og rentemidler. Søknad om
tilskudd i 2009 er sendt til kommunene.
Prosjekter, aktiviteter og status følger punktvis:
1. Bedre dataregistreringen i valdene og til kommunene. Dataregistreringen fra jakta i 2008 gikk
meget bra i de fleste vald og kommuner. Noen små justeringer skal til for at valdene har god
kompetanse og gir ERRØ et grunnlag som er godt på et tidlig tidspunkt.
Justeringer i SETT ELG – programmet som vi ser behov for er knyttet til antall jaktdager og
jaktform.
2. Videreutvikle informasjonsgrunnlag med nøkkeltall for kontrollert bestandsutvikling.
Omfattende endringer og utvidelser preger internettsidene til ERRØ – www.elgregion.no.
Vektutvikling står i sentrum og støtter prosjektet som er kommet i gang, ref. punkt 7 i denne
beretning.
3. NINAs elgmerkingsprosjekt der ulvens påvirkning på elgbestanden er nå avsluttet. Fortsatt
er det imidlertid i overkant av 10 merkede kuer. Kommer man i gang som ønsket med et prosjekt
knyttet til hjortelusfluas påvirkning på elgen, ref. denne beretnings punkt 7, vil de merkede dyr
fortsatt få en funksjon.
4. Produktivitet og Alderssammensetning, et nytt prosjekt i samarbeid med NINA. Ingen
aktivitet i ERRØ i 2008.
5. Webside / Internet som ny informasjonskanal – www.elgregion.no. Oppgraderinger er
gjennomført og de data som er tilgjengelig er omfattende. Hele ERRØ og kommunene presenteres
med utvikling over de siste 10 år. Data på valdnivå er også utviklet og tilgjengelig. Positivt er det
at mange bestandsplaner nå er gjort tilgjengelig for den viktigste målgruppen som består av ca.
190 jaktlag og 2.000 jegere. Hertil er løsningen viktig for kommunene som gir ERRØ det
økonomiske grunnlag for sin virksomhet.
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6. Utvidet jakttid. Jakt i november benyttes av alle vald / jaktfelt (A-H) og over 50 % av jaktlagene.
Andel på 10 – 15 % av jakttid, observasjoner og avskyting skjer i utvidet jakttid (november).
Fet & Sørum som er det eneste område i ERRØ som ikke har utvidet jakttid søkte på ny, men
kommunen var negativ.
Sør-Odal kommune som har utvidet jakttid på 14 dager fra 1. november søkte om jakt i hele
november, subsidiert 14 dager fra 8. november slik de har i A-H, Nes og Eidskog. Fylkesmannen
aksepterte jakt i hele november men kommunen var negativ.
Dette er sterke signaler om at den jakttid som er gjeldende må vi akseptere uforandret frem til
2012.
7. Prosjekt ”Vektutvikling – beitegrunnlag” er i gang. Fra fylkesmennene har ERRØ mottatt
midler som sikrer prosjektet som har en planlagt varighet på 4 år. Innledende del av prosjektet er
gjennomført, og rapport forventes å foreligge kort tid før årsmøtet. Presentasjon av prosjektet skal
gis på informasjonsmøte gitt av viltforsker ved Univ. for miljø- og biovitenskap på Ås, Olav
Hjeljord.
Registrerer at Sør-Odal er kommet i gang med et prosjekt som dekker områdene nord for Glomma.
Det hevdes at det kan bli aktuelt at sydsiden kan dekkes i et samarbeid mrd ERRØ.
8. Hjortelusflua. Hjortelusflua har vi i stort omfang, men skader på elgen med håravfall er i 2008
ikke registrert. Med temperaturer over 5 plussgrader er det imidlertid ubehaglig for jegerne.
Veterinærinstituttet arbeider for et prosjekt knyttet til hjortelusflua og dennes påvirkning på elgen.
Her er det planlagt et samarbeid over grensen mot Sverige og NINA der merkede dyr kan utnyttes.
Prosjektet har i skrivende stund ikke fått økonomisk grunnlag til å komme i gang.
9. Rovdyr. Det ble i 2008 observert flere bjørn og ulv under jakta enn tidligere år.
10. Ettersøk – skjema for registrering. ERRØ har anbefalt vald / jaktfelt (A-H) å bruke utviklet
skjema for registrering av ettersøk i jaktlagene. Jaktlagene skal i så fall sende rapport til valdet /
jaktfeltet etter jakta.
11. Aktivitetsplan. Aktivitetsplan for 2009 vil bli avklart og behandlet på årsmøte 11. februar 2009.
12. NINA med nytt prosjekt – ”Mot en bærekraftig forvaltning av elg, hjort og deres

beitegrunnlag”. Her kan det i løpet av 2009 bli behov for opp til 16 uthegninger på 20 x
20 meter. ERRØ ser positivt på å få til et samarbeid.
Her har Stangeskovene og Maarud meldt sin interesse og positive holdning til å etablere
innhegninger. Andre områder i ERRØ kan også være ønskelige.
13. Mål for videre forvaltning. Registrerer stabil, men svakt reduserende bestand. Oksebestand er
sterk. Produksjonen er stabil på et snittnivå. Vektene er positive og har øket til snittnivå for
perioden 1999 – 2008.
På årsmøte 11. februar vil anbefaling til videre forvaltning behandles og vedtas. Denne anbefaling
vil bl.a. inneholde kvote, avskytingsprofil, kjønns- og aldersfordeling i avskytingen og grenser for
nedklassifisering.
14. Presentasjoner og deltakelse:
 Fylkesmannen Hedmark – Gjennomgang av Cersim - 26. februar – Lars-Ole
 Hjortevilt 2008 – 26.-27. mars – Lorentz og Lars-Ole
 Årsmøte i Fet & Sørum Øst elgvald - 17. april – Lars-Ole
 Elverum seminar 28.8.08 – Didrik, Lorentz og Lars-Ole.
 Aurskog-Høland møte 8.9.08 - Lars-Ole.
Lorentz Sæthern
Leder
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