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Årsmelding Elgregionråd Øst (ERRØ) 2010 - 2011
Årsmøte som ble avholdt i Aurskog-Hølands rådhus 10.2.2010 la grunnlaget for aktiviteter i
2010.
I etterkant av ERRØs årsmøte ble det avholdt informasjonsmøte der det deltok 50 representanter fra
vald, jaktfelt (A-H) og kommuner. På begge møter ble bestandens status etter jakta i 2009
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 tre styremøter.
Styret har hatt følgende sammensetning:
o Leder:
Lorentz Sæthern,
o nestleder:
Sten Ivar Tønsberg,
o kasserer:
Ole Henning Hoel,
o styremedlemmer: Didrik Holmsen, Arvid Moss, Knut Drognes og Bjørn Halfdan Ruud.,
o revisor:
Lars Henrik Sundby.
Viser til telefonliste med representantenes vararepresentanter og kommunetilhørlighet.
Lars-Ole Jørgensen har også i 2010 vært engasjert av ERRØ.
Økonomi
Kommunene har, som tidligere, gitt tilskudd i 2010 til ERRØ fra viltfond og rentemidler. Søknad om
tilskudd i 2011 er sendt til kommunene.
Midler til prosjektet ”Vegetasjonsanalyser med hjorteviltuthegninger” har ERRØ fått fra
fylkeskommunene Akershus og Hedmark samt kommunene Aurskog-Høland og Eidskog som det ble
adressert uthegninger til i 2010. Prosjektet har en kostnadsramme på kr. 600.000 i investeringsfasen
som vi vare i i 2 – 3 år.

1. Prosjekter, aktiviteter og status følger punktvis:
a. ”Vektutvikling – beitegrunnlag”. Prosjektet følges opp med data fra årene 2003 –
2010 over hele ERRØ fordelt på 10 områder og alle vald / jaktfelt. Det registreres en
negativ vektutviklingen i de fleste områder. Beitegrunnlaget er sentralt i
vektutviklingen, og av den grunn har styringsgruppen funnet det riktig å knytte dette
til prosjektet med uthegninger – ref. punkt 1.d. Styringsgruppa (Lorentz, Sten Ivar og
Lars-Ole) følger utviklingen.
b. Bedre dataregistreringen i valdene og kommunene. Kvalitetssikring med kontroller
og opplæring har stått sentralt og nye funksjoner og registreringer er lagt inn i SETT
ELG - programmet. Dataregistreringen fra jakta i 2010 gikk bra i de fleste kommuner.
c. Videreutvikle informasjonsgrunnlag med nøkkeltall for kontrollert
bestandsutvikling. Internettsidene gir nå informasjon til målgruppene. Nøkkeltall
rundt de forhold som negativt kan påvirke elgstammen står sentralt.
d. ”Vegetasjonsanalyser med hjorteviltuthegninger” med følgende mål ”Mot en
bærekraftig forvaltning av elg, hjort og deres beitegrunnlag”. ERRØ har i
samarbeid med NINA satt i gang prosjektet som samlet skal få montert 15 uthegninger
der hver kommune får minimum 2. Midler til prosjektet er gitt, ref. informasjon gitt
under hovedpunktet økonomi. I 2010 er det lagt grunnlag for at vi på våren 2011 har
satt opp og klassifisert 9 uthegninger.
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e. Webside / Internett - www.elgregin.no - som informasjonskanal videreutvikles.
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 188 jaktlag og ca. 2.000 jegere. Hertil er løsningen
viktig for kommunene som gir ERRØ det økonomiske grunnlag for sin virksomhet.

f. Hjortelusflua – Veterinærinstituttet følger utviklingen og ERRØ gir sin støtte til
dette. Registrerer nå observasjoner av hårløs elg, og vurdering av omfanget av
hjortelusflue på alle skutte dyr. Registreringen av dette skjer på jaktlagenes SETT
ELG – skjema.
Jaktlagene fikk i tillegg oppdrag å levere skinnlapp på 20 x 20 cm fra første jaktukes
skutte dyr. Registrering med blant annet type dyr og hvor elgen ble felt fulgte
skinnlappen.
g. SETT ELG registreringer – Nye registreringer er fra 2010 lagt inn under jaktlagenes
forpliktelse til registrering. Følgende ble fra år 2010 registrert:
- observert eller skutt hårløs elg,
- vurdering av omfanget av hjortelusflue på skutt elg og
- gevirenes størrelse på alle okser.
2. Utvidet jakttid.
Jakt i november benyttes av 27 av 28 vald / jaktfelt og 54 % av jaktlagene. Følgende andel skjedde
i utvidet jakttid (november):
- innsatsen 9,1 %, observasjoner 10,1 % og avskyting 9,9 %.
Det er ikke registrert negative forhold knyttet til utvidet jakttid. Den utvidede jakttid er vedtatt
gjeldende frem til 2012.
3. Observasjoner av rovdyr og hjort.
Det ble i 2010 observert flere rovdyr – ingen bjørn men 11 ulver og 4 gauper (1 bjørn, 4 ulv og 2
gauper i 2009).
Hjorten i ferd med å etablere seg. Det ble observert 30 hjort (15 i 2009 og 10 i 2008).
4. Aktivitetsplan. Aktivitetsplan for 2011 vil bli avklart og behandlet på årsmøte 16. februar 2011.
5. Mål for videre forvaltning. Registrerer stabil bestand som med kvoteøkning på 8,9 % i 2010 vil
få en redusert bestand i 2011. Produksjonen er stabil og tilfredsstillende. Kjønnsfordelingen stabil
og god. Vektene er lave i 2010. Over tid registrerer vi negativ trend. Noen områder har

stabilt lavere vekter en snittvekta.
På årsmøte 16. 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.
6. Presentasjoner og deltakelse:
 Hjortevilt 2010 – 5.-6. mai – Sten Ivar og Lars-Ole
 Årsmøte i Fet & Sørum Øst elgvald - april – Lars-Ole
 Fagsamling om viltforvaltning - Fylkesmannen Hedmark – 2. desember – Lorentz og Lars-Ole
Lorentz Sæthern
Leder
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