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Elgregionråd Øst
• 2 fylker

• 7 kommuner

• 29 vald / jaktfelt

• 190 jaktlag

• ca. 2.000 jegere

• 2.101.057 daa.

• I 2011:
- Kvote     1.333 dyr
- Skutt 1.150   " .
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Det startet i 1992

• Større grunneiere fra kommunene 
Aurskog-Høland, Eidskog, 
Kongsvinger, -es og Sør-Odal kom 
sammen

• Formålet var å få bedret 
oksebestanden
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• Årlig har det vært samlinger der 
felles mål for forvaltningen har stått 
sentralt

• -y kommunelov og organisasjons-
utvikling har preget elgforvaltningen 
vesentlig i de siste årene

• Valdene ble etablert og noen 
kommuner har samordnet disse
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Formell etablering

• Elgregionråd Øst fikk sin formelle 
etablering i 2001

• Målgruppen var driftsplanområder / 
vald innen hele / deler av nevnte 
kommuner
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Formål

• Påvirke forvaltningen av felles 
elgstamme

• Langsiktig forvaltning for stabil 
produksjon og høy avkastning

• Dette tilpasset bæreevne i forhold til 
skade på jord, skog og i trafikk



19. februar 2012
Elgreginråd Øst

6

Elgregionråd Øst skal

• utarbeide veiledende målsetting for 
elgbestanden og
- komme med forslag til 

stammens størrelse
- samordne forvaltningsrammer,

herunder avskytningsregler
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Elgregionråd Øst skal
• sikre samordnet informasjon om 

elgstammen

• være kontaktforum  i saker som 
vedrører elgforvaltningen

• ivareta medlemmenes interesser
vedrørende elgforvaltningen, 
herunder forhold til rovvilt



19. februar 2012
Elgreginråd Øst

8

Styret

• 6 medlemmer, et medlem fra hver 
kommune. Hertil kan leder komme om 
utvalgte medlemmmer ikke blir valgt 
som leder.

• Styret velges av deltakende vald i hver 
kommune

• Årsmøte består av - styret samt en fra 
hver kommune
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Representantene i Elgregionråd Øst

Styret:
• Lorentz Sæthern      ( leder ) - Eidskog
• Sten Ivar Tønsberg  (nestleder) - Stangeskovene
• Ole Henning Hoel   (kasserer) - Fet & Sørum
• Arvid Moss - Sør-Odal
• Bjørn Halfdan Ruud    - Kongsvinger 
• Didrik Holmsen - Aurskog-Høland 
• Anders Kjuus - -es

Revisor:
• Lars Henrik Sundby

Støtte med div. tjenester:
• Lars-Ole Jørgensen
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Elgregionråd Øst - 2011
Arealgrunnlag

815245

206615

103700

675651

140138 159708

 EIDSKOG                     -  7 vald

 SØR-ODAL                  -  3 vald

 KONGSVINGER          -  1 vald

 NES                              -  3 vald

 FET / SØRUM               - 1 vald

 AURSKOG-HØLAND - 14 jaktfelt

 

   Totalt areal ca.  2 101 057 daa
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-oen arbeidsoppgaver

• Bedre rutiner for innsamling av data
• Videreutvikle informasjonsgrunnlaget 

med nøkkeltall for kontrollert 
bestandsutvikling

• Metodisk undersøkelse av elgbeiteskader
• Vektutvikling – beitegrunnlag avklares i 

eget prosjekt
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Arbeidsoppgaver 
forts.

• Kontakt med og innsamling av data fra 
pågående prosjekter med -I-A

• Prosjektavklaring med -I-A der ulvens 
betydning står sentralt

• Gjennomføre prosjekt for å finne balanse 
mellom beiteskader og elgbestanden
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Økonomi

• Fonds- og rentemidler fra 
kommunene kan gi økonomisk 
grunnlag for prosjektene

• Større prosjekter kan dekkes 
økonomisk fra fylkeskommunale- og 
sentrale prosjektmidler.
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Anbefalte mål for kvoter og avskyting: 

Målgruppe 2011 2012 

Kvote  
I 2010 ble kvotegrunnlaget 1471 daa. pr. dyr etter en 
kvoteøkning på 8,9%.                                                                                                                 
I vald og jaktfelt varierer arealgrunnlaget fra 1120 til 2083 
daa.  
Kvotens arealgrunnlag kan med fordel justeres ned mot 1600 
daa. i flere områder.                                                                                                             
Bak hvert skutte dyr i 2010 var det 1610 daa, en reduksjon på 
99 daa.                                                                                      
Arealgrunnlag pr. dyr bør sees i sammenheng med 
elgtettheten målt i timer pr. observasjon.                                                                
Vektnivået på ungdyr og bestandens størrelse bør også 
vurderes.                                                                      
Ovenstående resulterer i en redusert elgstamme som mange 
tror er nødvendig grunnet beitegrunnlaget.   

I 2011 ble kvotegrunnlaget 1576 daa. pr. dyr etter en 
kvotereduksjon på 6,5 %.                                                                                                
I vald og jaktfelt varierer arealgrunnlaget fra 996 til 2083 
daa.  
Kvotens arealgrunnlag kan med fordel justeres mot 1600 
daa. i flere områder. 
Arealgrunnlag pr. dyr bør sees i sammenheng med 
elgtettheten målt i timer pr. observasjon.                                                           
Vektnivået på ungdyr og bestandens størrelse bør også 
vurderes. 

Eldre dyr Prosent - Ku 16  / Okse 16 Prosent av skutte dyr:   Ku 16  /  Okse 16 
Deler av kvota kan holdes igjen for å oppnå ønsket fellingsprosent. 

Alternativt kan det styres med restkvote. 
Kalv Minimum 25 % Egen vurdering 

Kjønnsfordeling Ku / okse  -  47 / 53  (1½ år og eldre)   Ku / okse  -  47 / 53  (1½ år og eldre)   
-edklassifisering okse 150 kg. eller piggokse. 

Veier piggoksen over 180 kg. nedklassifiseres den ikke 
om man har eldre okse igjen på kvoten. 

150 kg. eller piggokse. 
Veier piggoksen over 180 kg. nedklassifiseres den ikke om man har 

eldre okse igjen på kvoten. 
-edklassifisering ku 160 kg. 150 kg. 
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Prosjekter / arbeidsplan i 2012
� Bedre dataregistreringen i jaktlag, vald / jaktfelt til kommunene. Videreføres for 

kvalitetssikring med flere kontroller ved registrering av informasjon i SETT ELG. 

Bedre jaktlagenes mulighet til god informasjon om skade eller andre forhold knyttet til 

skutt elg.  

� Videreutvikle informasjonsgrunnlag med nøkkeltall for kontrollert 
bestandsutvikling. Fungerende internettside gir nå informasjon til målgruppene. 

Nøkkeltall rundt de forhold som negativt kan påvirke en sunn elgstamme står sentralt. 

En viktig parameter er beitegrunnlaget for områdenes bestandsutvikling.  

� ”Vegetasjonsanalyser med hjorteviltuthegninger” er det prosjektet ERRØ satser på 
i samarbeid med NINA. Det er planlagt 15 uthegninger (20 x 20 meter) med minimum 

2 i hver kommune. Målsetning er å etablere et sett med studieområder, kvantifisere 

den kortsiktige effekten av hjorteviltbeiting, studere de langsiktige endringer i 

plantesammensetning og benytte denne kunnskap til å si noe om bærekraftige 

hjortevilttettheter i området. Etableringen av uthegningene er på gang og vil bli 

videreført. De 7 siste uthegningene settes opp innen utgangen av juni 2012. 

� ”Vektutvikling – beitegrunnlag”. Et prosjekt som gir informasjon om utsatte 
områder. Data gir også informasjon om noen områder vi bør følge opp med 

uthegninger. 

� www.elgregion.no - Er og vil bli videreutviklet. Nyhetsside følges opp.  

� Hjortelusflua - følge utviklingen ved registreringer og vurdere tiltak. Vil samarbeide 
med Veterinærinstituttet som har resurser for oppfølging. 

� Følge opp ulvens betydning. Vi registrerer økt aktivitet. 


