Elgregionråd Øst

16. februar 2012

Årsmøte og Informasjonsmøte
i Elgregionråd Øst (ERRØ) avholdt på
Eidskog - (ordfjeld – onsdag 15.2.2012

Referat fra:

Årsmøte kl. 16:00 – 17.30 - Årsmøtedelegater var:
Lorentz Sæthern
Didrik Holmsen
Ole Henning Hoel
Hallstein Flesland
Bjørn Halvdan Ruud
Jens Chr. Delphin
Anders Kjuus
Thomas Stang
Roar Sander
Andre:

Sak 1.

Lars-Ole Jørgensen
Fredrik Aalerud

- Eidskog
- Aurskog-Høland
- Fet & Sørum
”
- Kongsvinger
”
- Nes
- Sør-Odal
”
(sekretær)
Aurskog-Høland

Valg av møteleder og referent
Henholdsvis Lorentz Sæthern og Lars-Ole Jørgensen ble valgt.

Sak 2.

Årsmelding og regnskap for 2011
•
•

Sak 3.

Årsmeldingen, som blir tilgjengelig på ERRØs nettside, ble tatt til etterretning og godkjent
uten endring.
Regnskapet og revisjonsberetning ble fremlagt og godkjent.

Budsjettforslag og arbeidsplan for kommende år
Budsjettet i 2012 er preget av investeringsfasen til prosjektet ”Vegetasjons-analyser med
hjorteviltuthegninger”, ref. punkt 3 C. Søknad om naturforvaltningstilskudd - viltformål er
sendt til fylkeskommunene Akershus og Hedmark. Et prosjekt vi fikk midler til i 2010 og
2011. Positiv behandling gir kr. 105.000,- fra fylkeskommunene i 2012, og da gjenstår det kr.
60.000,- som vi forventer å få i 2013. ERRØ vil da ha fullfinansiert investeringsmessig et
prosjekt som vil leve i 20 år. Kommunene har tidligere gitt sitt bidrag til prosjektets
investeringsfase. Til drift og andre prosjekter er det søkt om kr. 48.000,- fra kommunene.
Budsjett i 2012 med samlede inntekter på kr. 153,000,- og utgifter på kr. 146.000,- ble
vedtatt.
Prosjekt- og aktivitetsplan ble også vedtatt, og det inneholdt:
A. Bedre dataregistreringen i jaktlag, vald / jaktfelt til kommunene.
B. Videreutvikle informasjonsgrunnlag med nøkkeltall for kontrollert
bestandsutvikling.
C. ”Vegetasjonsanalyser med hjorteviltuthegninger” er det prosjektet ERRØ satser på
i samarbeid med (I(A.
D. ”Vektutvikling – beitegrunnlag”.
E. www.elgregion.no - Er og vil bli videreutviklet. Nyhetsside vurderes.
F. Hjortelusflua - Fortsatt samarbeid med Veterinærinstituttet.
G. Følge opp ulvens betydning. Vi registrerer økt aktivitet.

Sak 4.

Mål for elgbestanden og retningslinjer / råd for videre elgforvaltning
Dokumentet ”Råd fra Elgregionråd Øst (ERRØ) for videre forvaltning” som inneholdt avsnitt
om kvote, avskyting, produksjonsdyr, kjønnsfordeling, vekter og nedklassifisering ble
behandlet og vedtatt. Dokumentet vil sammen med bestandsvurdering bli tilgjengelig på
ERRØs nettside.
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Følgende råd ble vedtatt gitt for jakt i 2012:
Anbefalte mål for kvoter og avskyting:
Målgruppe
Kvote

2011

2012

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.
Prosent av skutte dyr: Ku 16 / Okse 16

Eldre dyr

Prosent - 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.

(edklassifisering ku

Sak 5.

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

160 kg.

150 kg.

Innkomne saker
Utvidet jakttid gjeldende fra 2012 ble tatt opp.
Bakgrunnen er at det ved spørsmål om jakttid gjeldende fra år 2012 kommer informasjon om
at det ikke blir endringer. Sentralt har man forlenget basis for gjeldende jakttid i 2007 – 2011
med 5 år uten å ta med godkjent utvidet jakttid. For å få utvidet jakttid må kommunene søke.
Med andre ord registrerer vi at ingen av høringsuttalelsene knyttet til elg er vurdert som
grunnlag for endring.
Til årsmøte ble følgende forslag til vedtak fremmet og vedtatt:
Med bakgrunn i ERRØ sin høringsuttalelse pr. 7. september 2011 for ny Hjorteviltforskrift
gjeldende for perioden 2012 – 2017 henstiller årsmøtet kommunene innenfor ERRØ sitt
område å søke Fylkeskommunene i Akershus og Hedmark om jakttid, minimum tilsvarende
det de enkelte kommuner har hatt i inneværende periode. ERRØ kan bistå kommunene
med å underbygge og utforme søknadene.
Årsmøte gav m.a.o. signal om at det var ønskelig at kommunenes søknader:
- primært følger ERRØs anbefaling og ønske om jakt til 23. desember og
- subsidiært sikrer minimum 14 dager i november.

Sak 6.

Valg iht. vedtektene (leder, nestleder, sekretær, kasserer, revisor)
Årsmøtet vedtok følgende valg:
Leder:
Lorentz Sæthern p.vara.: Svein Olaf Sæter
- Eidskog
o
(estleder: Sten Ivar Tønsberg ” : Bjørn Lybæk
- Stangeskovene
o
Kasserer: Ole Henning Hoel
” : Aud Raasok
- Fet & Sørum
o
Styremedl.: Arvid Moss
” : Thomas Stang
- Sør-Odal
o
”
: Bjørn Halfdan Ruud ” : Jens Chr. Delphin
- Kongsvinger
o
”
: Didrik Holmsen
” : Mads Wiel
- Aurskog-Høland
o
”
: Anders Kjuus
” : Tom Roterud
- Nes
o
Revisor:
Lars Henrik Sundby
Lars-Ole Jørgensen ble som tidligere år engasjert til sekretærtjenester med mer.
o

Det bemerkes at valdene i hver kommune selv har ansvar for å velge styrerepresentant med
personlig vararepresentant til ERRØ.
Valgperioden i ERRØ er ett år, uavhengig av eventuelle endringer organisatorisk i
kommunene.
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Eventuelt
Omfanget av dokumenter og oppsett for vurdering og utvikling.
Det ble oppfordret til at dokumentomfanget begrenses og at utviklingen i ERRØ, kommunene
og vald / jaktfelt følges opp med enklere oppsett.

Lars-Ole Jørgensen
referent
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Informasjonsmøte onsdag 15. februar kl. 18:30
Innbydelse til informasjonsmøte ble sendt til alle vald (jaktfelt i A-H) tilknyttet Elgregionråd Øst
(ERRØ), representanter med fagansvar for elgforvaltning i kommunene, representanter fra
fylkeskommunen i Akershus og Hedmark samt representanter fra fylkesmennene Oslo / Akershus og
Hedmark.
Deltakerliste avslutter referatet fra informasjonsmøtet.
1. Lorentz Sæthern – leder i ERRØ
ønsket velkommen og orienterte om:
• Programmet for kvelden og
• noe informasjon fra årsmøtet som ble holdt tidligere samme dag, viser til referat fra årsmøte
som er en del av dette referat.
3. Hilde Birkeland – Akershus fylkeskommune var forhindret til å komme til en planlagt
orientering om fylkeskommunene aktiviteter.
Planlagt presentasjon ble oversendt og ble benyttet av Lorentz Sæthern orienterte.
4. Knut Madslien – Veterinærinstituttet ble forhindret av sykdom og samme løsning hadde vi her.
Lorentz Sæthern orienterte på grunnlag av en foreløpig rapport om de skinnlappene med hjortelusflue
vi samlet første jaktuke i 2010 ble gitt.
5. Øystein Toverud – Utmarksavdelingene fir Akershus og Østfold
I hovedsak kan jeg nevne:
- Bestanden av elg og utvikling ble innledningsvis sammenlignet mot andre områder som følge opp
av utmarksavdelingen.
- Vi fikk informasjon om et ulverevir på ca 300 000 daa med ca 8 ulv og utviklingen innenfor dette
område.
- Avskytingen innenfor dette område der man hadde et klart behov for å styrket området med
produksjonsdyr (eldre kuer).
Øysteins presentasjon blir tilgjengelig på www.elgregion.no .
5. I kaffepausen ble det vist bilder av elg
som var knipset og samlet av nestleder i ERRØ Sten Ivar Tønsberg.
6. Fredrik Aalerud
Orienterte om jaktform og aktiviteter på Nordfjeld. Eiendommen er på ca. 38.000. Det jaktes
hovedsakelig med bandhund og erfaringene med dette er gode. Det er satt opp 150 jakttårn på
eiendommen for å kunne øke sikkerheten under jakta. Det er registrert ulv (flere observasjoner siste
år), bjørn og gaupe på eiendommen.
6. Undertegnede (Lars-Ole) orienterte om ERRØs utvikling
Spesielt for 2011 viser en rask utvikling mot målsettingen som 81 % av ERRØs område (AurskogHøland, Eidskog og Sør-Odal)satte i 2009 – 2010. Elgbestandens størrelse, i forhold til
beitegrunnlaget, må reduseres med 20 – 30 %. Det ser ut til at man på et tidligere tidspunkt enn
forventet når målet, og det er mulig at avskytingen i denne perioden har belastet produksjonsdyrene
for hardt. Videre ser vi en meget svak produksjon.
Viser til data om utviklingen i ERRØ, kommunene og vald / jaktfelt som blir lagt på ERRØs
nettside www.elgregion.no.
7. Lorentz Sæthern avsluttet ERRØs presentasjoner med noe informasjon fra årsmøte og takk til
deltakere og utleier som var villig til orientering om stedet og slakteriet.
8. Hallstein Flesland
Etter informasjonsmøtet viste Hallstein Flesland oss slaktehuset på Nordfjeld. Anlegget er bygget
for å tilfredsstille Mattilsynet sine krav med separate og lukkede seksjoner for flåing lagring
(kjølerom) og partering. Anlegget er imponerende og sikrer kvaliteten på kjøttet.
En stor takk til (ordfjeld som la til rette med fin servering og praktiske lokaler.
Lars-Ole Jørgensen
referent
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Deltakere:
Lorentz Sæthern (leder)
Didrik Holmsen (styrem.)
Ole Henning Hoel (kasserer)
Hallstein Flesland
Bjørn Halfdan Ruud (styrem.)
Jens Chr. Delphin ( vara.)
Anders Kjuus
(styrem.)
Thomas Stang
(vara.)
Roar Sander
Lars-Ole Jørgensen (sekr.)

Eidskog Søndre driftsplanområde (7)
Elgheia (12)
Fet og Sørum (Øst) elgvald
- ” Speismark, Størmer og Spetdalen
- “ Østre Udnes elgvald (2)
Maarud (1)
Galterud ,Sander og Disenå (2)
- ” -

Eidskog
Aurskog-Høland
Fet & Sørum
- ” Kongsvinger
- ” Nes
Sør-Odal
- ” - ” -

Fredrik Aalerud
Øystein Toverud

Foredragsholder
Foredragsholder

H. R. Astrup – Aurskog-Høland
Utmarksavd. Akershus og
Østfold

Stian Sandbekkbråten
Paal Øyeren
Frank Aulie
Jon Arne Kongtorp
Martin Holtung

Aurskog-Høland kommune
Kongsvinger
Eidskog viltnemnd
Fet viltnemnd
Nes viltnemng

Aurskog-Høland
Kongsvinger
Eidskog
Fet
Nes

Lars Henrik Sundby
Kåre Skedsmo
Kjell-Tore Skedsmo
Bjørn N. Toverud
Rolf Th Holm
Torstein Gjelsvik
Sten Tommy Godtlund
Bernt Brenna
Vidar Huse
Rune Johansen
Rolf L. Sæthern
Hans M. Lindkjølen
Tor Nilsen
Bjørn H. Platek
Øystein Toverud
Terje Verhaug
Kjellvar Moss
Ole Kr. Sigernes
Svein Ivar Sigernes
Gunnar Pedersen
Håkon Røer
Jan Erik Pålerud

Kjølen (2)
- ” - ” Mangenskogen jaktfelt (3)
Setta jaktfelt (4)
Eidskog Nordre (1)
Region Fjeld (2)
- ” Eidskog Midtre (3)
- ” Eidskog Østre (6)
- ” Eidskog Søndre (7)

Aurskog-Høland
- ” - ” - ” - ” Eidskog
- ” - ” - ” - ” - ” - ” - ” - ” - ” Kongsvinger
Sør-Odal
- ” - ” - ” - ” - ” -

Speismark, Størmer og Spetdalen
Galterud ,Sander og Disen (2)
- ” Galterud, Sander og Disen (2)
Galterud, Sander og Disen (2)
Maarud / Sæter (1)
Maarud / Sæter (1)
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