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Elgregionråd Øst
(ERRØ)

• 2 fylker

• 7 kommuner

• 29 vald / jaktfelt

• 194 jaktlag

• ca. 2.000 jegere

• 2.104.105 daa.
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• 2.104.105 daa.

• I 2013:
- Kvote        1.084 elg
- Skutt 911   " .

I ERRØs periode 
på 13 år er det 
skutt          14.190 elg.



2

Det startet i 1992

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

• Ny kommunelov og organisasjons-
utvikling preget elgforvaltningen 
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utvikling preget elgforvaltningen 
vesentlig i nittiårene

• Valdene ble etablert og noen 
kommuner samordnet disse
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Formell etablering

• Elgregionråd Øst fikk sin formelle 
etablering i 2001

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

• Påvirke forvaltningen av felles 
elgstamme

• Langsiktig forvaltning for stabil 
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• Langsiktig forvaltning for stabil 
produksjon og høy avkastning

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

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

31. januar 2013
Elgreginråd Øst

7

vedrører elgforvaltningen
• ivareta medlemmenes interesser 
vedrørende elgforvaltningen, 
herunder forhold til rovvilt
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Styret

• 6 medlemmer, et medlem fra hver 
kommune. Hertil kan leder komme om 
utvalgte medlemmmer ikke blir valgt 
som leder.
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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 
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• Bjørn Halfdan Ruud    - Kongsvinger 
• Rolf Th. Holm - Aurskog-Høland 
• Anders Kjuus - Nes

Revisor:
• Lars Henrik Sundby

Støtte med div. tjenester:
• Lars-Ole Jørgensen
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Elgregionråd Øst - 2013
Arealgrunnlag

688202

802542 EIDSKOG                     -  7 vald
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159708140138 106900

206615
 SØR-ODAL                  -  3 vald

 KONGSVINGER          -  1 vald

 NES                              -  3 vald

 FET / SØRUM               - 1 vald

 AURSKOG-HØLAND - 14 jaktfelt

 

   Totalt areal ca.  2 104 115 daa
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Noen arbeidsoppgaver

• Bedre rutiner for innsamling av data

• Videreutvikle informasjonsgrunnlaget 
med nøkkeltall for kontrollert 
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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 NINA
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• Prosjektavklaring med NINA 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
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grunnlag for prosjektene

• Større prosjekter kan dekkes 
økonomisk fra fylkeskommunale- og 
sentrale prosjektmidler.
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Vedlegg til bestandsvurdering etter jakta i 2013      
 Skal behandles på ERRØs årsmøte 20. mars. 

 

Råd fra Elgregionråd Øst (ERRØ) for videre forvaltning. 
 

Elgregionråd Øst (ERRØ) vil på bakgrunn av sine vurderinger anbefale følgende mål for kvoter og 

avskyting i 2014: 

� KVOTE - Samme kvotenivå som i 2013 vil for flere vald / jaktfelt resultere i at bestand reduseres 
ytterligere. Målsatte bestandsreduksjoner er i noen områder nådd, og det registreres noen som har 

meget svak bestand. Vi ser også det motsatte.  

� AVSKYTING – Det har vært grunnlag for å redusere bestanden, og dette har i de siste årene 

skjedd ved høy andel produksjonsdyr. Avskyting av eldre dyr redusert fra 37 % i 2012 til 34 % i 

2013. Det er behov for en reduksjon ned til 25 % hvorav okse er redusert til 10 %..  

Svake produksjonsdyr bør fortsatt prioriteres ved avskyting, men bør begrense dette til de virkelig 

svake kuene.  

Det finnes kun ett område som kan forsvare sterkere uttak, og det er Fet & Sørum. 

� PRODUKSJONSDYR – Forholdet ku / okse har endret seg fra 1,83 i 2011 til 2,46 i 2013. Vi ser 

en svak oksebestand i forhold til bestanden av kuer.  
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en svak oksebestand i forhold til bestanden av kuer.  

� KJØNNSFORDELING - Kjønnsfordeling målsettes med 1½ åringer og eldre. Målet bør være 

prosentandel 50 / 50 for ku / okse, men det er 40 / 60. Av den grunn er oksebestanden sterkt 

redusert.  

� VEKTER - Vi har registrerer en negativ vektutvikling over tid. I år 2011 kom vektene opp på 

snittnivå i ERRØs funksjonstid, og i 2012 har vi vekter på sammen nivå som i 2005 – meget gode. 

I 2013 er vektene meget negative. Vi bør som tidligere kartlegge områdenes vekter. 

� NEDKLASSIFISERING – Det registreres at nedklassifisering har negative effekter på 
bestanden. Dette ved at bestanden av eldre dyr som er svak blir ytterligere belastet. ERRØ vil av 

den grunn anbefale at hverken okse eller ku nedklassifiseres.  
Om man fortsatt velger nedklassifisering anbefaler vi at grensen settes til 140 kg for både ku og 

okse. Piggokser resulterer i de fleste nedklassifiseringer, og igjen anbefales det å begrense 

nedklassifiseringene ved å sette en vektgrense på 170 kg for nedklassifisering av piggokse dersom 

jaktlaget har eldre okse igjen på kvoten. 

Okse skutt i desember uten gevir bør absolutt ikke nedklassifiseres.  
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Anbefalte mål for kvoter og avskyting: 
 

Målgruppe 2013 2014 

Kvote I 2012 ble kvotegrunnlaget 1670 daa. pr. dyr etter en 
kvotereduksjon på 5,6 %.                                                                                                               
I vald og jaktfelt varierer arealgrunnlaget fra 1067 til 2777 daa.  
Kvotens arealgrunnlag kan med fordel justeres mot 1700 daa. i 
flere områder. 
Arealgrunnlag pr. dyr bør sees i sammenheng med tettheten av 
elg målt i timer pr. observasjon.                                                           
Vektnivået på ungdyr og bestandens størrelse bør også vurderes. 

 

I 2013 ble kvotegrunnlaget 1941 daa. pr. dyr etter en 
kvotereduksjon på 13.8 %.                                                                                                                                                                  
I vald og jaktfelt varierer arealgrunnlaget fra 1318 til 3193 daa.  

Kvotens arealgrunnlag kan med fordel justeres mot 
1800 daa. i flere områder. 
Arealgrunnlag pr. dyr bør sees i sammenheng med tettheten av 
elg målt i timer pr. observasjon. 
Vektnivået på ungdyr og bestandens størrelse bør også vurderes. 

Eldre dyr Prosent av skutte dyr:   Ku 15  /  Okse 14 
Deler av kvoten kan holdes igjen for å oppnå ønsket 
fellingsprosent. 
Alternativt kan det styres med restkvote. 

 

Prosent av skutte dyr:   Ku 15  /  Okse 10. 
Deler av kvoten kan holdes igjen for å oppnå ønsket 
fellingsprosent. 
Alternativt kan det styres med restkvote. 
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Kalv 

 

Egen vurdering Egen vurdering 

Kjønnsfordeling 

 

Ku / okse  -  47 / 53  (1½ år og eldre)   Ku / okse  -  51 / 49  (1½ år og eldre). 

Nedklassifisering  150 kg. eller piggokse. 
Veier piggoksen over 180 kg. nedklassifiseres den ikke om man 
har eldre okse igjen på kvoten. 
Okse uten gevir i desember nedklassifiseres ikke. 
Ku 150 kg. 

Det anbefales, gjeldende fra år 2014, at hverken ku 
eller okse nedklassifiseres.  
 

Om man velger fortsatt nedklassifisering anbefales: 

Ku       - Maksimalt 140 kg. 
Okse    - Maksimalt 140 kg eller pigg. 
Veier piggoksen over 170 kg nedklassifiseres den ikke om man 
har eldre okse igjen på kvoten. 
Okse uten gevir i desember nedklassifiseres ikke. 
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Prosjekter / arbeidsplan i 2014 
 

� Kvalitetssikring av registreringsarbeidet med «SETT ELG» 

� Gode rutiner for registrering av data i «SETT ELG» på jaktlag- og valdnivå.  

� Dataregistreringen med grunnlag for analyser og utarbeidelse for bærekraftige bestandsplaner.  

� «SETT ELG» er et dynamisk verktøy som vi ønsker å videreutvikle slik at parametere som påvirker elgstammen 

tas vare på. 

� Vi ønsker å bedre jaktlagenes mulighet til god informasjon om skade eller andre forhold knyttet til skutt elg og 

observasjoner under jakta.  

� Hjorteviltregisteret 

Registeret skal benyttes. Hvem skal registrere? 

� Videreutvikle informasjonsgrunnlaget 

All tilgjengelig informasjon som er knyttet til elgbestanden i vårt område systematiseres og legges ut på vår 

internettside:  

� Nøkkeltall for kontrollert bestandsutvikling. 

� Parametere som påvirker utviklingen av en sunn elgstamme. 

� Beitegrunnlaget for områdenes bestandsutvikling. 

� Vegetasjonsanalyser med hjorteviltuthengninger 

� Et samarbeidsprosjekt mellom ERRØ og NINA der målet har vært å etablere et sett med studieområder, 

kvantifisere den kortsiktige effekten av hjorteviltbeiting, studere de langsiktige endringene i plante-
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kvantifisere den kortsiktige effekten av hjorteviltbeiting, studere de langsiktige endringene i plante-

sammensetningen, og benytte denne kunnskapen til å si noe om bærekraftige hjortevilttettheter i området.  

� Det er nå etablert 16 uthengninger som er 20 x 20 meter med referanseflater. Uthengningene er fordelt i alle 

kommunene innenfor ERRØ på en slik måte at de er representative for vårt forvaltningsområde.  

� Prosjektarbeidet vil medføre registrering og studie ilpt. av prosjektperioden som er 20 år. 

� Vektutvikling – beitegrunnlag 

� Et prosjekt som gir informasjon om utsatte områder hvor elgbestanden avviker fra andre områder innenfor 

ERRØ.  

� Etter hvert som vi får bedre datagrunnlag med flere referanser vil vi med større sannsynlighet kunne gi 

kvalitetssikrede anbefalinger for forvaltningen.  

� Videreutvikling av hjemmesiden www.elgregion.no 

Nyhetsside følges opp. Hjemmesiden vil bli utviklet og all tilgjengelig informasjon om ERRØ presenteres her.  

� Hjortelusflua 

Her følger vi utviklingen. Med bakgrunn i registreringer vil tiltak bli vurdert. Vil fortsette samarbeidet med 

Veterinærinstituttet som har ressurser for oppfølging.  

� Ulv 

Vi registrerer økt aktivitet av ulv innenfor ERRØ sitt område. Ulvens betydning vil bli fulgt opp. 


