Aurskog-Høland Elgforvaltningsråd
Referat årsmøte i Elgforvaltningsrådet 2014
Sted:

Rådhuset Bjørkelangen, Formannskapssalen

Til stede:

Fredrik Gedde, Aksel Odd Haneborg, Ragnar Heide, Kristian Holt, Jon Kristian
Kolstad, Knut Lundin, Ole Edward Hagen, Leif Reier Tønneberg, Kåre Skedsmo, Jørn
Ragnvald Skullerud, Per Steinar Slang, Frode Solheim, Mads Wiel, Jon Østreng,
Viltnemd v Asle Varnås, Kommune v Stian Sandbekkbråten. Sekretær Sten Ivar
Tønsberg

Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent uten kommentarer.
2. Konstituering av årsmøtet 2014
Jørn Skullerud leder møtet, Sten Ivar Tønsberg referent.
3. Årsberetning 2014
Godkjent.
4. Regnskap 2014
Godkjent uten kommentar og godkjent av resvisor.
5. Valg
a. Arbeidsutvalg
Sittende medlemmer Jørn Ragnvald Skullerud, Frode Solheim, Kåre Skedsmo og Jon
Kristian Kolstad gjenvalgt uten protester. Mads Wiel går ut pga lang fartstid, Ole
Edward Hagen går inn i han sted.
b. Valgkomite
Sittende medlem Per Steinar Slang gjenvalgt uten protester, Ragnar Heide og Mads
Wiel går inn som nye medlemmer.
c. Revisor
Gjenvalg av Ole Edward Hagen
d. Representant til Elgregionråd Øst
Gjenvalg av Rolf Holm
6. Presentasjon av nye medlemmer og takk til avtroppende.
Didrik Holmsen og Jan Sofus Haugen (ingen møtt) avtrer og Ragnar Heide overtar som
representant for Elgheia og Jon Østreng for Dalsroa.
7. Gjennomgang av elgjakta 2014
Sten Ivar gikk igjennom observasjoner og avskyting i 2014.
- Produksjonen har gått ned fra 2013.
- Forholdet ku-okse ser ut til å ha stabilisert seg midlertidig. Fortsatt ønskelig med
flere okser.
- Bestandsnedgangen ser ut til å ha stoppet opp. Økning i antall eldre dyr i stammen.
- Slaktevektene har hatt en positiv økning fra 2013.
- Litt høy avskyting av hanndyr, ellers er avskytingen i henhold til planen.
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8. Kvoter og avskyting 2015
Diskusjon om hva som er igjen av kvote og hva som faktisk kan felles etter bestandsplanen.
Det skal tilstrebes en jevn avskyting i perioden, men bestandsplanen åpner for at jaktfeltene
årlig kan overskride tredjeparten av totaltildelingen med 10 % så lenge totalt antall felte dyr i
perioden ikke overskrides.
Eksempel: ved en totalkvote for et jaktfelt på 90 dyr kan 30 dyr felles årlig. Om ikke alle dyr
felles år en eller to, kan maksimalt 3 ekstra dyr, eller 10 prosent av 30, felles siste året.
-

Andel skutte eldre dyr bør fortsatt holdes lavt inntil vi ser at stammen øker.
Skjev avskyting av 1,5 åringer må rettes opp, eller hvertfall ikke gjøres verre.
Andel skutte eldre hanndyr bør ikke økes.
Innspill til ny bestandsplan i 2016 bør diskuteres.
Det bør sendes ut en klar oversikt over hva som står igjen og hva som kan felles.
Mange jaktfelt sitter igjen med mange dyr som ikke er skutt og det må passes på at
det ikke felles feil i forhold til type dyr og kjønn. 72 % ungdyr/kalv, 13 % eldre okse
og 15 % eldre ku i avskytingen.
Vurdere møte om kvoter og avskyting i august, litt etter hvordan utviklingen er med
tanke på hårløs elg.

9. Aktivitetsplan og budsjett 2015
a. Hvilke aktiviteter ønsker vi å avholde/delta på i 2015?
Leder deltar på Hjorteviltseminar på Gardemoen.
Jaktaften i august med foredrag av Gunnar Glörsen, Svenske
jegerforbundet og Knut Madslien, Veterinærinstituttet.
Jaktlederkurs, høre med skogbrukets kursinstitutt.
Parteringskurs, høre med Tor Åge Veiby.
Forsøke å få i gang noe rundt opplæringsjakt, tilbud til
jegerprøvekandidater.
10. Eventuelt:
Urovekkende utvikling av hårløse elger. Veterinærinstituttet er på saken og har flere ønsker i
forbindelse med videre registrering av dette. Et ønske om å felle en til to hårløse elger for
prøvetagning bør primært skje i de deler av kommunen med høy elgstamme.

Med hilsen
Elgforvaltningsrådet i Aurskog-Høland
Jørn Ragnvald Skullerud
Leder

Sten Ivar Tønsberg
Sekretær
918 47477
sten.ivar.tonsberg@stangeskovene.no

