Årsberetning 2014 for Åurskog-Høland elgvald
Organer
På årsmøtet 27.02.2014 var følgende på valg, samtlige gjenvalgt:
Arbeidsgruppe

Jørn Ragnvald Skullerud
Mads Wiel
Jon Kristian Kolstad
Kåre Skedsmo
Frode Solheim

(2010 – d.d)
(2009 – d.d)
(2013 – d.d)
(2013 – d.d)
(2013 – d.d)

Valgkomitè

Didrik Holmsen
Ole Edward Hagen
Per Steinar Slang

(2013 – d.d)
(2013 – d.d)
(2013 – d.d)

Revisor

Ole Edward Hagen

Representant til ERRØ Rolf Th. Holm

Bestandsplan og jakttid
Dagens bestandsplan ble levert og godkjent av kommunen våren 2013. Jakta 2014 var derfor 2. året
av bestandsplan. Planen har bl. annet som formål å stabilisere stammen, samt opprettholde
produksjon og slaktevekter. Avskytingen 2014 på 328 dyr mot 325 dyr i 2013 er et lite steg på vegen
mot det fastsatte målet om en stamme som tåler ca 400 felte dyr årlig. Den største utfordringen med
dagens stamme og bestandsplanens mål, ser ut til å være kjønnsfordelingen og her har vi en jobb å
gjøre i 2015 og antagelig i årene fremmover.
2014 ble det første året med en utvidet jakttid på nesten 2 måneder. Vi anmodet for andre gang
(første gang var i 2012) kommunen om å søke om utvidet jakttid til den 23. desember våren 2014.
Dette gikk igjennom både viltnemd og formannskap. Vi avholdt et ekstraordinært årsmøte i mai hvor
vi vedtok noen endringer på vedtektene, og vi fikk endelig beskjed fra Akershus fylkeskommune 30.
september om at jakttiden på elg i Aurskog-Høland strekker seg fra 5. oktober til 23. desember.
Elgforvaltingsrådets sekretær mottok noen muntlige bekymringsmeldinger rundt dette fra både
turgåere og småviltjegere i forkant av jakta. Under og etter selve jakt har det foreløpig ikke kommet
inn noen meldinger om problemer med utvidet jakt.

Avskyting 2014 og sett-elg data
Av en samlet utdelt kvote på 391 dyr ble det i 2014 skutt 328 dyr, noe som gir en fellingsprosent på
84 %. Etter nedklassing fordeler avskytingen seg på 15 % eldre okse, 13 % eldre ku og 73 % ungdyr og
kalv. Dette er noe i overkant av bestandsplanens ramme for okse (13 %), mens det er innenfor på ku
og ungdyr/kalv. Avskytingen av 1,5 års okse i forhold til 1,5 års ku er som i 2013 på 58 % hanndyr.
Dette er langt utover det bestandsplanen setter som ramme og blir ekstra feil når ku/okse forholdet
er på 2,34 ku per okse mot et mål på under 2. Dette må det gjøres grep rundt i 2015.
Antall skutte kalver har gått ned fra høye 30 % i 2013 til 22 % i 2014. En grunn til denne reduksjonen
kan være en lavere produksjon i 2014. Totalt hadde 59 % av kuene kalv i 2014 mot høye 75 % i 2013.
Videre hadde hver kalveku i gjennomsnitt 1,24 kalv mot 1,36 i 2013. Etter et år med høy produksjon

er det ikke unormalt at det kommer år hvor flere av kuene tar et ”hvileår”, vi satser derfor på at
produksjonen tar seg opp igjen i 2015.
Sett-elg pr jegerdøgn indikerer en svært liten nedgang i stammen fra 2013, men med tanke på lavere
produksjon og færre kalver i stammen, viser denne en oppgang av eldre dyr, både hann og hunn.
Dette er svært positivt og er den første oppgangen av observerte hunndyr siden 2012 og hanndyr
siden 2007 (!). Variasjonen mellom jaktfeltene er imidlertid ganske betydelig, og flere av jaktfeltene
med normalt høy elgstamme har opplevd en nedgang i forhold til tidligere år. Grunn til dette blir
spekulasjoner, men man kan på en side tenke seg dette er et resultat av høyere avskyting i disse
områdene over tid. En annen grunn kan være færre kalver i de antatt høyproduktive områdene.
Erfaring fra tidligere viser at produksjonen kan svinge mer i åker og bygdeområder enn i mer typiske
skogsområder. De senere årene er det spesielt skader på åker og nærvær av elg i bygdesentrum og i
forhold til trafikk som har vært konfliktområder. En nedgang her er derfor kjærkomment. Data fra
flere av skogområdene indikerer også en økning av produksjonen her, noe som kan indikere et lavere
rovvilttrykk, spesielt mot hva vi opplevde i 2013 hvor et enkelt jaktlag fant 10-12 døde elgkalver
innenfor sitt jaktterreng i løpet av høsten. Slaktevekter for både kalv og eldre dyr peker oppover i
2014, noe som er svært bra da vektene i 2013 var historisk lave. Ungdyr av 2014 er kalver av 2013, og
vektene her henger naturlig igjen fra lavvektsåret 2013. Det ble gjennom jakta og på nyåret observert
og skutt flere hårløse elger. Flere har blitt sendt inn til veterinærinstituttet og blir fulgt opp derifra.
Dette relateres antagelig til hjortelusflua.
En mer detaljert gjennomgang av sett-elg data vil bli gitt på årsmøtet. Oversikter vil også bli lagt ut på
hjemmesiden til Elgregionråd Øst etter årsmøtet i mars.

Aktiviteter
I tilegg til årsmøte og fordelingsmøte ble det som før nevnt, avholdt et ekstraordinært årsmøte i mai,
hvor vi tok inn et punkt i våre vedtekter angående forhold til allmennheten og andre brukergrupper.
Dette for å dekke fylkeskommunens krav til dokumentert samjakt i søknaden om utvidet jakttid.
Videre deltok leder og sekretær på årets hjorteviltseminar på Gjøvik, leder deltok på møte før jakta
med kommune og kontrollører og både leder og sekretær deltok på tilsvarende møte i etterkant av
jakta. Vi hadde også vår sedvanlige jegeraften på rådhuset i september hvor vi blant annet fikk høre
på et foredrag fra utmarksavdelingen i Oslo og Akershus om viktigheten med store okser i stammen.
Elgforvaltningsrådets representant i Elgregionråd Øst (ERRØ), Rolf Holm, ble valgt til leder av ERRØ på
årsmøtet der i mars. Vi regner med at dette vil føre til en styrket kontakt med ERRØ.

Økonomi
Vi hadde en inngående saldo pr 1. januar på kr 21 729,87,-. I løpet av året fikk vi tilført kr 50.000,- fra
kommunalt viltfond etter avtale med kommunen. Av disse har 30.000,- gått til sekretærtjenester til
Stangeskovene AS, 6422 kr til ordinære møter samt kr 4 144,88 til Utmarksavdelingen etter et
foredrag på jaktkvelden. Utgående saldo pr 31.12 er på kr 29 533,55,- noe som gir et positivt resultat
i 2014 på kr 7803,68,-.
Et mer detaljert regnskap samt budsjettforslag for 2015 legges frem på årsmøtet.
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