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Årsmelding Elgregionråd Øst (ERRØ) 2014 
 

 

Årsmøte som ble avholdt i Fet. 

I etterkant av ERRØs årsmøte ble det avholdt informasjonsmøte der det deltok 38 representanter fra 

vald / jaktfelt og kommuner. På begge møter ble bestandens status etter jakta i 2013 gjennomgått. 

Årsmøtet vedtok mål og retningslinjer for videre forvaltning og handlingsplan for styrets arbeid. 

Til samtlige tilsluttede kommuner og vald / jaktfelt ble det etter årsmøte sendt ut anbefaling som 

inneholdt mål for elgforvaltningen, herunder kvote, avskytingsprofil, kjønns- og aldersfordeling i 

avskytingen og grenser for nedklassifisering. 

I løpet av året er det avholdt fire styremøter. 

Styret har hatt følgende sammensetning: 

o Leder:   Rolf Th. Holm  

o nestleder:   Sten Ivar Tønsberg, 

o kasserer:   Ole Henning Hoel,  

o styremedlemmer: Thomas Stang, Bjørn Halfdan Ruud, Lorentz Sæthern og Anders Kjuus,  

o revisor:   Lars Henrik Sundby.  

Viser til telefonliste med representantenes vararepresentanter og deres kommunetilhørlighet. 

Lars-Ole Jørgensen har også i 2014 vært engasjert av ERRØ. 
 

Økonomi 

Kommunene har, som tidligere, gitt tilskudd i 2014 til ERRØ fra viltfond og rentemidler. Søknad om 

tilskudd i 2015 er sendt til kommunene.  

Midler til prosjektet ”Vegetasjonsanalyser med hjorteviltuthegninger” har ERRØ fått fra 

fylkeskommunene Akershus og Hedmark, kommunene og egne midler herunder dugnadsinnsats. 

Prosjektet har en kostnadsramme på kr. 600.000 i investeringsfasen. 
 

1. Prosjekter, aktiviteter og status følger punktvis:  

a. ”Vektutvikling – beitegrunnlag”. Prosjektet følges opp med data fra årene 2003 – 

2014 over hele ERRØ fordelt på 10 områder og alle vald / jaktfelt.  

Registreringene i 2014 viser stabile til økende vekter i de typiske skogsbeiteområdene 

fra Mjermen til Disenå. For de mer kulturlandskapspregene områdene, øst i Eidskog, 

sentralt i Aurskog-Høland samt langs Øyeren og Glomma er vektutviklingen negativ 

sammenlignet med tidligere år.  

Beitegrunnlaget er sentralt i vektutviklingen, og av den grunn har styringsgruppen 

funnet det riktig å knytte dette til prosjektet med uthegninger – ref. punkt 1.d. 

Styringsgruppa (Lorentz, Sten Ivar og Lars-Ole) har fulgt utviklingen.  

b. Bedre dataregistreringen i valdene og kommunene.  

Videreutvikling og vedlikehold av sett-elg registreringene har stått sentralt også i 

2014. Utfordring med Eidskog hvor jegerne må registrere både rett i 

hjorteviltregisteret og på ERRØ`s skjema. Det oppleves også utfordrerne med 

innsamling av sett-elg skjemaer rett etter jaktas slutt 23. desember og enkelte av de 

innsendte dataenes kvalitet kan bestrides. 

c. Videreutvikle informasjonsgrunnlag med nøkkeltall for kontrollert 

bestandsutvikling. Internettsidene gir nå informasjon til målgruppene. Nøkkeltall 

rundt de forhold som negativt kan påvirke elgstammen står sentralt. 

d. ”Vegetasjonsanalyser med hjorteviltuthegninger” med følgende mål ”Mot en 

bærekraftig forvaltning av elg, hjort og deres beitegrunnlag”. ERRØ har i 

samarbeid med NINA satt i gang prosjektet som samlet skal få montert 16 
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uthegninger. I alle uthegninger og deres referanseflater er det gjennomført 

vegetasjonsanalyse. De 7 siste uthegningene ble montert som planlagt våren 2012. 

I 2014 ble det utført noe vedlikehold, samt en elgbeitetaksering på samtlige 

uthenginger og referanseflater.  

e. Webside / Internett - www.elgregion.no - som informasjonskanal videreutvikles. 
Hele ERRØ og kommunene presenteres med utvikling over de siste 10 år. Data på valdnivå er 

også utviklet og tilgjengelig. Hertil er løsningen viktig for kommunene som gir ERRØ det 

økonomiske grunnlag for sin virksomhet. Nyheter som har interesse for nevnte målgruppe 

gjøres også tilgengelig.  

f. Hjortelusflua – Veterinærinstituttet følger utviklingen og ERRØ gir sin støtte til 

dette. Observasjoner av hårløs elg, og vurdering av omfanget av hjortelusflue på alle 

skutte dyr registreres på jaktlagenes SETT ELG – skjema. I 2014 var det økene grad 

av hjortelusflue på dyra og det ble observert flere dyr med varierende grad av 

hårløshet i løpet av jakta. 

g. Ulv – Det registreres at flere områder i ERRØ ligger sentral i ulverevir. Trolig er vi 

berørt av 2 revir. Det påvirker selvfølgelig den lokale elgbestand (mange elgkalver blir 

tatt) og hvor elgen befinner seg. Omfanget av predasjon virker imidlertid lavere i 2014 

enn i 2013, basert på kadaverfunn.  

2. Utvidet jakttid.  

Samtlige kommuner i ERRØ med unntak av Fet/Sørum har nå utvidet jakt i perioden 1. november 

til 23. desember. Aurskog-Høland og Nes fikk denne utvidelsen i 2014.  

Av den totale jegerinnsatsen i 2014 foregikk 36 % i november/desember. Totalt ble 32 % av skutte 

dyr felt i samme periode. 141 av 179 jaktlag (79 %) jaktet i den utvidede perioden. Dette er en 

markant økning fra året før. Fet og Sørum er ikke med i disse tallene. 

3. Observasjoner av rovdyr.  

Rovdyrobservasjonene er stabile og de ble i 2014 observert 8 ulv mot 9 i 2013. Ingen gaupe eller 

bjørn.  

4. Observasjoner av hjort.  
Hjorteobservasjonene er også på et stabilt lavt nivå. I 2014 ble det observert 17 hjort mot 18 i 

2013. Til sammenligning ble det observert 6113 elg. 

5. Prosjekt- og aktivitetsplan.  

Prosjekt- og aktivitetsplan gjeldende for 2015 vil bli behandlet på årsmøte 04. mars 2015. 

6. Mål for videre forvaltning.  

- Uttaket av 1,5 åringene må jevnes ut mot 50/50 ku og okse. F.eks ved å nedklasse lette yngre  

hunndyr under 140 kg. 

- Det bør etterstrebes å stabilisere elgstammen på dagens nivå, eventuelt legge forholdene til 

rette for en økning. Dette bør gjøres gjennom en fortsatt lav avskyting. 

- Avskytingen bør i hovedsak legges på ungdyr og kalv frem til vekt og andel observasjoner av 

eldre dyr øker. Anbefalt uttak av eldre dyr ned mot 10 % eldre okse og 10 % eldre ku. 

- Ved innslag av ulv bør man redusere avskytingen og ta ut en høyere andel kalv. 
På årsmøte 4. mars vil anbefaling til videre forvaltning behandles og vedtas. Denne anbefaling 

vil bl.a. inneholde kvote, avskytingsprofil, kjønns- og aldersfordeling i avskytingen og grenser 

for nedklassifisering. Kanskje bør noen vald beregne og vurdere konsekvensen av ulvenes 

innsats. 

7. Presentasjoner og deltakelse: 

 Viltfaglig møte - Våler - Fylkesmannen Hedmark – mars 2014 –Lars-Ole. 

 Årsmøte i Fet & Sørum Øst elgvald – 12. april – Lars-Ole 

 Hjortevilt 2014 ble avholdt 8.-9. april 2014 – Lorentz, Sten-Ivar og Lars-Ole 

 Elgfestival – Trysil – September, Lorentz og Lars-Ole 

 

Rolf Th. Holm 

Leder 

http://www.elgregion.no/
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