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Referat fra:  Årsmøte og Informasjonsmøte  

i Elgregionråd Øst (ERRØ) avholdt på  

Kongsvinger – onsdag 4. mars 2015. 
 

Årsmøte kl. 16:00 – 18:00 

 

Årsmøtedeltagere var: 

Rolf Th.Holm     - Aurskog-Høland   
Lorentz Sæthern    - Eidskog 

Sten Ivar Tønsberg    - Stangeskovene AS 

Ole Henning Hoel      - Fet & Sørum 

Jens Christian Delphin     - Kongsvinger 

Thomas Stang       - Sør-Odal 

Andre: Lars-Ole Jørgensen     - Avtroppende sekretær 

Ikke møtt: Anders Kjuus    -Nes 
      

Sak 1. Referat saker 

Møtereferat fra styremøte 11. februar ble gjennomgått. Ingen kommentarer til referatet. 

 

Sak 2. Valg av møteleder og referent 

 Rolf Th. Holm ble valgt til både møteleder og referent. 

 

Sak 3. Årsmelding og regnskap for 2013 

 Årsmelding, Sten Ivar gjennomgikk forslag til årsberetning. Årsberetning godkjent av 

årsmøtet. 

 Regnskapet, Ole Henning gikk igjennom regnskapet for 2014 som er revidert av Lars 

Henrik Sundby. Regnskapet godkjent av årsmøte. 

Sak 4. Budsjettforslag og arbeidsplan for kommende år 

Budsjettet i 2015 baserer seg på midler fra kommunene og fylkeskommunene.  

Prosjektet ”Vegetasjonsanalyser med hjorteviltuthegninger” er fullfinansiert, og kostnadene 

vil i hovedsak basere seg på vegetasjonsanalyser i uthegningene og referanseflatene. Støtten 

fra kommunene forventes som tidligere år. 

I budsjettet er det ikke tatt høyde for ny sekretærtjeneste og eventuelt nytt prosjekt rundt 

registrering og behandling av sett- og skutt elg data. Styret kommer tilbake på dette pr. e-post. 

 

Vedtatt prosjekter / arbeidsplan i 2015: 

  
 Registrering, behandling og videreutvikling av sett- og skutt data 

 Vegetasjonsanalyser med hjorteviltuthengninger 

 Vektutvikling – beitegrunnlag 

 Videreutvikling av hjemmeside 

 Hjortelusflua-hårløs elg 

 Overvåkning av andre viltarter 
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Sak 5. Status for elgbestanden og retningslinjer / råd for videre elgforvaltning 

- Antall skutte dyr går ned, fra 1300 dyr i 2010 til under 800 dyr i 2014. Nedgangen er størst i 

øst. Nes, Sør-Odal, Kongsvinger og Eidskog. 

- Avskytingen er generelt forsiktig med eldre dyr.  

- Uttaket av 1,5 år okse er høyt i forhold til 1,5 år ku. 

- Bestanden er fortsatt synkende, men dataene preges av lav produksjon og få observerte kalver.  

- Produksjonene har gått ned mot foregående år. Nedgangen synes størst i flere av de normalt 

høyproduktive områdene. 

- Kjønnsfordelingen er fortsatt skeiv med få okser, og vi fortsetter å beskatte oksene høyt. 

Spesielt få okser observeres syd i Aurskog-Høland og i det meste av Eidskog. 

- Okseforholdet er imidlertid forbedret i flere vald mot foregående år, spesielt i deler av 

Eidskog, Kongsvinger og Sør-Odal. 

- Slaktevekter på kalv er forbedret fra året før og er nå på et akseptabelt nivå. 

- Vektene på ungdyr er imidlertid lave, men preges av lette kalver i 2013. Forventer at vektene 

på 1,5 åringer går opp i 2015. 

- Slaktevekter på eldre dyr har fortsatt en negativ utvikling siden 2011. Dette kan indikere en 

yngre stamme. 

Følgende råd ble vedtatt gitt for jakt i 2014:       

- 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 okser og 10 % eldre ku. 

- Ved innslag av ulv bør man redusere avskytingen ytterligere og ta ut en høyere andel kalv. 
 

  

 
 

Sak 6. Valg  i henhold til vedtektene (leder, nestleder, sekretær, kasserer, revisor) 
Årsmøtet vedtok følgende ved valget:  

o Leder:        Rolf Th. Holm p.vara.:  Mads Wiel  - Aurskog-Høland         

o Nestleder:    Sten Ivar Tønsberg     ”    :  Bjørn Lybæk  - Stangeskovene 

o Kasserer:     Ole Henning Hoel      ”    :  Aud Raasok  - Fet & Sørum 

o Styremedl.:  Lorentz Sæthern      ”     :  Torkil Strøm  - Eidskog 

o       ” :    Thomas Stang      ”    :  Håkon Røer  - Sør-Odal       

o       ”        :     Jens Chr. Delphin      ”    :  Arne Martin Aanerud   - Kongsvinger         

o       ”        :     Anders Kjuus      ”    :  Tom Roterud  - Nes                  

o Revisor:       Lars Henrik Sundby 

 

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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Sak 7. Sekretærtjenesten 

Rolf redegjorde for de tre forespørsler som var sendt ut fra ERRØ basert på forrige styremøte. 

Rolf anbefalte Utmarksavdelingen ut i fra tilstedeværende/nærhet, erfaring fra andre 

Elgregioner og pris. Rolf får fullmakt til å inngå avtale med Utmarksavdelingen basert på 

tilbud. Tilbudene fra Utmarksavdelingen og Faun Naturforrvaltning er vedlagt referatet.  

 

Sak 8. Annet  

 

Lars-Ole ble takket av etter mange års arbeid for ERRØ. Lars-Ole har lagt ned en stor innsats 

og arbeid for ERRØ. Lars-Ole sine data for ERRØ er overlevert til Sten Ivar. 

Lars-Ole leverte info om ERRØ’ registering i Brønnøysund. Ny sekretær oppdaterer nye verv i 

ERRØ i Brønnøysund. 

 

 

 

 

 

Rolf Th. Holm 

Leder Elgregionråd Øst 
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Informasjonsmøte – onsdag 4. mars - 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. Totalt telte informasjonsmøtet 24 fremmøtte. 
 

1. Rolf Th. Holm – leder i ERRØ 

ønsket velkommen og orienterte om programmet for kvelden. 

2. Presentasjon av sett- og skutt data fra 2014. 

Sten Ivar Tønsberg la frem en presentasjon over sett- og skutt data fra 2014, samt 

vurderinger av elgstammen og de råd for videre forvaltning som ble bestemt på årsmøtet. 

3. Kaffepause der bilder og filmsnutter av elg ble presentert. 

4. Presentasjon av Viltrapporten, et system for registrering og presentasjon av sett- og skutt elg. 

Jon Kristian Høye fra Viltrapporten presenterte et system for registrering og presentasjon av sett- og 

skutt elg. Presentasjonen var svært god og Viltrapporten er et høyaktuelt verktøy for videreutvikling 

av flere prosjekter som ERRØ drifter. 

5. Hårløs elg. 

Sten Ivar la kort frem hva som skjer rundt forskningen på hårløse elger. Veterinærinstituttet har 

dette som et av sine satsningsområder og går bredt ut med registreringer. Det kommer inn nye 

observasjoner som registreres og vi håper det blir gjort funn som gjør det mulig å komme nærmere 

en konklusjon. 

6. Avslutning 

Leder Rolf Th. Holm takket for oppmøtet og benyttet anledning til å takke avtroppende sekretær 

Lars-Ole Jørgensen for et meget godt arbeid for ERRØ siden midt på `90 tallet. 

 

 

En stor takk til Kongsvinger kommune og Pål Øyeren som stilte rådhuset til disposisjon.  

 

 
 

 

Rolf Th. Holm 

Leder Elgregionråd Øst 

 
 

 


